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Poprawka  13 

Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial 

w imieniu grupy politycznej S&D 
 
Sprawozdanie A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Ogólne wytyczne dotyczące budŜetu na rok 2013 sekcja III – Komisja 
2012/2000(BUD) 

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 
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, 
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; 
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Ustęp 5 

 
Projekt rezolucji Poprawka 

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 podjęcia specjalnych 
działań i wzmoŜonych wysiłków w sferze 
budŜetowej w celu wspierania 
zrównowaŜonej i długoterminowej polityki 

przemysłowej, 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; 
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Projekt rezolucji Poprawka 

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. 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; podkreśla równieŜ 
potrzebę pilnego podjęcia wyzwań 

związanych z bezrobociem i 

pogłębiającym się ubóstwem w Unii 

Europejskiej w duchu inicjatywy 

przewodniej „Europejska platforma 

współpracy w zakresie walki z ubóstwem i 

wykluczeniem społecznym”; 
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Projekt rezolucji Poprawka 

24. jest w związku z tym powaŜnie 
zaniepokojony sytuacją w zakresie 
środków na pokrycie płatności w roku 
2012 i domaga się przedstawienia przez 
Komisję wnioski, dzięki któremu moŜliwe 
będzie jak najszybsze znalezienie w tym 
roku rozwiązania, aby nie odkładać po raz 
kolejny, na rok 2013, uregulowania tego 
problemu; ponadto uwaŜa, Ŝe takie 
wykorzystanie środków na nadchodzący 
rok w celu pokrycia bieŜących potrzeb 
oznacza złe zarządzanie finansami i jest 
sprzeczne z zasadą jednoroczności 
budŜetu; wyraŜa powaŜne zaniepokojenie, 

Ŝe praktyka ta podwaŜa unijną zasadę 

zerowego zadłuŜenia; 

24. jest w związku z tym powaŜnie 
zaniepokojony sytuacją w zakresie 
środków na pokrycie płatności w roku 
2012 i domaga się przedstawienia przez 
Komisję wnioski, dzięki któremu moŜliwe 
będzie jak najszybsze znalezienie w tym 
roku rozwiązania, aby nie odkładać po raz 
kolejny, na rok 2013, uregulowania tego 
problemu; ponadto uwaŜa, Ŝe takie 
wykorzystanie środków na nadchodzący 
rok w celu pokrycia bieŜących potrzeb 
oznacza złe zarządzanie finansami i jest 
sprzeczne z zasadą jednoroczności 
budŜetu; 
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Projekt rezolucji Poprawka 

27. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie osiągnięte w sprawie 
finansowania dodatkowych kosztów ITER 
w grudniu 2011 r.; wzywa Komisję, by w 
pełni przestrzegała wspólnych wniosków 
zawartych w tym porozumieniu oraz by 
przedstawiła konkretne propozycje 
dotyczące kwoty 360 mln EUR w 
projekcie budŜetu na rok 2013, w pełni 
wykorzystując przepisy rozporządzenia 
finansowego oraz porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 
2006 r. oraz wykluczając wszelkie dalsze 
zmiany wieloletnich ram finansowych w 
związku z ITER; raz jeszcze wyraŜa swoje 
głębokie przekonanie, Ŝe zabezpieczenie 
kwoty 360 mln EUR w budŜecie na rok 
2013 nie powinno stanąć na przeszkodzie 
skutecznemu wdroŜeniu innych strategii 
politycznych UE, zwłaszcza tych 
przyczyniających się do osiągnięcia celów 
strategii UE 2020 w ostatnim roku tego 
okresu programowania, oraz domaga się 
konkretnie, by ewentualne przesunięcia 

nie naruszały tego priorytetu 

budŜetowego; podkreśla, Ŝe Komisja 
Europejska w swoim programowaniu 
finansowym przewiduje margines 
47 mln euro w dziale 1a, który częściowo 
pokrywa potrzeby ITER; 

27. z zadowoleniem przyjmuje 
porozumienie osiągnięte w sprawie 
finansowania dodatkowych kosztów ITER 
w grudniu 2011 r.; wzywa Komisję, by w 
pełni przestrzegała wspólnych wniosków 
zawartych w tym porozumieniu oraz by 
przedstawiła konkretne propozycje 
dotyczące kwoty 360 mln EUR w 
projekcie budŜetu na rok 2013, w pełni 
wykorzystując przepisy rozporządzenia 
finansowego oraz porozumienia 
międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 
2006 r. oraz wykluczając wszelkie dalsze 
zmiany wieloletnich ram finansowych w 
związku z ITER; raz jeszcze wyraŜa swoje 
głębokie przekonanie, Ŝe zabezpieczenie 
kwoty 360 mln EUR w budŜecie na rok 
2013 nie powinno stanąć na przeszkodzie 
skutecznemu wdroŜeniu innych strategii 
politycznych UE, zwłaszcza tych 
przyczyniających się do osiągnięcia celów 
strategii UE 2020 w ostatnim roku tego 
okresu programowania, oraz sprzeciwia się 
szczególnie wszelkim przesunięciom 

naruszającym ten priorytet budŜetowy; 
podkreśla, Ŝe Komisja Europejska w 
swoim programowaniu finansowym 
przewiduje margines 47 mln euro w 
dziale 1a, który częściowo pokrywa 
potrzeby ITER; 
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