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3.7.2012 A7-0206/1 

Poprawka  1 

Francesca Balzani 

w imieniu grupy S&D 

Giovanni La Via 

w imieniu grupy PPE 

Anne E. Jensen 

w imieniu grupy ALDE 

Helga Trüpel 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Alda Sousa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0206/2012 

Francesca Balzani 

Projekt budŜetu korygującego nr 3/2012: nadwyŜka z roku budŜetowego 2011 

11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD) 

Projekt rezolucji 

Punkt F preambuły 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

F. mając na uwadze, Ŝe w stanowisku 
dotyczącym wniosku o przesunięcie DEC 

9/2012 Rada drastycznie obniŜyła środki 

na płatności przeznaczone na badania 

naukowe, dziedzinę, w której istnieją pilne 

potrzeby w zakresie płatności, aby 

moŜliwe było wypełnienie zobowiązań, a 
jednocześnie zostawiła środki na płatności 
w liniach budŜetowych, z których nie 
moŜna ich wydać, 

F. mając na uwadze, Ŝe w stanowisku 
dotyczącym wniosku o przesunięcie DEC 

9/2012 Rada drastycznie obniŜyła środki 

na płatności przeznaczone na badania 

naukowe, dziedzinę, w której istnieją pilne 

potrzeby w zakresie płatności, aby 

moŜliwe było wypełnienie zobowiązań, 
lecz w końcu zrewidowała swe stanowisko 
we wniosku o przesunięcie DEC 19/2012, 

Or. en 
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3.7.2012 A7-0206/2 

Poprawka  2 

Francesca Balzani, Göran Färm 

w imieniu grupy S&D 

Giovanni La Via 

w imieniu grupy PPE 

Anne E. Jensen 

w imieniu grupy ALDE 

Helga Trüpel 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Alda Sousa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0206/2012 

Francesca Balzani 

Projekt budŜetu korygującego nr 3/2012: nadwyŜka z roku budŜetowego 2011 

11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

3. podkreśla, Ŝe niewykorzystane środki po 
stronie wydatków (0,73 mld EUR) nie 
wynikają z trudności absorpcyjnych ani 

złego zarządzania, lecz z obowiązujących 

obecnie przepisów dotyczących 

dostosowania podziału płatności w 

zaleŜności od potrzeb; uwaŜa wobec tego, 
Ŝe wymagają one zróŜnicowanego 
traktowania w przeciwieństwie do tej 
części nadwyŜki, która wynika z wahań po 
stronie dochodów; podkreśla ponadto, Ŝe 
owo niepełne wykorzystanie środków w 

duŜej mierze wynika z decyzji Rady o 

nieprzyjęciu korekty płac i emerytur 

przewidzianej w regulaminie 

pracowniczym; 

3. podkreśla, Ŝe niewykorzystane środki po 
stronie wydatków (0,73 mld EUR) nie 
wynikają z trudności absorpcyjnych ani 
złego zarządzania, lecz z obowiązujących 

obecnie przepisów dotyczących 

dostosowania podziału płatności 

w zaleŜności od potrzeb; uwaŜa wobec 
tego, Ŝe powinny one być traktowanie 
odmiennie w przeciwieństwie do tej części 
nadwyŜki, która wynika z wahań po stronie 
dochodów; podkreśla ponadto, Ŝe owo 
niepełne wykorzystanie środków w duŜej 
mierze wynika z decyzji Rady 

o nieprzyjęciu korekty płac i emerytur 

przewidzianej w regulaminie 

pracowniczym; 

Or. en 
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3.7.2012 A7-0206/3 

Poprawka  3 

Francesca Balzani, Göran Färm 

w imieniu grupy S&D 

Giovanni La Via 

w imieniu grupy PPE 

Anne E. Jensen 

w imieniu grupy ALDE 

Helga Trüpel 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Alda Sousa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0206/2012 

Francesca Balzani 

Projekt budŜetu korygującego nr 3/2012: nadwyŜka z roku budŜetowego 2011 

11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. ubolewa, Ŝe mimo przepisów zawartych 

w art. 310 ust. 5 TFUE dotyczących 

naleŜytego zarządzania finansami, a takŜe 

wspólnego oświadczenia w sprawie 
środków na płatności, uzgodnionego przez 

wszystkie trzy instytucje w ramach 

procedury budŜetowej na 2012 r. Rada 

podjęła decyzję o obniŜeniu o dwie trzecie 

poziomu środków we wniosku o 

przesunięcie DEC 9/2012 dotyczącym 

kwoty w wysokości 485 mln EUR z 
projektów energetycznych 

charakteryzujących się niepełnym 

wykorzystaniem środków na pomoc na 

rzecz naprawy gospodarczej w celu 

wzmocnienia trzech linii budŜetowych w 

siódmym programie ramowym (program 

współpracy); 

4. ubolewa, Ŝe mimo przepisów zawartych 

w art. 310 ust. 5 TFUE dotyczących 
naleŜytego zarządzania finansami, a takŜe 

wspólnego oświadczenia w sprawie 
środków na płatności, uzgodnionego przez 

wszystkie trzy instytucje w ramach 

procedury budŜetowej na 2012 r. Rada 
początkowo podjęła decyzję o obniŜeniu 
o dwie trzecie poziomu środków we 

wniosku o przesunięcie DEC 9/2012 

dotyczącym kwoty w wysokości 
485 mln EUR z projektów energetycznych 
charakteryzujących się niepełnym 

wykorzystaniem środków na pomoc na 

rzecz naprawy gospodarczej w celu 

wzmocnienia trzech linii budŜetowych 

w siódmym programie ramowym (program 

współpracy); 

