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7.3.2012 A7-0040/18 

Poprawka  18 

Helga Trüpel 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Ogólne wytyczne dotyczące budŜetu na rok 2013: sekcja III – Komisja 

2012/2000(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. uwaŜa, Ŝe dzięki wzmoŜonym 

inwestycjom w zrównowaŜoną gospodarkę 

za pośrednictwem budŜetu UE wskaźnik 

tworzenia miejsc pracy byłby wyŜszy niŜ 

w warunkach obecnego budŜetu; takie 

inwestycje mogłyby zatem znacząco 

przyczynić się do powrotu UE na ścieŜkę 

wzrostu; 

7. uwaŜa, Ŝe dzięki wzmoŜonym 

inwestycjom w ekologiczną gospodarkę za 

pośrednictwem budŜetu UE wskaźnik 

tworzenia miejsc pracy byłby wyŜszy niŜ 

w warunkach obecnego budŜetu; takie 

inwestycje mogłyby zatem znacząco 

przyczynić się do powrotu UE na ścieŜkę 

wzrostu; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/19 

Poprawka  19 

Helga Trüpel 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Ogólne wytyczne dotyczące budŜetu na rok 2013: sekcja III – Komisja 

2012/2000(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 7a. w związku z tym zwraca się do 

Komisji, aby przekierowała wydatki na 

politykę spójności w stronę 

konkretniejszych priorytetów w dziedzinie 

energooszczędności i energii 

odnawialnych, środowiska naturalnego i 

róŜnorodności biologicznej oraz 

ekologicznej infrastruktury; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/20 

Poprawka  20 

Helga Trüpel 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Ogólne wytyczne dotyczące budŜetu na rok 2013: sekcja III – Komisja 

2012/2000(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 7b. zwraca się do Komisji o większe 

wsparcie działań na rzecz środowiska w 

sektorze rolnictwa, skupienie wsparcia 

infrastrukturalnego na zrównowaŜonej 

infrastrukturze i ogólne nadanie w 

budŜecie priorytetu działaniom w zakresie 

środowiska i zmian klimatu; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/21 

Poprawka  21 

Helga Trüpel 

w imieniu grupy politycznej Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A7-0040/2012 

Giovanni La Via 

Ogólne wytyczne dotyczące budŜetu na rok 2013: sekcja III – Komisja 

2012/2000(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 22 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

22. 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; 

22. odnotowuje 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; 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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