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7.3.2012 A7-0040/28 

Poprawka  28 
Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard 
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0040/2012 
Giovanni La Via 
Ogólne wytyczne dotyczące budŜetu na rok 2013: sekcja 3 – Komisja 

2012/2000(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 14 a (nowy) 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

 14a. w obliczu pogarszającej się sytuacji 

gospodarczej i niedostatecznych środków 

publicznych w państwach członkowskich 

uwaŜa, Ŝe naleŜyte i przejrzyste 

zarządzanie budŜetem UE ma kluczowe 

znaczenie; zauwaŜa, Ŝe działalność i 

wyniki niektórych agencji poddają w 

wątpliwość ich rzeczywistą wartość 

dodaną w realizacji celów Unii; wzywa 

zatem Komisję, Ŝeby niezwłocznie 

przedstawiła sprawozdanie w sprawie 

rzeczywistej wartości dodanej i 

skuteczności działań agencji; podkreśla, 

Ŝe w sprawozdaniu takim naleŜy ująć 

analizę kosztów i korzyści, ocenę skutków 

zlecania zadań agencjom w porównaniu 

do wykonywania tych zadań przez same 

słuŜby Komisji, a takŜe konkretnie 

zaznaczyć poziom społecznej 

odpowiedzialności przed obywatelami i 

grupami interesu; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/29 

Poprawka  29 

Miguel Portas, Marisa Matias, Søren Bo Søndergaard, Nikolaos Chountis, Paul 
Murphy, Patrick Le Hyaric, Younous Omarjee, Jacky Hénin, Miloslav Ransdorf 
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0040/2012 

Giovanni La Via 
Ogólne wytyczne dotyczące budŜetu na rok 2013: sekcja 3 – 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 

skreślony 



 

AM\895085PL.doc  PE483.182v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

budŜetowej; 

Or. en 
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7.3.2012 A7-0040/30 

Poprawka  30 

Miguel Portas, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Younous 
Omarjee, Jacky Hénin, Miloslav Ransdorf, Jiří Maštálka, Vladimír Remek 
w imieniu grupy politycznej GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0040/2012 

Giovanni La Via 
Ogólne wytyczne dotyczące budŜetu na rok 2013: sekcja 3 – Komisja 

2012/2000(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 10 
 

Projekt rezolucji Poprawka 

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. podkreśla, Ŝe wszelkie środki przyjęte 

do chwili obecnej w celu przezwycięŜenia 

kryzysu powinny pomóc w powrocie na 

ścieŜkę wzrostu; podkreśla w tym 

względzie, Ŝe przyjęte do tej pory 

odpowiednie środki oszczędnościowe 

doprowadziły do drastycznego spadku 

publicznych i prywatnych inwestycji oraz 

dramatycznego wzrostu wskaźników 

bezrobocia, ubóstwa i niepewności 

zatrudnienia w szeregu państw 

członkowskich oraz Ŝe środkom tym muszą 

towarzyszyć ukierunkowane inwestycje; 

podkreśla, Ŝe budŜet UE powinien 

odgrywać w tym kontekście zasadniczą 

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; 

Or. en 

 

 

 