Or. en 
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3.7.2012 A7-0206/4 

Poprawka  4 

Francesca Balzani, Göran Färm 

w imieniu grupy S&D 

Giovanni La Via 

w imieniu grupy PPE 

Anne E. Jensen 

w imieniu grupy ALDE 

Helga Trüpel 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Alda Sousa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0206/2012 

Francesca Balzani 

Projekt budŜetu korygującego nr 3/2012: nadwyŜka z roku budŜetowego 2011 

11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

5. podkreśla, Ŝe doprowadzi to do 
sztucznego zawyŜenia kwoty 

niewykorzystanych środków w odniesieniu 

do płatności na rok 2012, powodując tym 

samym wzrost nadwyŜki w 2012 r., kiedy 
wszystkie dostępne wskaźniki wskazują w 

roku bieŜącym na niedobór płatności w 

dziedzinie badań naukowych i w innych 

obszarach działań UE; ponadto podkreśla, 
Ŝe przyjęcie bez zmian wniosku o 
przesunięcie DEC 9/2012 będącego 
jedynie przemieszczeniem środków nie 
miałoby wpływu na stronę dochodów 
budŜetu UE ani w konsekwencji na 
wysokość wkładów państw członkowskich; 

5. podkreśla, Ŝe doprowadziłoby to do 
sztucznego zawyŜenia kwoty 

niewykorzystanych środków w odniesieniu 

do płatności na rok 2012, powodując tym 

samym wzrost nadwyŜki w 2012 r., kiedy 
wszystkie dostępne wskaźniki wskazują 

w roku bieŜącym na niedobór płatności 

w dziedzinie badań naukowych i w innych 
obszarach działań UE; w związku z tym 
z zadowoleniem przyjmuje zrewidowanie 
stanowiska przez Radę i przyjęcie wniosku 
o przesunięcie DEC 19/2012; 

Or. en 
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3.7.2012 A7-0206/5 

Poprawka  5 

Francesca Balzani, Göran Färm 

w imieniu grupy S&D 

Giovanni La Via 

w imieniu grupy PPE 

Anne E. Jensen 

w imieniu grupy ALDE 

Helga Trüpel 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Alda Sousa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0206/2012 

Francesca Balzani 

Projekt budŜetu korygującego nr 3/2012: nadwyŜka z roku budŜetowego 2011 

11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. obniŜając wkład państw członkowskich 
do budŜetu UE na rok 2012 o 768 707 073 
EUR, wprowadza zmiany do stanowiska 
Rady dotyczącego projektu budŜetu 
korygującego nr 3/2012 w celu 
zagwarantowania odpowiedniego 
finansowania siódmego programu 
ramowego (program współpracy) w 
związku z niezaspokojonymi potrzebami 
zidentyfikowanymi przez Komisję 
(337 578 119 EUR), a takŜe w celu 
udostępnienia dalszych środków na 
płatności w ramach polityki spójności 
(390 682 822 EUR), aby zaspokoić 
przyszłe roszczenia płatnicze, zgodnie z 
szacunkami państw członkowskich 
z końca 2012 r., oraz ograniczyć poziom 
anulowanych środków pod koniec 2013 r.; 

skreślony 

Or. en 
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3.7.2012 A7-0206/6 

Poprawka  6 

Francesca Balzani, Göran Färm 

w imieniu grupy S&D 

Giovanni La Via 

w imieniu grupy PPE 

Anne E. Jensen 

w imieniu grupy ALDE 

Helga Trüpel 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Alda Sousa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0206/2012 

Francesca Balzani 

Projekt budŜetu korygującego nr 3/2012: nadwyŜka z roku budŜetowego 2011 

11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. wobec powyŜszego podejmuje decyzję o 
zmianie stanowiska Rady w następujący 
sposób: 

 

7.  zatwierdza, bez zmian, stanowisko 
Rady w sprawie projektu budŜetu 
korygującego nr 3/2012; 

Dochody  
 
Tytuł 1 Środki własne, art. 140 + EUR 728 260 941 
 
Tytuł 3 NadwyŜki, salda i korekty, art. 300 bez zmian 
 

Wydatki  
 
08 02 01 Współpraca – Ochrona zdrowia + EUR 67 000 000 
  
08 03 01 Współpraca – śywność, rolnictwo, rybołówstwo i 
biotechnologia + EUR 118 000 000 
  
08 04 01 – Współpraca – Nanonauki, nanotechnologie, 
materiały i nowe technologie produkcyjne 
+ EUR 152 578 119 
  
04 02 17 – Europejski Fundusz Społeczny (EFS) – 
Konwergencja + EUR 57 491 864 
  
04 02 19 – Europejski Fundusz Społeczny (EFS) – 
Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie 
+ EUR 22 633 695 
  
13 03 16 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
(EFRR) — Konwergencja + EUR 201 138 541 
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13 03 18 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
(EFRR) — Konkurencyjność regionalna i zatrudnienie 
+ EUR 33 202 220 

  

13 04 02 – Fundusz Spójności + EUR 76 216 502 

Or. en 
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3.7.2012 A7-0206/7 

Poprawka  7 

Francesca Balzani, Göran Färm 

w imieniu grupy S&D 

Giovanni La Via 

w imieniu grupy PPE 

Anne E. Jensen 

w imieniu grupy ALDE 

Helga Trüpel 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Alda Sousa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Sprawozdanie A7-0206/2012 

Francesca Balzani 

Projekt budŜetu korygującego nr 3/2012: nadwyŜka z roku budŜetowego 2011 

11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 7a. zobowiązuje przewodniczącego do 
ogłoszenia, Ŝe budŜet korygujący 
nr 3/2012 został ostatecznie przyjęty i do 
zarządzenia jego publikacji w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej; 

Or. en 

 

 


