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Poprawka  15 

Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Alda Sousa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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. ubolewa nad konkluzjami Rady 

Europejskiej w sprawie WRF – które 

ignorują rezolucje Parlamentu z 23 

października 2012 r. i z 13 marca 2013 r. 

– i zdecydowanie odrzuca sekretną, 

niedemokratyczną procedurę, która 27 

czerwca doprowadziła przewodniczącego 

Parlamentu Europejskiego do wydania 

oświadczeń w bez zasięgnięcia opinii 

wszystkich grup politycznych; wyraŜa 

ubolewanie, Ŝe Rada Europejska 

lekcewaŜy rolę i uprawnienia Parlamentu 

określone w Traktacie z Lizbony; 

Or. en 
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Poprawka  16 

Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Alda Sousa, Paul Murphy 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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. w tym kontekście piętnuje równieŜ 

prezydencją irlandzką za rolę, jaką 

odegrała w związku z jej 

niedemokratycznymi metodami 

negocjowania porozumienia w sprawie 

WRF; uwaŜa, Ŝe prezydencją irlandzką w 

głównej mierze powodowała chęć 

doprowadzania w ciągu 

sześciomiesięcznego okresu do przyjęcia 

jakichkolwiek ustaleń odpowiadających 

krajowemu programowi politycznemu;  

podkreśla, Ŝe przejawem tego było 

ogłoszenie przez prezydencję dobicia targu 

zanim osiągnięto jakiekolwiek 

porozumienie, świadczące o lekcewaŜeniu 

interesów negocjatorów z ramienia 

Parlamentu Europejskiego; wyciąga 

wniosek, Ŝe hasło prezydencji irlandzkiej 

„miejsca pracy, wzrost i stabilność” w 

Ŝaden sposób nie znalazł odzwierciedlenia 

w porozumieniu w sprawie WRF, które 

jest za to spójne z krajową polityką 

oszczędności prowadzoną przez rząd 

Irlandii;  

Or. en 
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Poprawka  17 

Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Alda Sousa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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. nie jest przygotowany, by poddać 

rozporządzenie w sprawie WRF i nowe 

porozumienie międzyinstytucjonalne pod 

głosowanie wczesną jesienią i wzywa do 

kontynuowania negocjacji w sprawie 

WRF tak długo, aŜ uda się osiągnąć 

zadowalające porozumienie; 

Or. en 
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Poprawka  18 

Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Alda Sousa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE 

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

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  3a. odrzuca porozumienie, poniewaŜ nie 

odzwierciedla ono priorytetów i 

zagadnień, które mogłyby przyczynić się 

do odwrócenia obecnego kryzysu 

społecznego, gospodarczego i 

finansowego, i zapobiec klęsce społecznej, 

jakiej musi sprostać wiele państw 

członkowskich; ubolewa z powodu tego, Ŝe 

nie osiągnięto Ŝadnego z istotnych celów; 

Or. en 
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Poprawka  19 

Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Alda Sousa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE 

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

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 3 b (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  3b. uwaŜa, Ŝe porozumienie to, które 

będzie dla Unii obowiązujące przez 

kolejne siedem lat, oraz inicjatywy Rady 

Europejskiej, Komisji Europejskiej, 

Europejskiego Banku Centralnego i 

Międzynarodowego Funduszu 

Walutowego mające na celu walkę z 

kryzysem społecznym, gospodarczym i 

finansowym, doprowadzą jedynie do 

dramatycznego wzrostu bezrobocia, do 

ostrych cięć płacowych, podwyŜszenia 

wieku emerytalnego oraz obniŜenia 

wydatków publicznych w dziedzinie 

badań, innowacji, edukacji i zdrowia; 

Or. en 
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Poprawka  20 

Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Alda Sousa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE 

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

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 4 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  4a. stanowczo sprzeciwia się obecnej 

akumulacji i odroczeniu spłaty zaległych 

wniosków o płatności w budŜecie unijnym 

oraz wyraŜa stanowczy sprzeciw wobec 

ram finansowych, które będą utrzymywać 

UE w deficycie strukturalnym, co byłoby 

wbrew przepisom traktatu (art. 310 i 323 

TFUE); przypomina o deklaracji 

załączonej do budŜetu UE na rok 2013, w 

którym wezwano Komisję do 

przedstawienia na samym początku roku 

2013 projektu budŜetu korygującego w 

wyłącznym celu rozliczenia wszystkich 

zaległych wniosków o płatności za 2012 r.; 

głęboko ubolewa nad tym, Ŝe negocjacje w 

sprawie WRF zakończono przed 

ostatecznym przyjęciem tego budŜetu 

korygującego przez Radę i Parlament; 

przypomina o swym apelu o podjęcie przez 

Radę politycznego zobowiązania do tego, 

by wszystkie przewidziane prawem 

zobowiązania naleŜne w 2013 r. zostały 

uiszczone do końca tego roku; 

Or. en 
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Poprawka  21 

Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Alda Sousa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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;  

Or. en 
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Poprawka  22 

Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Alda Sousa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE 

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

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 5 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  5a. podkreśla niepowodzenie negocjacji z 

