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15.10.2014 A8-0014/1 

Poprawka  1 

Indrek Tarand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

BudŜet ogólny Unii Europejskiej na rok budŜetowy 2015 – wszystkie sekcje 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 27 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

27. zwraca uwagę, Ŝe większość cięć 

dokonanych przez Radę dotyczy działu 1a, 

zarówno w środkach na zobowiązania (-

323,5 mln EUR w stosunku do projektu 

budŜetu), jak i w środkach na płatności (-

1335 mln EUR), mimo Ŝe w czerwcu 2014 

r. Rada Europejska ponownie umieściła 

wzrost, konkurencyjność i tworzenie 

miejsc pracy na pierwszym miejscu w 

swoim programie politycznym; podkreśla, 

Ŝe niektóre z tych cięć są niezgodne z 

porozumieniem w sprawie wieloletnich 

ram finansowych na lata 2014–2020, jako 

Ŝe znacznie ograniczają środki na Horyzont 

2020 (o 190 mln EUR w środkach na 

zobowiązania w stosunku do projektu 

budŜetu), w przypadku którego w roku 

2014 skoncentrowano znaczne środki na 

wstępie okresu realizacji (200 mln EUR), a 

takŜe na program ITER (-11,2 mln EUR), 

w przypadku którego w 2015 r. wydatki 

powinny koncentrować się w początkowej 

fazie realizacji, aby zrekompensować jego 

opóźnienie w 2014 r.; 

27. zwraca uwagę, Ŝe większość cięć 

dokonanych przez Radę dotyczy działu 1a, 

zarówno w środkach na zobowiązania (-

323,5 mln EUR w stosunku do projektu 

budŜetu), jak i w środkach na płatności (-

1335 mln EUR), mimo Ŝe w czerwcu 2014 

r. Rada Europejska ponownie umieściła 

wzrost, konkurencyjność i tworzenie 

miejsc pracy na pierwszym miejscu w 

swoim programie politycznym; podkreśla, 

Ŝe niektóre z tych cięć są niezgodne z 

porozumieniem w sprawie wieloletnich 

ram finansowych na lata 2014–2020, jako 

Ŝe znacznie ograniczają środki na Horyzont 

2020 (o 190 mln EUR w środkach na 

zobowiązania w stosunku do projektu 

budŜetu), w przypadku którego w roku 

2014 skoncentrowano znaczne środki na 

wstępie okresu realizacji (200 mln EUR); 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/2 

Poprawka  2 

Indrek Tarand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

BudŜet ogólny Unii Europejskiej na rok budŜetowy 2015 – wszystkie sekcje 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 28 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

28. uwaŜa, Ŝe z uwagi na kwestię 

bezpieczeństwa energetycznego 

promowanie energii ze źródeł 

odnawialnych i wydajności energetycznej 

ma istotne znaczenie równieŜ w kontekście 

uzaleŜnienia od dostaw surowców 

energetycznych z Rosji, zwłaszcza w 

państwach członkowskich, których stopień 

zaleŜności od rosyjskiego gazu jest 

najwyŜszy; apeluje o dopasowanie celów w 

zakresie wydatkowania środków z 

funduszy energetycznych w ramach 

programu Horyzont 2020 do zobowiązań 

podjętych podczas procesu legislacyjnego; 

28. uwaŜa, Ŝe z uwagi na kwestię 

bezpieczeństwa energetycznego 

promowanie energii ze źródeł 

odnawialnych i wydajności energetycznej 

ma istotne znaczenie równieŜ w kontekście 

uzaleŜnienia od dostaw surowców 

energetycznych z Rosji, zwłaszcza w 

państwach członkowskich, których stopień 

zaleŜności od rosyjskiego gazu jest 

najwyŜszy; apeluje o dopasowanie celów w 

zakresie wydatkowania środków z 

funduszy energetycznych w ramach 

programu Horyzont 2020 do zobowiązań 

podjętych podczas procesu legislacyjnego; 

w związku z tym oczekuje, Ŝe Komisja 

przeznaczy 15% środków z budŜetu na 

badania w dziedzinie energii na 

finansowanie działań na rzecz 

wprowadzenia na rynek istniejących 

rozwiązań w dziedzinie odnawialnych 

źródeł energii i efektywności 

energetycznej w ramach programu 

„Inteligentna energia dla Europy III”; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/3 

