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Pozměňovací návrh 1
Iskra Mihaylova

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. s politováním konstatuje, že 
přestože bylo v rámci příslušných 
programů podáno nadměrné množství 
žádostí a tyto programy by tak mohly 
snadno využít další prostředky, je rozpočet, 
který navrhla Komise, o 474,6 milionu 
EUR nižší než strop platný pro okruh 1a,

1. s politováním konstatuje, že 
přestože bylo v rámci příslušných 
programů podáno nadměrné množství 
žádostí a na tyto programy by tak mohly 
být snadno využity další prostředky, je 
rozpočet, který navrhla Komise, 
o 474,6 milionu EUR nižší než strop platný 
pro okruh 1a; poukazuje na to, že 
programy v rámci okruhu 1a jsou velmi 
důležité z hlediska podpory 
hospodářského růstu založeného na 
inovacích a přechodu ke klimaticky 
neutrální společnosti v souladu s 
Pařížskou dohodou;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Jessica Stegrud

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. s politováním konstatuje, že 
přestože bylo v rámci příslušných 
programů podáno nadměrné množství 
žádostí a tyto programy by tak mohly 
snadno využít další prostředky, je 
rozpočet, který navrhla Komise, o 474,6 
milionu EUR nižší než strop platný pro 
okruh 1a,

1. vítá, že rozpočet, který navrhla 
Komise, je o 474,6 milionu EUR nižší než 
strop platný pro okruh 1a, a domnívá se, 
že přidělené prostředky by měly být využity 
na výzkum a patření na zvýšení 
hospodářské konkurenceschopnosti Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Jens Geier
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Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vítá, že se rozpočet zaměřuje na 
vytváření pracovních míst, hospodářský 
růst, mladé lidi, změnu klimatu a 
solidaritu;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Jens Geier

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. staví se odmítavě ke škrtům ve výši 
747,4 milionu EUR, které v okruhu 1a 
navrhla Komise, včetně 424,9 milionu 
EUR vyčleněných na společný strategický 
rámec pro výzkum a inovace, 28 milionů 
EUR vyčleněných na IKT v rámci Nástroje 
pro propojení Evropy a 20 milionů EUR 
vyčleněných na Program pro 
konkurenceschopnost podniků a malých a 
středních podniků COSME, a které s sebou 
nesou riziko, že dojde k podkopání snahy 
Unie o zajištění hospodářského růstu a 
vytváření pracovních míst;

2. poukazuje na význam vybudování 
vedoucího postavení v oblasti inovací a 
zajištění postupného nesouvislého 
výzkumu v oblasti pokrokových 
technologií, aby bylo zajištěno plnění 
politických cílů Unie, a odmítá proto škrty 
v celkové výši 747,4 milionů EUR, které 
navrhla Rada v okruhu 1a, včetně 424,9 
milionu EUR na Společný strategický 
rámec v oblasti výzkumu a inovací, 
zejména v příslušných rozpočtových 
položkách týkajících se zintenzivnění 
výzkumu v oblasti budoucích a zcela 
nových technologií, rozšíření evropské 
výzkumné infrastruktury, včetně e-
infrastruktury a vedoucího postavení v 
oblasti informačních a komunikačních 
technologií, mj. včetně 28 milionů EUR 
vyčleněných na IKT v rámci Nástroje pro 
propojení Evropy a 20 milionů EUR 
vyčleněných na Program pro 
konkurenceschopnost podniků a malých a 
středních podniků COSME, a které s sebou 
nesou riziko, že dojde k podkopání snahy 
Unie o zajištění udržitelného 
hospodářského růstu a vytváření kvalitních 
pracovních míst také snah Unie o dosažení 
cílů OSN v oblasti udržitelného rozvoje a 
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jejích klimatických cílů, včetně dosažení 
uhlíkové neutrality do roku 2050, s tím, že 
je nutné to těchto snah zapojit všechny 
příslušné orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Martina Dlabajová, Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Ivars 
Ījabs, Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Judith Bunting

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. staví se odmítavě ke škrtům ve výši 
747,4 milionu EUR, které v okruhu 1a 
navrhla Komise, včetně 424,9 milionu 
EUR vyčleněných na společný strategický 
rámec pro výzkum a inovace, 28 milionů 
EUR vyčleněných na IKT v rámci Nástroje 
pro propojení Evropy a 20 milionů EUR 
vyčleněných na Program pro 
konkurenceschopnost podniků a malých a 
středních podniků COSME, a které s sebou 
nesou riziko, že dojde k podkopání snahy 
Unie o zajištění hospodářského růstu a 
vytváření pracovních míst;

