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Projekt rezolucji 

Ustęp 4 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

4. przypomina, Ŝe budŜet UE ma charakter 

uzupełniający względem budŜetów 

krajowych oraz stanowi siłę napędową dla 

wspierania wzrostu i tworzenia miejsc 

pracy, a takŜe podkreśla, Ŝe z uwagi na 

jego charakter oraz ograniczony rozmiar 

nie naleŜy go kontrolować i ograniczać 

poprzez arbitralne obniŜanie środków, lecz 

przeciwnie, naleŜy wzmacniać docelowe 

obszary; 

4. przypomina, Ŝe budŜet UE ma charakter 

uzupełniający względem budŜetów 

krajowych oraz stanowi siłę napędową dla 

wspierania wzrostu i tworzenia miejsc 

pracy, a takŜe podkreśla, Ŝe zasada 

europejskiej wartości dodanej musi 

stanowić podstawę wszystkich budŜetów 

UE; 

Or. en 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 4 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 4a. jest zdania, Ŝe europejskie wydatki 

publiczne nie mogą być wyjątkiem na tle 

wytęŜonych starań podejmowanych przez 

państwa członkowskie w celu utrzymania 

kontroli nad finansami publicznymi; 

podkreśla w związku z tym, Ŝe trzeba 

nasilić działania podejmowane w 

ostatnich latach na rzecz ograniczenia 

corocznego wzrostu europejskich środków 

na płatności; 

Or. en 
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Projekt rezolucji 

Ustęp 5 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 5a. uwaŜa, Ŝe właściwa procedura 

budŜetowa powinna charakteryzować się 

dostatecznie szerokim marginesem między 

uzgodnionym budŜetem a rocznym 

pułapem przeznaczonym na 

nieprzewidziane okoliczności, które 

niewątpliwie się pojawią; 

Or. en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


