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Poprawka  1 

Helga Trüpel 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE 

Porozumienie polityczne w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 1 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

1. z zadowoleniem przyjmuje 

porozumienie polityczne w sprawie 

wieloletnich ram finansowych (WRF) na 

lata 2014–2020 osiągnięte w dniu 27 

czerwca 2013 r. po długich i Ŝmudnych 

negocjacjach na najwyŜszym szczeblu 

politycznym między Parlamentem, 

prezydencją Rady i Komisją; uznaje 

znaczący wkład prezydencji irlandzkiej w 

osiągnięcie tego porozumienia; 

1. odrzuca ostateczne porozumienie 

polityczne w sprawie wieloletnich ram 

finansowych (WRF) na lata 2014–2020 

zaproponowane przez prezydencję 

irlandzką i poparte przez 

przewodniczącego Parlamentu 

Europejskiego na posiedzeniu w dniu 27 

czerwca 2013 r. zgodnie z art. 324 TFUE; 

jest głęboko przekonany, Ŝe to 

porozumienie polityczne nie pozwoli Unii 

wywiązać się z jej zobowiązań ani w 

wymiarze politycznym, ani budŜetowym; 

Or. en 



 

AM\942206PL.doc PE515.878v01-00 } 

 PE515.884v01-00 } RC1 

PL Zjednoczona w róŜnorodności PL 

 

2.7.2013  B7-0334/2013 }  

 B7-0340/2013 } RC1/Am. 2 

Poprawka  2 

Helga Trüpel 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE 

Porozumienie polityczne w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 2 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

2. podkreśla, Ŝe dzięki nieustępliwości 

Parlamentu w negocjacjach po raz 

pierwszy przyjęto szereg postanowień, 

które walnie przyczynią się do tego, Ŝe 

nowe ramy finansowe będą sprawne, 

spójne, przejrzyste i będą lepiej 

odpowiadać potrzebom obywateli UE; 

w szczególności zwraca uwagę na nowe 

ustalenia dotyczące przeglądu WRF, 

elastyczności, zasobów własnych oraz 

jedności i przejrzystości budŜetu, które 

podczas negocjacji miały dla Parlamentu 

pierwszoplanowe znaczenie; 

2. uwaŜa, Ŝe ogólny pakiet dotyczący 

zarówno WRF, jak i porozumienia 

międzyinstytucjonalnego znacznie odbiega 

od pierwotnego stanowiska 

negocjacyjnego Parlamentu i nie 

odpowiada na Ŝadne z podstawowych 

Ŝądań wyraŜonych w rezolucji z dnia 13 

marca 2013 r.
1
, przyjętej przytłaczającą 

większością głosów, takich jak znaczna 

intensyfikacja strategii politycznych 

zorientowanych na przyszłość, 

obowiązkowy i wszechstronny przegląd 

WRF, jak największa ogólna elastyczność 

i porozumienie w sprawie zasobów 

własnych; 

Or. en 

                                                 
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0078. 
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Poprawka  3 

Helga Trüpel 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE 

Porozumienie polityczne w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 3 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

3. jest przygotowany poddać 

rozporządzenie w sprawie WRF i nowe 

porozumienie międzyinstytucjonalne pod 

głosowanie wczesną jesienią, jak tylko 

spełnione zostaną niezbędne warunki 

techniczne i prawne do finalizacji 

odpowiednich dokumentów, tak by 

odzwierciedlały one ogólne porozumienie 

osiągnięte między Radą i Parlamentem; 

3. jest przygotowany poddać 

rozporządzenie w sprawie WRF i nowe 

porozumienie międzyinstytucjonalne pod 

głosowanie wczesną jesienią i w związku z 

tym wzywa do kontynuacji negocjacji w 

sprawie WRF; 

Or. en 
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Poprawka  4 

Helga Trüpel 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE 

Porozumienie polityczne w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 5 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