2. staví se odmítavě ke škrtům ve výši 
747,4 milionu EUR, které v okruhu 1a 
navrhla Rada, včetně 424,9 milionu EUR 
vyčleněných na společný strategický rámec 
pro výzkum a inovace, 28 milionů EUR 
vyčleněných na IKT v rámci Nástroje pro 
propojení Evropy a 20 milionů EUR 
vyčleněných na Program pro 
konkurenceschopnost podniků a malých 
a středních podniků COSME, a které s 
sebou nesou riziko, že dojde k podkopání 
snahy Unie o zajištění hospodářského růstu 
a vytváření pracovních míst; připomíná, že 
prostředky programu Horizont 2020 
a Nástroje pro propojení Evropy už byly 
kráceny ve prospěch Evropského fondu 
pro strategické investice (EFSI);

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Jessica Stegrud

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. staví se odmítavě ke škrtům ve výši 
747,4 milionu EUR, které v okruhu 1a 
navrhla Komise, včetně 424,9 milionu 

2. vítá škrty v okruhu 1a ve výši 
747,4 milionu EUR, které navrhla Rada, a 
domnívá se, že přidělené prostředky by 
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EUR vyčleněných na společný strategický 
rámec pro výzkum a inovace, 28 milionů 
EUR vyčleněných na IKT v rámci 
Nástroje pro propojení Evropy a 20 
milionů EUR vyčleněných na Program 
pro konkurenceschopnost podniků a 
malých a středních podniků COSME, a 
které s sebou nesou riziko, že dojde k 
podkopání snahy Unie o zajištění 
hospodářského růstu a vytváření 
pracovních míst;

měly být použity na opatření, která by se 
zaměřovala na zintenzivnění výzkumu v 
Unii a na zvýšení konkurenceschopnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Ville Niinistö
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. staví se odmítavě ke škrtům ve výši 
747,4 milionu EUR, které v okruhu 1a 
navrhla Komise, včetně 424,9 milionu 
EUR vyčleněných na společný strategický 
rámec pro výzkum a inovace, 28 milionů 
EUR vyčleněných na IKT v rámci Nástroje 
pro propojení Evropy a 20 milionů EUR 
vyčleněných na Program pro 
konkurenceschopnost podniků a malých a 
středních podniků COSME, a které s sebou 
nesou riziko, že dojde k podkopání snahy 
Unie o zajištění hospodářského růstu a 
vytváření pracovních míst;

2. staví se odmítavě ke škrtům ve výši 
747,4 milionu EUR, které v okruhu 1a 
navrhla Rada, včetně 424,9 milionu EUR 
vyčleněných na společný strategický rámec 
pro výzkum a inovace, 28 milionů EUR 
vyčleněných na IKT v rámci Nástroje pro 
propojení Evropy a 20 milionů EUR 
vyčleněných na Program pro 
konkurenceschopnost podniků a malých 
a středních podniků COSME, a které 
s sebou nesou riziko, že dojde k podkopání 
snahy Unie o dosažení hospodářství s 
nulovými emisemi nejpozději do roku 
2050;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga, Sira Rego, Elena Kountoura

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. opakuje, že rozpočet Unie by měl 
být k užitku občanům a měl by se 
zaměřovat primárně na zajištění 
udržitelného růstu a kvalitních 
pracovních míst, na transformaci 
energetiky a přechod na účinnější 
energetický systém založený 
na obnovitelných zdrojích, na boj proti 
změně klimatu a odstraňování energetické 
chudoby; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
veřejné prostředky nesmějí být využívány 
k vojenským investicím ani k obranným 
účelům.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Sandra Pereira

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá k vytvoření takových 
okruhů v rámci rozpočtu, které by se 
zabývaly nedostatky ve výrobní kapacitě 
a zastaráváním výrobních prostředků v 
průmyslu, což by podpořilo průmyslový 
rozvoj, zejména v členských státech, které 
mají určitý deficit, pokud jde o rozvoj 
hospodářského sektoru; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 10
Jens Geier

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že k vytvoření vazby 
na další víceletý finanční rámec, v jehož 

3. domnívá se, že k vytvoření vazby 
na další víceletý finanční rámec, v jehož 
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průběhu začnou všechny nové programy 
teprve plně fungovat, je nutné zajistit v 
rámci okruhu 1a dostatečně vysoký 
rozpočet, zejména v posledním roce VFR;

průběhu začnou všechny nové programy 
teprve plně fungovat, je nutné zajistit v 
rámci okruhu 1a dostatečně vysoký 
rozpočet, zejména v posledním roce VFR, 
aby bylo zajištěno neomezené fungování 
těchto programů a bylo tak možné i 
nadále přispívat k dosahování politických 
priorit Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Jessica Stegrud

