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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, 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. 
oraz w konkluzjach ze szczytu w dniach 1-
2 marca 2012 r., ale kładzie nacisk na 
potrzebę podjęcia konkretnych działań, 
zwłaszcza poprzez wykorzystanie budŜetu 
UE jako wspólnego instrumentu; 
podkreśla, Ŝe priorytety wyszczególnione 
w wyŜej wymienionych oświadczeniach są 
tymi, których Parlament Europejski bronił 
podczas poprzedniej procedury 
budŜetowej; 
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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 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;  
uwaŜa, Ŝe nasilenie wsparcia EBI dla 
MŚP oraz infrastruktury powinno zostać 
uznane za główny priorytet, 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; 
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12. wzywa do przyjęcia budŜetu 
odpowiedzialnego i skoncentrowanego na 
wynikach, opartego na przemyślanym 
wydatkowaniu środków oraz optymalnym i 
terminowym wykorzystaniu dostępnych 
środków finansowych UE; w związku z 
oświadczeniem członków Rady 
Europejskiej z dnia 30 stycznia 2012 r. 
podkreśla potrzebę inwestowania we 
wzrost gospodarczy i zatrudnienie, ze 
szczególnym uwzględnieniem MŚP i 
młodzieŜy; podkreśla, Ŝe zamierza wraz z 
wyspecjalizowanymi komisjami 
parlamentarnymi uczestniczyć nie tylko w 
określeniu konkretnych obszarów, w 
których naleŜy wzmocnić działania, ale 
równieŜ w zidentyfikowaniu ewentualnych 
„negatywnych” priorytetów; 

12. wzywa do przyjęcia budŜetu 
odpowiedzialnego i skoncentrowanego na 
wynikach, opartego na przemyślanym 
wydatkowaniu środków oraz optymalnym i 
terminowym wykorzystaniu dostępnych 
środków finansowych UE; w związku z 
oświadczeniem członków Rady 
Europejskiej z dnia 30 stycznia 2012 r. 
podkreśla potrzebę inwestowania we 
wzrost gospodarczy i zatrudnienie, ze 
szczególnym uwzględnieniem MŚP i 
młodzieŜy;  podkreśla, Ŝe zamierza wraz z 
wyspecjalizowanymi komisjami 
parlamentarnymi uczestniczyć nie tylko w 
określeniu konkretnych obszarów, w 
których naleŜy wzmocnić działania, ale 
równieŜ w zidentyfikowaniu ewentualnych 
„negatywnych” priorytetów i ujęciu ich w 
dokumencie roboczym udostępnionym do 
dnia 30 czerwca 2012 r.; 

Or. en 
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 28a. uwaŜa, Ŝe w kontekście trudnej 
sytuacji gospodarczej Unia powinna 
zamrozić swój budŜet w oparciu o 
załoŜenie, Ŝe zaproponowane zwiększenia 
środków zostaną zrównowaŜone przez 
negatywne priorytety w celu utrzymania 
poziomu ogólnego zamroŜenia; 
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26. w tym kontekście zwraca się do Rady o 
dostosowanie swojego stanowiska do 
realnych i odpowiedzialnych propozycji 
przygotowania budŜetu oraz zobowiązuje 
się do stałego monitorowania wdraŜania 
środków budŜetowych w 2012 r., a 
zwłaszcza płatności; nawołuje Radę do 
pójścia za tym przykładem, tak by władza 
budŜetowa mogła pracować na podstawie 
wspólnych, uaktualnionych danych 
dotyczących wdraŜania oraz zapewnić 
wiarygodność szacunków dotyczących 
wydatków; w tym celu zaprasza Radę i 
Komisję na spotkanie 
międzyinstytucjonalne w pierwszym 
półroczu 2012 r. na odpowiednim szczeblu 
politycznym w celu wyjaśnienia 
ewentualnych niezrozumień dotyczących 
danych na temat wdraŜania i 
szacunkowych potrzeb w zakresie 
płatności, a takŜe w celu wspólnego 
podsumowania sytuacji w zakresie 
płatności na lata budŜetowe 2012 i 2013; 

26. w tym kontekście zwraca się do Rady o 
dostosowanie swojego stanowiska do 
realnych i odpowiedzialnych propozycji 
przygotowania budŜetu oraz zobowiązuje 
się do stałego monitorowania wdraŜania 
środków budŜetowych w 2012 r., a 
zwłaszcza płatności; nawołuje Radę do 
pójścia za tym przykładem, tak by władza 
budŜetowa mogła pracować na podstawie 
wspólnych, uaktualnionych danych 
dotyczących wdraŜania oraz zapewnić 
wiarygodność szacunków dotyczących 
wydatków; uwaŜa ponadto, Ŝe środki na 
rok 2013 powinny się opierać na 
dokładnej analizie wyniku środków na 
płatności w roku 2011 i 2012 w celu 
dokonania oszczędności w liniach 
budŜetowych, w których wyniknęły 
problemy z realizacją; uwaŜa, Ŝe 
prawdziwe oszczędności i efektywność 
moŜna poczynić, określając obszary 
pokrywania się środków i nieskutecznego 
finansowania w obrębie wszystkich linii 
budŜetowych; w tym celu zaprasza Radę i 
Komisję na spotkanie 
międzyinstytucjonalne w pierwszym 
półroczu 2012 r. na odpowiednim szczeblu 
politycznym w celu wyjaśnienia 
ewentualnych niezrozumień dotyczących 
danych na temat wdraŜania i 
szacunkowych potrzeb w zakresie 
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