Poprawka  3 

Indrek Tarand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

BudŜet ogólny Unii Europejskiej na rok budŜetowy 2015 – wszystkie sekcje 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  29a. podkreśla fakt, Ŝe środki na 

doświadczalną elektrownię termojądrową 

ITER wyniosły w budŜecie na 2015 r. 

kolejne 838 mln EUR (środki na 

zobowiązania); podkreśla wyjątkowo 

niską opłacalność tego projektu, którego 

konkretne rezultaty są przewidziane nie 

wcześniej niŜ w 2050 r.; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/4 

Poprawka  4 

Indrek Tarand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

BudŜet ogólny Unii Europejskiej na rok budŜetowy 2015 – wszystkie sekcje 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  29b. podkreśla znaczną rozbieŜność 

między finansowaniem działalności 

jądrowej w budŜecie UE a wspieraniem 

zorientowanej na przyszłość energii ze 

źródeł odnawialnych; w związku z tym 

uwaŜa, Ŝe odstąpienie od realizacji 

projektu ITER uwolniłoby niezwykle 

potrzebne zasoby, które moŜna by 

przeznaczyć na inwestycje w juŜ działające 

technologie w zakresie energii ze źródeł 

odnawialnych; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/5 

Poprawka  5 

Indrek Tarand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

BudŜet ogólny Unii Europejskiej na rok budŜetowy 2015 – wszystkie sekcje 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 29 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  29c. uwaŜa, Ŝe pozycję budŜetową 

Euratom dotyczącą rozszczepienia 

jądrowego i ochrony przed 

promieniowaniem naleŜy przeznaczyć na 

zamykanie elektrowni jądrowych; 

podobnie uwaŜa, Ŝe środki na działania 

Wspólnego Centrum Badawczego 

związane z energią jądrową powinny być 

wykorzystane tylko na działania konieczne 

do wprowadzenia środków ochronnych; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/6 

Poprawka  6 

Indrek Tarand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

 

Sprawozdanie A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

BudŜet ogólny Unii Europejskiej na rok budŜetowy 2015 – wszystkie sekcje 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 43 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  43a. przychylnie odnosi się do ambitnego 

celu Komisji dotyczącego odgrywania 

większej roli w przygotowywaniu i 

wdraŜaniu programów w ramach 

europejskich funduszy strukturalnych i 

inwestycyjnych; domaga się w 

szczególności spełnienia wymogów 

zaangaŜowania podmiotów lokalnych i 

regionalnych, jak równieŜ organizacji 

społeczeństwa obywatelskiego, tak aby 

rozszerzyć odpowiedzialność za politykę i 

osiągnąć cele Unii w dziedzinie 

łagodzenia zmiany klimatu i ograniczania 

ubóstwa; wzywa państwa członkowskie do 

pełnego wykorzystania dostępnych 

instrumentów i metodologii, takich jak 

śledzenie zmian klimatu, w celu 

zwiększenia widoczności czynionych przez 

nie starań; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/7 

Poprawka  7 

Indrek Tarand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

BudŜet ogólny Unii Europejskiej na rok budŜetowy 2015 – wszystkie sekcje 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 45 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

45. zgadza się, Ŝe potrzebne jest 

dodatkowe wsparcie, aby złagodzić skutki 

rosyjskiego zakazu importu niektórych 

produktów rolnych i produktów 

rybołówstwa z Unii; przyjmuje z 

zadowoleniem wyjątkowe środki 

pomocowe przyjęte przez Komisję w 

pierwszej reakcji na kryzys; w związku z 

tym zwiększa unijne współfinansowanie 

działań promocyjnych w ramach wspólnej 

polityki rolnej o 30 mln EUR, aby pomóc 

producentom w znalezieniu alternatywnych 

moŜliwości sprzedaŜy, jednocześnie 

udostępniając rybakom dodatkowe 

wsparcie w wysokości 5 mln EUR za 

pośrednictwem EFMR; postanawia 

równieŜ zwiększyć kwotę dostępną na 

program spoŜywania owoców w szkołach o 

7 mln EUR oraz na program spoŜywania 

mleka w szkołach o 4 mln EUR w 

stosunku do projektu budŜetu Komisji; 