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že nadměrný zájem o 
nejrůznější programy jako např. Horizont 
2020 a COSME by bylo možné řešit 
prostřednictvím vyššího rozpočtu na rok 
2020;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Jens Geier

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že nadměrný zájem o 
nejrůznější programy jako např. Horizont 
2020 a COSME by bylo možné řešit 
prostřednictvím vyššího rozpočtu na rok 
2020;

5. konstatuje, že nadměrný zájem o 
nejrůznější programy jako např. Horizont 
2020 a COSME vede ve srovnání s 
obdobím předchozího víceletého 
finančního rámce k menší úspěšnosti 
podaných žádostí o program Horizont 
2020, což znamená, že pokud by byly k 
dispozici dostatečné unijní prostředky, 
bylo by možné financovat mnohem více 
kvalitních projektů v oblasti výzkumu a 
inovací; zdůrazňuje, že by to bylo možné 
řešit prostřednictvím vyššího rozpočtu na 
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rok 2020; domnívá se proto, že uvolněné 
finanční prostředky by mělo být v souladu 
s čl. 15 odst. 3 finančního nařízení možné 
použít znovu; připomíná svůj postoj, že na 
program Horizont Evropa je v příštím 
víceletém finančním rámci zapotřebí 
vyčlenit alespoň 120 milionů EUR 
v cenách roku 2018;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Patrizia Toia

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že nadměrný zájem o 
nejrůznější programy jako např. Horizont 
2020 a COSME by bylo možné řešit 
prostřednictvím vyššího rozpočtu na rok 
2020;

5. znovu poukazuje na význam 
výzkumu a inovací při řešení 
společenských výzev a zajišťování 
udržitelného rozvoje a konstatuje, že 
nadměrný zájem o nejrůznější programy 
jako např. Horizont 2020 a COSME je 
nutné naléhavě řešit prostřednictvím 
vyššího rozpočtu na rok 2020; domnívá se, 
že v rámci financování unijního výzkumu 
a inovací je nutné podporovat zejména ty 
oblasti, které jsou postiženy výrazným 
selháním trhu a neřešenými 
společenskými výzvami;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Ville Niinistö
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že nadměrný zájem o 
nejrůznější programy jako např. Horizont 
2020 a COSME by bylo možné řešit 

5. znovu poukazuje na význam 
výzkumu a inovací při řešení 
společenských výzev a zajišťování 
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prostřednictvím vyššího rozpočtu na rok 
2020;

udržitelného vývoje; konstatuje, že 
nadměrný zájem o nejrůznější programy 
jako např. Horizont 2020 a COSME je 
nutné řešit prostřednictvím vyššího 
rozpočtu na rok 2020; domnívá se, že v 
rámci financování unijního výzkumu a 
inovací je zapotřebí podporovat zejména ty 
oblasti, které jsou postiženy výrazným 
selháním trhu a neřešenými 
společenskými výzvami;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Iskra Mihaylova

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že nadměrný zájem o 
nejrůznější programy jako např. Horizont 
2020 a COSME by bylo možné řešit 
prostřednictvím vyššího rozpočtu na rok 
2020;

5. konstatuje, že nadměrný zájem o 
nejrůznější programy jako např. Horizont 
2020 a COSME by bylo možné řešit 
prostřednictvím vyššího rozpočtu na rok 
2020 a zajištěním větší doplňkovosti s 
dalšími unijními fondy, finančními 
nástroji, národními programy a 
soukromými investicemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Sandra Pereira

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že nadměrný zájem o 
nejrůznější programy jako např. Horizont 
2020 a COSME by bylo možné řešit 
prostřednictvím vyššího rozpočtu na rok 
2020;

5. konstatuje, že vysoký zájem 
o nejrůznější programy jako např. Horizont 
2020 a COSME by bylo možné účinněji 
řešit prostřednictvím vyššího rozpočtu 
na rok 2020;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 17
Pascal Arimont

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. konstatuje, že nadměrný zájem o 
nejrůznější programy jako např. Horizont 
2020 a COSME by bylo možné řešit 
prostřednictvím vyššího rozpočtu na rok 
2020;

5. konstatuje, že nadměrný zájem 
o nejrůznější programy jako např. Horizont 
2020 a COSME by se měl řešit 
prostřednictvím vyššího rozpočtu na rok 
2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Jens Geier