Radą w sprawie wszystkich postanowień 

rozporządzenia o WRF i porozumienia 

międzyinstytucjonalnego, które miały 

zapewnić wyposaŜenie Unii w 

nowoczesny, przyszłościowy, elastyczny i 

przejrzysty budŜet, prowadzący do 

osiągnięcia wzrostu, powstania godnych 

miejsc pracy oraz zapełnienia luki między 

zobowiązaniami politycznymi UE, a 

środkami budŜetowymi; podkreśla, Ŝe 

zagłosuje przeciwko rozporządzeniu o 

WRF i porozumieniu 

międzyinstytucjonalnemu; 

Or. en 
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Poprawka  23 

Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Alda Sousa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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; 

skreślony 

Or. en 
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Poprawka  24 

Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Alda Sousa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE 

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

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 6 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 6a. ponownie wyraŜa pogląd, Ŝe WRF na 

lata 2014–2020 powinny zagwarantować 

pomyślną realizację strategii politycznych 

w dziedzinie spójności i integracji bez 

narzucania warunków 

makroekonomicznych, a takŜe 

propagowanie wzrostu i godnej pracy i 

wyposaŜyć UE w środki niezbędne do 

wyjścia z kryzysu we wzmocnionej 

kondycji; dlatego podkreśla, Ŝe istotne jest 

znaczne zwiększenie inwestycji w 

innowacje, badania i rozwój, 

infrastrukturę i młodzieŜ, walkę z 

ubóstwem, realizację unijnych celów w 

zakresie zmian klimatu i energii, poprawę 

edukacji i wspieranie integracji 

społecznej; 

Or. en 
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Poprawka  25 

Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Alda Sousa, Younous Omarjee 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE 

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

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 6 b (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  6b. odrzuca decyzję Rady, by dla Majotty 

wyasygnować oddzielną pulę środków z 

funduszu strukturalnego w wys. 200 mln 

EUR, co stanowi połowę kwoty, którą ten 

nowy najbardziej oddalony region 

otrzymałby, gdyby zastosować do niego 

kryteria obowiązujące dla wszystkich 

regionów UE; 

Or. en 
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Poprawka  26 

Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Alda Sousa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE 

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

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 6 c (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  6c. krytycznie odnosi się do braku 

przejrzystości co do sposobu osiągnięcia 

przedmiotowego porozumienia w Radzie 

Europejskiej w sprawie wydatków i 

przychodów WRF; nalega, by udzielono 

mu wszelkich odpowiednich informacji, 

jakimi dysponuje Komisja, na temat 

poziomu uzgodnionych krajowych pul 

środków w ramach polityki spójności i 

polityki rolnej, w tym odstępstw i 

konkretnych środków dla poszczególnych 

państw członkowskich; Ŝąda takŜe 

uzyskania wszelkich istotnych informacji 

na temat skutków, jakie dla kaŜdego 

państwa członkowskiego będą miały 

decyzje podjęte w sprawie przychodów w 

WRF; 

Or. en 
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Poprawka  27 

Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Alda Sousa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ALDE 

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

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 10 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

10. z zadowoleniem przyjmuje 

koncentrację przydziałów na Inicjatywę na 

rzecz zatrudnienia ludzi młodych w latach 

2014–2015 oraz utrzymuje, Ŝe od 2016 r. 

potrzebne będą dodatkowe przydziały 

środków, aby zapewnić trwałość i 

skuteczność tego programu; 

10. odnotowuje koncentrację przydziałów 

na Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi 

młodych w latach 2014–2015 oraz 

utrzymuje, Ŝe od 2016 r. potrzebne będą 

dodatkowe przydziały środków, aby 

zapewnić trwałość i skuteczność tego 

programu; podkreśla jednak, Ŝe wysokości 

te nie wystarczą na rozwiązanie 

dramatycznej sytuacji klęsk społecznych, z 

jakimi boryka się kilka państw 

członkowskich, szczególnie tych, które są 

obecnie objęte ograniczeniami 

finansowymi i gospodarczymi; 

Or. en 
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Poprawka  28 

Gabriele Zimmer, Jürgen Klute, Alda Sousa 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

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. uznaje 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; podkreśla jednak, 

Ŝe wysokość ta nie dokona niczego więcej 

poza utrzymaniem obecnego poziomu 

dostępnych środków finansowych. 

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;  

Or. en 
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Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  16a. przypomina, Ŝe jeŜeli WRF nie 

zostaną przyjęte do końca 2013 r., to 

pułapy i inne postanowienia dotyczące 

roku 2013 naleŜy przedłuŜyć do czasu 

przyjęcia nowych WRF; sygnalizuje, Ŝe w 

takich okolicznościach będzie gotów 

osiągnąć szybkie porozumienie z Radą i 

Komisją, by dostosować wewnętrzną 

strukturę WRF, tak by odzwierciedlić 

priorytety polityczne Unii i zapewnić do 

2014 r. ustanowienie odpowiednich 

podstaw prawnych dla wszystkich dziedzin 

polityki i programów UE; 

Or. en 

 

 