5. podkreśla ponadto, Ŝe rozporządzenie w 

sprawie WRF nie moŜe zostać legalnie 

przyjęte, dopóki nie będzie porozumienia 

politycznego w sprawie odpowiedniej 

podstawy prawnej, szczególnie co do 

punktów odzwierciedlonych takŜe w 

rozporządzeniu w sprawie WRF; wyraŜa 

wolę jak najszybszego zakończenia 

negocjacji w sprawie podstaw prawnych 

wszystkich programów wieloletnich i 

ponownie potwierdza swoją wierność 

zasadzie, Ŝe „nic nie jest uzgodnione, 

dopóki wszystko nie jest uzgodnione”;  

nalega na szanowanie w pełni uprawnień 

ustawodawczych Parlamentu przyznanych 

mu na mocy Traktatu z Lizbony i wzywa 

Radę do właściwego wynegocjowania 

wszystkich, określanych jako „związane 

z WRF” elementów podstaw prawnych; z 

zadowoleniem przyjmuje osiągnięte 

dotychczas porozumienia polityczne w 

sprawie szeregu nowych wieloletnich 

programów UE; 

5. podkreśla ponadto, Ŝe rozporządzenie w 

sprawie WRF nie moŜe zostać legalnie 

przyjęte, dopóki nie będzie porozumienia 

politycznego w sprawie odpowiedniej 

podstawy prawnej, szczególnie co do 

punktów odzwierciedlonych takŜe w 

rozporządzeniu w sprawie WRF; wyraŜa 

wolę jak najszybszego zakończenia 

negocjacji w sprawie podstaw prawnych 

wszystkich programów wieloletnich i 

ponownie potwierdza swoją wierność 

zasadzie, Ŝe „nic nie jest uzgodnione, 

dopóki wszystko nie jest uzgodnione”;  

nalega na szanowanie w pełni uprawnień 

ustawodawczych Parlamentu przyznanych 

mu na mocy Traktatu z Lizbony i wzywa 

Radę do właściwego wynegocjowania 

wszystkich, określanych jako „związane 

z WRF” elementów podstaw prawnych; z 

zadowoleniem przyjmuje osiągnięte 

dotychczas porozumienia polityczne w 

sprawie szeregu nowych wieloletnich 

programów UE; przypomina swoje 

stanowisko przedstawione w rezolucji 

przyjętej przytłaczającą większością 

głosów w dniu 13 marca 2013 r. i 

ponownie zapewnia o swojej stanowczej 

determinacji, Ŝeby korzystać w pełni ze 

swoich uprawnień ustawodawczych 

zapisanych w Traktacie z Lizbony; 

ponownie oświadcza, Ŝe negocjacje nad 

kwestiami objętymi zwykłą procedurą 
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ustawodawczą nie mogą być udaremnione 

przez konkluzje Rady Europejskiej w 

sprawie WRF, których nie moŜna 

traktować inaczej niŜ jedynie jako 

zalecenia polityczne dla Rady; przestrzega 

Radę przed jakimikolwiek próbami 

ograniczania uprawnień ustawodawczych 

Parlamentu Europejskiego, zwłaszcza w 

odniesieniu do reform polityki spójności i 

wspólnej polityki rolnej (WPR);  

Or. en 
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Poprawka  5 

Helga Trüpel 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE 

Porozumienie polityczne w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 6 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

6. przyznaje, Ŝe państwa członkowskie 

stoją w obliczu konsolidacji budŜetowej; 

uwaŜa jednak, Ŝe ogólny poziom kolejnych 

WRF ustalony przez Radę Europejską nie 

spełnia politycznych celów UE i nie 

zapewnia pomyślnego wdroŜenia strategii 

„Europa 2020”; obawia się, Ŝe taki 

poziom zasobów moŜe nie wystarczyć do 

wyposaŜenia UE w środki niezbędne, by 

wyjść z obecnego kryzysu w 

skoordynowany sposób i by wzmocnić się; 

ubolewa z powodu tego, Ŝe państwa 

członkowskie nadal nie doceniają roli 

budŜetu UE i jego wkładu we 

wzmacnianie zarządzania gospodarczego i 

koordynacji fiskalnej w całej UE; wyraŜa 

ponadto obawę, Ŝe tak niskie pułapy WRF 

znacząco zmniejszą pole manewru 

Parlamentu podczas rocznych procedur 

budŜetowych; 