45. zgadza się, Ŝe potrzebne jest 

dodatkowe wsparcie, aby złagodzić skutki 

rosyjskiego zakazu importu niektórych 

produktów rolnych i produktów 

rybołówstwa z Unii; przyjmuje z 

zadowoleniem wyjątkowe środki 

pomocowe przyjęte przez Komisję w 

pierwszej reakcji na kryzys; w związku z 

tym zwiększa unijne współfinansowanie 

działań promocyjnych w ramach wspólnej 

polityki rolnej o 30 mln EUR, aby pomóc 

producentom w znalezieniu alternatywnych 

moŜliwości sprzedaŜy, jednocześnie 

udostępniając rybakom dodatkowe 

wsparcie w wysokości 5 mln EUR za 

pośrednictwem EFMR; jest zdania, Ŝe to 

dodatkowe finansowanie nie powinno 

prowadzić do zwiększenia eksportu z UE 

do krajów rozwijających się po cenach 

osłabiających tamtejsze rynki; postanawia 

równieŜ zwiększyć kwotę dostępną na 

program spoŜywania owoców w szkołach o 

7 mln EUR oraz na program spoŜywania 

mleka w szkołach o 4 mln EUR w 

stosunku do projektu budŜetu Komisji; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/8 

Poprawka  8 

Indrek Tarand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

BudŜet ogólny Unii Europejskiej na rok budŜetowy 2015 – wszystkie sekcje 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 45 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  45a. wzywa Komisję do monitorowania 

wydatków związanych ze zmianą klimatu 

oraz podjęcia natychmiastowych działań 

naprawczych w przypadku problemów z 

realizacją celu 20% oraz z utrzymaniem 

efektywności programów wydatkowania; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/9 

Poprawka  9 

Indrek Tarand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

BudŜet ogólny Unii Europejskiej na rok budŜetowy 2015 – wszystkie sekcje 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 45 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  45b. zwiększa środki przewidziane w 

obszarze rozwoju obszarów wiejskich 

poprzez zmniejszenie płatności 

bezpośrednich, w celu częściowego 

zrekompensowania cięć wynikających z 

nowych WRF; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/10 

Poprawka  10 

Indrek Tarand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

BudŜet ogólny Unii Europejskiej na rok budŜetowy 2015 – wszystkie sekcje 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 45 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  45c. wzywa państwa członkowskie do 

zapewnienia sprawiedliwej dystrybucji 

funduszy poprzez zwiększenie wsparcia na 

rzecz zrównowaŜonych systemów 

rolniczych, które chronią 

bioróŜnorodność, zasoby wodne i Ŝyzność 

gleby oraz są zgodne z zasadami 

dobrostanu zwierząt i procedurami 

zatrudnienia; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/11 

Poprawka  11 

Indrek Tarand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

BudŜet ogólny Unii Europejskiej na rok budŜetowy 2015 – wszystkie sekcje 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 45 d (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  45d. uwaŜa, Ŝe refundacje wywozowe 

zakłócają handel i stoją w sprzeczności z 

unijnymi celami rozwoju; w związku z tym 

opowiada się za ich całkowitym 

zniesieniem; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/12 

Poprawka  12 

Indrek Tarand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

BudŜet ogólny Unii Europejskiej na rok budŜetowy 2015 – wszystkie sekcje 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 45 e (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  45e. uwaŜa, Ŝe ani środki na WPR, ani 

Ŝadne inne środki z budŜetu nie powinny 

być przeznaczane na finansowanie 

działalności związanej ze śmiertelnymi 

walkami byków; przypomina, ze takie 

finansowanie jest jawnym pogwałceniem 

Europejskiej konwencji o ochronie 

zwierząt hodowlanych i gospodarskich 

(dyrektywa Rady 98/58/WE); 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/13 

