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w imieniu grupy EFDD 

 

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 6 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

6. podkreśla znaczenie agencji 

zdecentralizowanych, które odgrywają 

waŜną rolę w procesie realizacji strategii i 

programów Unii; podkreśla potrzebę 

zapewnienia im odpowiednich środków 

finansowych i kadrowych, aby mogły 

naleŜycie wypełniać zadania wyznaczone 

im przez władzę ustawodawczą; 

skreślony 

Or. en 
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12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 63 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

63. z przykrością stwierdza, Ŝe mimo tego 

Rada obniŜyła środki w dziale 5 o 27,6 mln 

EUR, z czego 16,7 mln EUR pochodzi z 

budŜetu administracyjnego Komisji na 

wydatki związane z urzędnikami i 

pracownikami czasowymi, a to na skutek 

zwiększenia standardowego ryczałtowego 

potrącenia; 

63. stwierdza, Ŝe Rada obniŜyła środki w 

dziale 5 o 27,6 mln EUR, z czego 16,7 mln 

EUR pochodzi z budŜetu 

administracyjnego Komisji na wydatki 

związane z urzędnikami i pracownikami 

czasowymi, a to na skutek zwiększenia 

standardowego ryczałtowego potrącenia; 

Or. en 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 65 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

65. zwraca ponadto uwagę na 

oświadczenie Rady dołączone do jej 

stanowiska i dotyczące tego, „jak waŜne 

jest ścisłe monitorowanie środków 

dotyczących wszystkich kategorii 

personelu zewnętrznego w kontekście 

dodatkowych zdolności wynikających z 

wydłuŜenia czasu pracy”, jak i na 

równoległe cięcia z myślą o konsolidacji 

wydatków w róŜnych dziedzinach polityki, 

opiewające na kwotę 20,8 mln EUR; 

oprócz wspomnianych juŜ zagroŜeń 

wynikających z takich cięć uwaŜa, Ŝe są 

one słabo uzasadnione; przypomina, Ŝe 

zgodnie z porozumieniem 

międzyinstytucjonalnym z dnia 2 grudnia 

2013 r. te domniemane dodatkowe 

zdolności miały zostać zneutralizowane 

poprzez obniŜenie liczby pracowników o 

5% w ciągu pięciu lat; w związku z tym 

zauwaŜa, Ŝe Komisja juŜ teraz wykracza 

poza swoje zobowiązania i obniŜa liczbę 

pracowników wszystkich kategorii bez 

względu na to, czy są oni wynagradzani ze 

środków w dziale 5 czy teŜ ze środków w 

innych działach; 

skreślony 

Or. en 
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12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 66 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

66. dlatego teŜ przywraca poziom środków 

z projektu budŜetu we wszystkich 

pozycjach poświęconych wydatkom 

administracyjnym i wydatkom na 

wsparcie, a takŜe we wszystkich pozycjach 

działu 5, w których Rada obniŜyła środki; 

 

skreślony 

Or. en 
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12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 68 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

68. zasadniczo potwierdza szacunki 

Komisji dotyczące potrzeb budŜetowych 

agencji; zwraca uwagę, Ŝe Komisja 

obniŜyła juŜ w znacznym stopniu wstępne 

zapotrzebowanie na środki zgłoszone przez 

większość agencji; 

68. zasadniczo odnotowuje szacunki 

Komisji dotyczące potrzeb budŜetowych 

agencji; zwraca uwagę, Ŝe Komisja 

obniŜyła juŜ wstępne zapotrzebowanie na 

środki zgłoszone przez większość agencji; 

Or. en 
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12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Projekt rezolucji 

Ustęp 69 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

69. uwaŜa wobec tego, Ŝe wszelkie dalsze 

cięcia proponowane przez Radę 

stanowiłyby zagroŜenie dla właściwego 

funkcjonowania agencji i uniemoŜliwiłyby 

im wypełnianie zadań, które zostały im 

wyznaczone przez władzę ustawodawczą; 

skreślony 

Or. en 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 70 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

70. nie moŜe jednak przyjąć podejścia 

Komisji do personelu, które zakłada nie 

tylko ograniczenie planu zatrudnienia 

agencji o 1% zgodnie z porozumieniem 

politycznym w sprawie wieloletnich ram 

finansowych, co odnosi się do wszystkich 

instytucji i organów, ale równieŜ 

przeznaczenie dodatkowego 1% stanowisk 

na „pulę przeniesień”; 