6. przyznaje, Ŝe państwa członkowskie 

stoją w obliczu konsolidacji budŜetowej; 

uwaŜa jednak, Ŝe ogólny poziom kolejnych 

WRF ustalony przez Radę Europejską i 

zatwierdzony przez koalicję PPE-S&D-

ALDE nie spełnia politycznych celów UE; 

ponownie zatem wyraŜa pogląd, Ŝe WRF 

na lata 2014–2020 powinny 

zagwarantować pomyślną realizację 

strategii „Europa 2020” i wyposaŜyć UE 

w środki niezbędne, by wyjść z kryzysu i by 

wzmocnić się; dlatego podkreśla 

znaczenie, jakie ma znaczne zwiększenie 

inwestycji w innowacje, badania i rozwój, 

infrastrukturę i młodzieŜ, realizacja 

unijnych celów w zakresie zmian klimatu i 

energii, podwyŜszenie poziomów edukacji 

i wspieranie integracji społecznej, a 

jednocześnie wypełnianie zobowiązań 

międzynarodowych; 

Or. en 
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Poprawka  6 

Helga Trüpel 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE 

Porozumienie polityczne w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

7. podkreśla znaczenie obowiązkowego 

przeglądu i wynikającej z niego zmiany 

kolejnych WRF do końca 2016 r. dla 

umoŜliwienia przyszłej Komisji i 

Parlamentowi ponownej oceny 

priorytetów politycznych UE, aby 

dostosować WRF do nowych wyzwań i 

potrzeb oraz uwzględnić najnowsze 

prognozy makroekonomiczne; nalega, aby 

obowiązkowemu przeglądowi zarówno 

wydatków, jak i dochodów budŜetu UE, 

który przeprowadzi Komisja, towarzyszył 

wniosek ustawodawczy dotyczący zmiany 

rozporządzenia w sprawie WRF, zgodnie z 

oświadczeniem Komisji załączonym do 

tego rozporządzenia; zamierza uczynić 

z kwestii obowiązkowej zmiany WRF 

główne Ŝądanie podczas inwestytury 

nowego przewodniczącego Komisji; 

7. przypomina i powtarza swoje 

stanowisko przedstawione w rezolucji 

przyjętej przytłaczającą większością 

głosów w dniu 13 marca 2013 r.; jest 

głęboko przekonany, Ŝe dla zapewnienia 

pełnej legitymacji demokratycznej 

następny Parlament Europejski i Komisja, 

które rozpoczną kadencję po wyborach 

europejskich w 2014 r., powinny być w 

stanie potwierdzić priorytety budŜetowe 

Unii i dokonać przeglądu WRF na lata 

2014–2020; dlatego podkreśla, Ŝe 

opowiada się za obowiązkowym i 

wszechstronnym przeglądem WRF lub 

ewentualnie za klauzulą wygaśnięcia; jest 

zdania, Ŝe przegląd powinien być prawnie 

wiąŜący, zapisany w rozporządzeniu w 

sprawie WRF i postanowiony 

kwalifikowaną większością w Radzie, przy 

czym naleŜy w pełni wykorzystać klauzulę 

pomostową, o której mowa w art. 312 ust. 

2 TFUE; 

Or. en 
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Poprawka  7 

Helga Trüpel 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE 

Porozumienie polityczne w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 8 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

8. ponownie wskazuje na kluczowe 

znaczenie zwiększonej elastyczności WRF 

na lata 2014–2020 z myślą o pełnym 

wykorzystaniu przewidzianych w WRF 

odpowiednich pułapów środków na 

zobowiązania (960 mld EUR) i środków na 

płatności (908,4 mld EUR), narzuconych 

przez Radę Europejską; w związku z tym z 

zadowoleniem przyjmuje fakt, Ŝe Rada 

zatwierdziła dwie kluczowe propozycje 

wysunięte przez Parlament, tzn. utworzenie 

łącznego marginesu płatności i łącznego 

marginesu zobowiązań, co pozwoli na 

automatyczne przenoszenie 

niewykorzystanych przydziałów z jednego 

roku budŜetowego na następny; wyraŜa 

jednak Ŝal z powodu ograniczeń 

nałoŜonych przez Radę (pod względem 

czasu i wysokości kwot), które mogą 

uniemoŜliwić pełne wykorzystywanie tych 

instrumentów; uwaŜa, Ŝe poprawa tych 

mechanizmów powinna stanowić 

integralną część zmiany WRF po 

wyborach, którą ma zaproponować 

Komisja; 

8. ponownie wskazuje na kluczowe 

znaczenie zwiększonej elastyczności WRF 

na lata 2014–2020 z myślą o pełnym 

wykorzystaniu przewidzianych w WRF 

odpowiednich pułapów środków na 

zobowiązania (960 mld EUR, tzn. o 85 mld 

EUR mniej (–8%) niŜ we wniosku 

Komisji, w którym przewidywano 

zamroŜenie pułapu na poziomie z 2013 r.) 