Poprawka  13 

Indrek Tarand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

BudŜet ogólny Unii Europejskiej na rok budŜetowy 2015 – wszystkie sekcje 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 61 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  61a. uwaŜa, Ŝe brak publicznego zaufania 

do negocjacji w sprawie TTIP nie zaleŜy 

od ilości informacji udostępnianych przez 

Komisję, lecz od faktu, Ŝe Komisja nie 

ujawnia podstawowych dokumentów 

negocjacyjnych, których publikacja w 

internecie nie przyniosłaby dodatkowych 

kosztów, lecz znacznie bardziej 

zwiększyłaby zaufanie opinii publicznej do 

tego procesu; w związku z tym uwaŜa 

stworzenie nowej pozycji budŜetowej w 

wysokości 4 mln EUR za zbyteczne; 

Or. en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

AM\1037306PL.doc  PE537.055v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

15.10.2014 A8-0014/14 

Poprawka  14 

Indrek Tarand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

BudŜet ogólny Unii Europejskiej na rok budŜetowy 2015 – wszystkie sekcje 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 85 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  85a. podkreśla, Ŝe Parlament dąŜył do 

zwiększenia swojego budŜetu o stopę 

inflacji; podkreśla fakt, ze wzrost o 2,24% 

jest duŜo większy niŜ obecna stopa 

inflacji; ponadto jest zdania, Ŝe w 

obecnych czasach trudno jest uzasadnić 

taki wzrost; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/15 

Poprawka  15 

Indrek Tarand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

BudŜet ogólny Unii Europejskiej na rok budŜetowy 2015 – wszystkie sekcje 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 86 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  86a. uwaŜa, Ŝe w perspektywie 

średnioterminowej statut posła, który 

powoduje znaczne koszty spowodowane 

nową kadencją, powinien zostać poddany 

przeglądowi w celu obniŜenia części tych 

kosztów; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/16 

Poprawka  16 

Indrek Tarand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

BudŜet ogólny Unii Europejskiej na rok budŜetowy 2015 – wszystkie sekcje 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 91 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  91a. jest zdania, Ŝe źródłem dalszych 

oszczędności mógłby być dodatek na 

pokrycie kosztów ogólnych przyznawany 

posłom; domaga się, by posłowie byli 

zobowiązani do uzasadniania 50% 

wydatków pokrywanych z dodatku na 

pokrycie kosztów ogólnych, 

przedstawiając dowody ich poniesienia; 

Or. en 
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15.10.2014 A8-0014/17 

Poprawka  17 

Indrek Tarand 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Sprawozdanie A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

BudŜet ogólny Unii Europejskiej na rok budŜetowy 2015 – wszystkie sekcje 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 91 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  91b. wyraŜa uznanie dla podejścia 

Parlamentu i pracy sekretarza 

generalnego na rzecz udostępniania 

danych, zwłaszcza jeŜeli chodzi o dane 

związane z wynikami wyborów, przy 

zapewnieniu jak największej przejrzystości 

pod względem publicznego dostępu do 

informacji generowanych w Parlamencie 

i przez Parlament, który to dostęp 

powinien być precyzyjny, terminowy, 

objęty otwartym zezwoleniem, oparty na 

otwartych standardach i umoŜliwiający 

odczyt maszynowy; oczekuje kontynuacji 

tych wysiłków; 

Or. en 
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Ustęp 107 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

107. zdecydowanie nie zgadza się z 

cięciami dokonanymi przez Komisję w 

wydatkach związanych z polityczną 

działalnością Komitetu Regionów, a takŜe 

w wydatkach powiązanych i 

przeznaczonych na działalność 

informacyjną i komunikacyjną; w 

związku z rozpoczęciem obowiązywania 

nowego mandatu Komitetu Regionów 

podnosi środki w odpowiednich liniach 

budŜetowych; 

 

skreślony 

Or. en 

 

 

 

 