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že základní součástí 
hospodářství Unie jsou malé a střední 
podniky, které v rámci EU zajišťují velké 
množství pracovních míst; domnívá se, že 
je třeba vytvořit obchodní prostředí, které 
by bylo vstřícné k malým a středním 
podnikům, a podporovat rozvoj klastrů a 
sítí těchto podniků; vítá proto navýšení 
prostředků v rámci nástroje pro malé a 
střední podniky; se znepokojením 
konstatuje, že Rada omezila prostředky 
vyčleněné na inovace v malých a 
středních podnicích, což firmám v Unii 
vysílá protichůdný signál;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Sandra Pereira

Návrh stanoviska
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Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá k větší podpoře malých a 
středních podniků a sdružení, které je 
zastupují, v rámci rozpočtu na rok 2020, 
což by pomohlo zvýšit 
konkurenceschopnost, zlepšit přístup 
k technologiím a zajistit lepší pracovní 
podmínky;

Or. pt

Pozměňovací návrh 20
Martina Dlabajová, Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Ivars 
Ījabs, Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Judith Bunting

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. připomíná, že programy Horizont 
2020 a COSME hrají při zvyšování 
konkurenceschopnosti Unie a její 
schopnosti zajistit udržitelnou budoucnost 
zásadní úlohu;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Jens Geier

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. je si vědom velkého významu 
rozpočtových položek pro řešení 
společenských výzev, konkrétněji 
rozpočtové položky pro zlepšování 
celoživotního zdraví a dobrých životních 
podmínek, jež má za cíl zvýšit v Unii 
životní úroveň; zdůrazňuje, že je důležité 
zachovat pro tento účel dostatečné 
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finanční prostředky, a s politováním 
poukazuje na škrty, které provedla Rada, 
jelikož společenské výzvy v oblastech, kde 
dochází k selhání trhu a nedostává se 
soukromých investičních prostředků, by se 
měly řešit pomocí veřejných finančních 
zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Jens Geier

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. poukazuje na to, že aby bylo možné 
prohloubit digitalizaci Unie a digitální 
inkluzi unijní ekonomiky, veřejného 
sektoru a občanů, je velmi důležité 
dosáhnout cílů v oblasti digitálního 
jednotného trhu; v této souvislosti si 
uvědomuje, jak důležité jsou iniciativy 
typu WiFi4EU; s politováním proto 
poukazuje na škrty týkající se této 
iniciativy, které navrhla Rada;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Jens Geier

Návrh stanoviska
Bod 5 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5d. bere na vědomí Evropský program 
rozvoje obranného průmyslu (EDIDP); 
zdůrazňuje, že vzhledem ke svému 
významnému dopadu na rozpočet by měly 
být na tuto iniciativu vyčleněny nové 
finanční prostředky, jelikož zdroje, které 
byly přesměrovány na tento program, 
chybějí jiným příslušným programům, 
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jako je Nástroj na propojení Evropy a 
program Horizont;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Jens Geier

Návrh stanoviska
Bod 5 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5e. zdůrazňuje, že s cílem dosáhnout 
udržitelné, ekologické 
a konkurenceschopné dopravy v Unii, 
připravit evropský automobilový průmysl 
na budoucnost a dosáhnout cílů v oblasti 
klimatu je zapotřebí provést reformu 
unijního odvětví mobility; připomíná 
proto, že je nutné zajistit dostatečné 
financování programů, které přispívají k 
dosažení těchto cílů, jako je program 
Horizont, dopravní sekce Nástroje pro 
propojení Evropy a společný podnik Fuel 
Cells and Hydrogen 2 (FCH 2); je proto 
znepokojen dopadem škrtů, které 
navrhuje Rada, na vybudování 
dopravního systému v Unii, který by 
účinně využíval zdroje, byl by šetrný k 
životnímu prostředí, bezpečný a 
bezproblémový;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Jens Geier

Návrh stanoviska
Bod 5 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5f. je si vědom důležitosti Evropského 
fondu pro strategické investice (EFSI) a 
jeho úspěchů; s politováním konstatuje, že 
aby byly zajištěny další finanční 
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prostředky na tento fond, bylo nutné 
přistoupit ke škrtům prostředků 
vyčleněných na jiné programy; 
zdůrazňuje, že financování nových 
iniciativ ze souhrnného rozpočtu Unie by 
nemělo probíhat na úkor stávajících 
programů a opatření Unie; znovu 
poukazuje na postoj, který Parlament 
zastával při jednáních o daném fondu, 
totiž že je nutné omezit dopad 
rozpočtových prostředků z fondu EFSI na 
jiné programy a navýšit prostředky 
v příslušných rozpočtových položkách 
na rok 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Sandra Pereira