i środków na płatności (908,4 mld EUR, 

tzn. o 91 mld EUR mniej (–9%) niŜ we 

wniosku Komisji, w którym przewidywano 

zamroŜenie pułapu na poziomie z 2013 r.), 

narzuconych przez Radę Europejską; w 

związku z tym z zadowoleniem przyjmuje 

fakt, Ŝe Rada zatwierdziła dwie kluczowe 

propozycje wysunięte przez Parlament, tzn. 

utworzenie łącznego marginesu płatności i 

łącznego marginesu zobowiązań, co 

pozwoli na automatyczne przenoszenie 

niewykorzystanych przydziałów z jednego 

roku budŜetowego na następny; wyraŜa 

jednak Ŝal z powodu ograniczeń 

nałoŜonych przez Radę (pod względem 

czasu i wysokości kwot), które mogą 

uniemoŜliwić pełne wykorzystywanie tych 

instrumentów; uwaŜa, Ŝe poprawa tych 

mechanizmów powinna stanowić 

integralną część zmiany WRF po 

wyborach, którą ma zaproponować 

Komisja; 
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Poprawka  8 

Helga Trüpel 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE 

Porozumienie polityczne w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

11. podkreśla, Ŝe w wyniku nacisku ze 

strony Parlamentu wydatki na programy 

„Horyzont 2020”, Erasmus i COSME 

równieŜ skoncentrują się w latach 2014–

2015, aby zmniejszyć lukę w finansowaniu 

między odpowiednimi przydziałami w 

budŜetach na rok 2013 i 2014; utrzymuje 

ponadto, Ŝe zasadnicze znaczenie ma to, by 

udostępniono teŜ dalsze środki na 

finansowanie agendy cyfrowej; 

11. podkreśla, Ŝe w wyniku nacisku ze 

strony Parlamentu wydatki na programy 

„Horyzont 2020”, Erasmus i COSME 

równieŜ skoncentrują się w latach 2014–

2015, aby zmniejszyć lukę w finansowaniu 

między odpowiednimi przydziałami w 

budŜetach na rok 2013 i 2014; Ŝąda od 

Komisji wyjaśnienia, na które programy 

środki zostaną przeznaczone później, by 

skompensować tę koncentrację wydatków 

na początku okresu; utrzymuje ponadto, 

Ŝe zasadnicze znaczenie ma to, by 

udostępniono teŜ dalsze środki na 

finansowanie agendy cyfrowej; 

Or. en 
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Poprawka  9 

Helga Trüpel 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE 

Porozumienie polityczne w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

11. podkreśla, Ŝe w wyniku nacisku ze 

strony Parlamentu wydatki na programy 

„Horyzont 2020”, Erasmus i COSME 

równieŜ skoncentrują się w latach 2014–

2015, aby zmniejszyć lukę w finansowaniu 

między odpowiednimi przydziałami w 

budŜetach na rok 2013 i 2014; utrzymuje 

ponadto, Ŝe zasadnicze znaczenie ma to, by 

udostępniono teŜ dalsze środki na 

finansowanie agendy cyfrowej; 

11. podkreśla, Ŝe w wyniku nacisku ze 

strony Parlamentu wydatki na programy 

„Horyzont 2020”, Erasmus i COSME 

równieŜ skoncentrują się w latach 2014–

2015, aby zmniejszyć lukę w finansowaniu 

między odpowiednimi przydziałami w 

budŜetach na rok 2013 i 2014; utrzymuje 

ponadto, Ŝe zasadnicze znaczenie ma to, by 

udostępniono teŜ dalsze środki na 

finansowanie agendy cyfrowej oraz na 

pomoc rozwojową; 

Or. en 
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Poprawka  10 

Helga Trüpel 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE 

Porozumienie polityczne w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 12 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

12. z zadowoleniem przyjmuje fakt, Ŝe 

przewidziano dodatkowy wzrost w 

wysokości do 1 mld EUR środków 

przeznaczonych na program dystrybucji 

Ŝywności dla tych państw członkowskich, 

które pragną skorzystać z niego w celu 

pomocy osobom najbardziej 

potrzebującym w Unii; oczekuje, Ŝe Rada i 

Parlament tak szybko jak to moŜliwe 

uzgodnią konkretne metody realizacji tego 

zobowiązania w ramach bieŜących 

negocjacji w sprawie podstawy prawnej 

przedmiotowego programu; 

