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7.3.2012 A7-0040/9 

Poprawka  9 

Alexander Alvaro 

w imieniu grupy politycznej ALDE 

 

Sprawozdanie A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Ogólne wytyczne dotyczące budŜetu na rok 2013 - Sekcja 3 - Komisja 

2012/2000(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

2. jest nadal zaniepokojony kryzysem 

światowym na niespotykaną dotąd skalę, 

który powaŜnie zaszkodził wzrostowi 

gospodarczemu, zaburzył stabilność 

finansową i spowodował dramatyczne 

pogłębienie się deficytu budŜetowego i 

pogorszenie sytuacji w zakresie zadłuŜenia 

państw członkowskich; rozumie obawy 

Rady dotyczące ograniczeń budŜetowych i 

gospodarczych na szczeblu krajowym, 

podkreślając, Ŝe rok 2013 będzie rokiem 

kluczowym dla oŜywienia gospodarczego; 

2. jest nadal zaniepokojony kryzysem 

światowym na niespotykaną dotąd skalę, 

który powaŜnie zaszkodził wzrostowi 

gospodarczemu, zaburzył stabilność 

finansową i spowodował dramatyczne 

pogłębienie się deficytu budŜetowego i 

pogorszenie sytuacji w zakresie zadłuŜenia 

państw członkowskich; rozumie obawy 

Rady dotyczące ograniczeń budŜetowych i 

gospodarczych na szczeblu krajowym, 

podkreślając, Ŝe w roku 2013 naleŜy – 

oprócz oŜywienia gospodarczego – skupić 

się na konsolidacji fiskalnej; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/10 

Poprawka  10 

Alexander Alvaro 

w imieniu grupy politycznej ALDE 

 

Sprawozdanie A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Ogólne wytyczne dotyczące budŜetu na rok 2013 - Sekcja 3 - Komisja 

2012/2000(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

22. podkreśla, Ŝe naleŜy unikać 

niedofinansowania budŜetu w trosce o 

naleŜyte zarządzanie finansami oraz Ŝe 

środki powinny zostać dostosowane do 

realistycznych szacunków określających 

zdolność absorpcyjną; wskazuje na fakt, Ŝe 

sztuczne obniŜanie poziomu środków 

niezgodnie z realistycznym preliminarzem 

Komisji moŜe wręcz uniemoŜliwić pełne 

wykonanie budŜetu; przypomina, Ŝe 

poziom środków na pokrycie płatności, 

jaki Komisja Europejska zaproponowała w 

swoim projekcie budŜetu, określają 

głównie własne prognozy państw 

członkowskich i ich zdolność 

wykonawcza, poniewaŜ państwa 

członkowskie współzarządzają wraz z 

Komisją ponad 80% środków unijnych; 

22. podkreśla, Ŝe naleŜy unikać 

niedofinansowania budŜetu w trosce o 

naleŜyte zarządzanie finansami oraz Ŝe 

środki powinny zostać dostosowane do 

realistycznych szacunków określających 

zdolność absorpcyjną; wskazuje na fakt, Ŝe 

sztuczne obniŜanie poziomu środków 

niezgodnie z realistycznym preliminarzem 

Komisji moŜe wręcz uniemoŜliwić pełne 

wykonanie budŜetu; z tego względu jest 

zdecydowany stać na straŜy naleŜytego 

zarządzania finansami oraz 

odpowiedzialnego planowania 

budŜetowego ex ante podczas procedury 

budŜetowej, aby zapewnić minimalne 

korzystanie z budŜetów korygujących; 

przypomina, Ŝe poziom środków na 

pokrycie płatności, jaki Komisja 

Europejska zaproponowała w swoim 

projekcie budŜetu, określają głównie 

własne prognozy państw członkowskich i 

ich zdolność wykonawcza, poniewaŜ 

państwa członkowskie współzarządzają 

wraz z Komisją ponad 80% środków 

unijnych; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/11 

Poprawka  11 

Alexander Alvaro 

w imieniu grupy politycznej ALDE 

 

Sprawozdanie A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Ogólne wytyczne dotyczące budŜetu na rok 2013 - Sekcja 3 - Komisja 

2012/2000(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

28. oczekuje, Ŝe w związku z rychłym 

przystąpieniem Chorwacji do UE w dniu 1 

lipca 2013 r. zostanie wkrótce 

zatwierdzony przegląd wieloletnich ram 

finansowych, zgodnie z pkt 29 

porozumienia międzyinstytucjonalnego 

(dostosowanie ram finansowych mające na 

celu przygotowanie do rozszerzenia UE) i 

zwraca się do Komisji o przedstawienie 

wniosku dotyczącego odpowiednich 

dodatkowych środków, jak tylko akt 

przystąpienia zostanie ratyfikowany przez 

wszystkie państwa członkowskie; 

powtarza, Ŝe przyjęciu Chorwacji do UE 

powinny towarzyszyć odpowiednie 

dodatkowe fundusze w postaci raczej 

nowych środków, a nie przesunięć w 

drugiej połowie 2013 r.; 

28. oczekuje, Ŝe w związku z rychłym 

przystąpieniem Chorwacji do UE w dniu 1 

lipca 2013 r. zostanie wkrótce 

zatwierdzony przegląd wieloletnich ram 

finansowych, zgodnie z pkt 29 

porozumienia międzyinstytucjonalnego 

(dostosowanie ram finansowych mające na 

celu przygotowanie do rozszerzenia UE) i 

zwraca się do Komisji o przedstawienie 

wniosku dotyczącego odpowiednich 

dodatkowych środków, jak tylko akt 

przystąpienia zostanie ratyfikowany przez 

wszystkie państwa członkowskie; 

powtarza, Ŝe przyjęciu Chorwacji do UE 

powinny towarzyszyć w razie potrzeby 

odpowiednie dodatkowe fundusze; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/12 

Poprawka  12 

Sharon Bowles 

w imieniu grupy politycznej ALDE 

 

Sprawozdanie A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Ogólne wytyczne dotyczące budŜetu na rok 2013 - Sekcja 3 - Komisja 

2012/2000(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 26a. podkreśla znaczenie finansowania 

europejskich organów nadzorczych 

(EUNB, EUNUiPPE i EUNGiPW), aby 

umoŜliwić wszechstronną realizację 

programu przewidzianego 

rozporządzeniem finansowym, oraz 

struktur nadzorczych, aby zapobiec 

kryzysowi w przyszłości; podkreśla, Ŝe 

środki finanasowe przeznaczona dla 

europejskich organów nadzorczych oraz 

ich niezaleŜnych słuŜb prawnych powinny 

zostać ujęte w budŜecie jako priorytety; 

Or. en 

 

 