70. odnotowuje podejście Komisji do 

personelu, które zakłada nie tylko 

ograniczenie planu zatrudnienia agencji o 

1% zgodnie z porozumieniem politycznym 

w sprawie wieloletnich ram finansowych, 

co odnosi się do wszystkich instytucji i 

organów, ale równieŜ przeznaczenie 

dodatkowego 1% stanowisk na „pulę 

przeniesień”; 

Or. en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

AM\1037334PL.doc  PE537.055v01-00 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

15.10.2014 A8-0014/26 

Poprawka  26 

Marco Zanni, Marco Valli, Jonathan Arnott 

w imieniu grupy EFDD 

 

Sprawozdanie A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 71 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

71. podkreśla, Ŝe uzgodniona redukcja 

personelu powinna mieć za punkt wyjścia 

stanowiska i zadania istniejące w 

referencyjnym momencie przypadającym 

na 31 grudnia 2012 r. oraz Ŝe wszelkim 

nowym zadaniom istniejących juŜ agencji 

lub tworzeniu nowych agencji muszą 

towarzyszyć dodatkowe zasoby; 

skreślony 

Or. en 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 81 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

81. podkreśla, Ŝe trzy instytucje, 

mianowicie Komisja, Rada i Parlament, z 

uwagi na wzajemny szacunek powinny bez 

dalszych zmian zaakceptować preliminarz 

budŜetowy dwóch organów władzy 

budŜetowej; 

skreślony 

Or. en 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 85 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

85. przypomina, Ŝe w preliminarzu 

Parlamentu na rok 2015 ustalono środki 

w wysokości 1 794 929 112 EUR, co 

odpowiada ogólnej stopie wzrostu w 

wysokości 2,24% w stosunku do budŜetu 

na 2014 r.; podkreśla jednak, Ŝe 0,67% tej 

podwyŜki wiąŜe się z dodatkiem 

przejściowym wypłacanym posłom z tytułu 

zakończenia pełnienia przez nich mandatu, 

przy czym świadczenie to ma charakter 

zarówno prawnie wiąŜący, jak i 

wyjątkowy, a 0,4% wynika z dostosowania 

wynagrodzeń i emerytur za okres 2011–

2012; w związku z tym podkreśla, Ŝe 

poziom innych wydatków wzrósł jedynie o 

1,18% w porównaniu z rokiem 2014; 

85. zauwaŜa z Ŝalem, Ŝe w preliminarzu 

Parlamentu na rok 2015 ustalono środki 

w wysokości 1 794 929 112 EUR, co 

odpowiada ogólnej stopie wzrostu w 

wysokości 2,24% w stosunku do budŜetu 

na 2014 r.; podkreśla, Ŝe jedynie 0,67% tej 

podwyŜki wiąŜe się z dodatkiem 

przejściowym wypłacanym posłom z tytułu 

zakończenia pełnienia przez nich mandatu; 

Or. en 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 91 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

91. postanawia podwyŜszyć środki na 

finansowanie europejskich fundacji 

politycznych o 3 mln EUR, aby mogły one 

w pełni realizować program swojej 

działalności w odniesieniu do pełnego 

spektrum grup politycznych, a takŜe 

prowadzić intensywną działalność 

naukową i wspierającą z myślą o 

komunikowaniu i prezentowaniu 

koncepcji korzystnych dla procesu 

integracji europejskiej; podkreśla, Ŝe 

podwyŜka ta będzie neutralna pod 

względem budŜetowym, gdyŜ zostanie 

zrekompensowana środkami z rezerwy na 

nieprzewidziane wydatki; wobec tego 

ustala ogólną wysokość swojego budŜetu 

na rok 2015 na poziomie 1 794 929 112 

EUR; zwraca uwagę, Ŝe oznacza to wzrost 

w wysokości 0% w stosunku do 

preliminarza przyjętego podczas sesji 

plenarnej w dniu 17 kwietnia 2014 r.; 

91. nie moŜe zaakceptować podwyŜszenia 

środków na finansowanie europejskich 

fundacji politycznych o 3 mln EUR; 

Or. en 
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Projekt rezolucji 

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; 

107. odnotowuje cięcia dokonane przez 

Komisję w wydatkach związanych z 

polityczną działalnością Komitetu 

Regionów, a takŜe w wydatkach 

powiązanych i przeznaczonych na 

działalność informacyjną i komunikacyjną;  

Or. en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