12. z zadowoleniem przyjmuje fakt, Ŝe 

przewidziano dodatkowy wzrost w 

wysokości do 1 mld EUR środków 

przeznaczonych na program dystrybucji 

Ŝywności dla tych państw członkowskich, 

które pragną skorzystać z niego w celu 

pomocy osobom najbardziej 

potrzebującym w Unii; oczekuje, Ŝe Rada i 

Parlament tak szybko jak to moŜliwe 

uzgodnią konkretne metody realizacji tego 

zobowiązania w ramach bieŜących 

negocjacji w sprawie podstawy prawnej 

przedmiotowego programu; Ŝąda, by 

Komisja wyjaśniła, skąd będzie pochodzić 

kwota 1 mld EUR, skoro nie przewiduje 

się ogólnego wzrostu pułapów WRF; 

Or. en 
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Poprawka  11 

Helga Trüpel 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE 

Porozumienie polityczne w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 13 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

13. ubolewa z powodu tego, Ŝe Radzie nie 

udało się dokonać Ŝadnych postępów w 

kwestii reformy systemu zasobów 

własnych w oparciu o wnioski 

ustawodawcze przedstawione przez 

Komisję; podkreśla, Ŝe budŜet UE 

powinien być finansowany z rzeczywistych 

dochodów własnych, jak przewidziano w 

Traktacie, i ogłasza gotowość do 

przeprowadzenia reformy, która zmniejszy 

udział składek opartych na DNB do 

budŜetu UE do poziomu najwyŜej 40%; 

oczekuje zatem, Ŝe wspólna deklaracja w 

sprawie zasobów własnych uzgodniona 

przez trzy instytucje UE umoŜliwi 

osiągnięcie wymiernych postępów, 

zwłaszcza w perspektywie 

średnioterminowego przeglądu/zmiany 

WRF; w związku z tym apeluje, aby w 

momencie formalnego przyjęcia 

rozporządzenia w sprawie WRF powołano 

grupę wysokiego szczebla ds. zasobów 

własnych, uprawnioną do zbadania 

wszystkich aspektów reformy systemu 

zasobów własnych;  

13. przypomina swoje stanowisko 

przedstawione w rezolucji przyjętej 

przytłaczającą większością głosów w dniu 

13 marca 2013 r. oraz ponownie wyraŜa 

poparcie dla wniosków ustawodawczych 

Komisji dotyczących zasobów własnych, 

obejmujących wiąŜący program działania; 

ponadto uwaŜa, Ŝe jeŜeli Rada złagodzi te 

wnioski w taki sposób, Ŝe nie spowodują 

istotnego zmniejszenia składek państw 

członkowskich opartych na DNB do 

budŜetu UE, Komisja powinna 

przedstawić dodatkowe wnioski w sprawie 

wprowadzenia nowych rzeczywistych 

zasobów własnych; nalega, by przychody z 

podatku od transakcji finansowych 

przeznaczano przynajmniej częściowo na 

budŜet UE jako rzeczywiste zasoby 

własne; 
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Poprawka  12 

Helga Trüpel 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE 

Porozumienie polityczne w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 13 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  13a. potwierdza swoje podstawowe 

stanowisko, wyraŜone w rezolucji przyjętej 

przytłaczającą większością głosów w dniu 

23 października 2012 r.
1
, Ŝe nie zamierza 

wyrazić zgody na rozporządzenie w 

sprawie kolejnych WRF bez osiągnięcia 

politycznego porozumienia w sprawie 

reformy systemu zasobów własnych 

zgodnie z wnioskami Komisji z dnia 29 

czerwca 2011 r., obejmującymi wnioski 

ustawodawcze w sprawie rzeczywistego 

nowego systemu zasobów własnych; 

uwaŜa, Ŝe taka reforma powinna mieć na 

celu ograniczenie do 2020 r. opartych na 

DNB wkładów państw członkowskich do 

budŜetu UE do najwyŜej 40%, 

przyczyniając się tym samym do 

konsolidacji starań państw 

członkowskich; 

 

Or. en 
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 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0360. 