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
nad tím, že rozpočet, jak jej navrhla 
Komise, je daleko nižší, než požadovala 
Agentura pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů ACER, což ohrožuje 
její fungování a schopnost plnit další 
úkoly, kterými byla na základě nedávno 
přijatých právních předpisů pověřena;

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 27
Jessica Stegrud

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
nad tím, že rozpočet, jak jej navrhla 
Komise, je daleko nižší, než požadovala 

vypouští se



PE641.091v01-00 16/30 AM\1188199CS.docx

CS

Agentura pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů ACER, což ohrožuje 
její fungování a schopnost plnit další 
úkoly, kterými byla na základě nedávno 
přijatých právních předpisů pověřena;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Ville Niinistö
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
nad tím, že rozpočet, jak jej navrhla 
Komise, je daleko nižší, než požadovala 
Agentura pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů ACER, což ohrožuje 
její fungování a schopnost plnit další 
úkoly, kterými byla na základě nedávno 
přijatých právních předpisů pověřena;

6. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
nad tím, že rozpočet, jak jej navrhla 
Komise, je opět daleko nižší, než 
požadovala Agentura pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů ACER, 
což ohrožuje její fungování a schopnost 
plnit úkoly spojené s monitorováním a 
zajištěním transparentnosti trhu, nemluvě 
o dalších úkolech, kterými byla na základě 
nedávno přijatých právních předpisů 
pověřena;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Jens Geier

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
nad tím, že rozpočet, jak jej navrhla 
Komise, je daleko nižší, než požadovala 
Agentura pro spolupráci energetických 
regulačních orgánů ACER, což ohrožuje 
její fungování a schopnost plnit další 
úkoly, kterými byla na základě nedávno 
přijatých právních předpisů pověřena;

6. vyjadřuje své hluboké znepokojení 
nad tím, že rozpočet, jak jej navrhla 
Komise, je opět daleko nižší, než 
požadovala Agentura pro spolupráci 
energetických regulačních orgánů ACER, 
Agentura pro evropský GNSS (GSA) 
a Sdružení evropských regulačních 
orgánů v oblasti elektronických 
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komunikací BEREC, což ohrožuje jejich 
fungování a schopnost plnit další úkoly, 
kterými byly na základě nedávno přijatých 
právních předpisů pověřeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga, Sira Rego, Elena Kountoura

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. opakuje, že s cílem zlepšit přístup 
ke znalostem, napomáhat sociálnímu 
rozvoji a zvyšovat životní úroveň je třeba 
navýšit investice do výzkumu a inovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Massimiliano Salini, Evžen Tošenovský, Antonio Tajani

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vzhledem ke všem agenturám, které 
pod tento výbor spadají (ACER, BEREC, 
ENISA a GSA), vyzývá k zajištění 
takového finančního a personálního 
vybavení, jaký dané agentury požadují;

7. vzhledem ke všem agenturám, které 
pod tento výbor spadají (ACER, BEREC, 
ENISA a GSA), vyzývá k zajištění 
takového finančního a personálního 
vybavení, jaký dané agentury požadují; 
trvá na tom, že v souladu s rozšířením 
úkolů příslušných agentur a s přípravou 
na zavádění nových právních předpisů a 
také s nutností plánovat jejich další úlohu 
a povinnosti je nutné navýšit finanční a 
personální zdroje; podotýká, že agentura 
GSA čelí nově vznikajícím výzvám v 
oblasti bezpečnosti a v jiných citlivých 
oblastech, v nichž by externí zajišťování 
služeb vedlo pravděpodobně k ohrožení 
bezpečnosti, nižší nákladové účinnosti a 
ke ztrátě odborných zkušeností; je proto 
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nezbytné zajistit nábor vysoce 
specializovaných odborníků a udržet si je;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vzhledem ke všem agenturám, které 
pod tento výbor spadají (ACER, BEREC, 
ENISA a GSA), vyzývá k zajištění 
takového finančního a personálního 
vybavení, jaký dané agentury požadují;

7. vzhledem ke všem agenturám, které 
pod tento výbor spadají (ACER, úřad 
BEREC, ENISA a GSA), vyzývá k 
zajištění takového finančního a 
personálního vybavení, jaký dané agentury 
požadují;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Jens Geier

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vzhledem ke všem agenturám, které 
pod tento výbor spadají (ACER, BEREC, 
ENISA a GSA), vyzývá k zajištění 
takového finančního a personálního 
vybavení, jaký dané agentury požadují;

7. vzhledem ke všem agenturám, které 
pod tento výbor spadají (ACER, BEREC, 
ENISA a GSA), proto vyzývá k zajištění 
takového finančního a personálního 
vybavení, jaký dané agentury požadují;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Jessica Stegrud

Návrh stanoviska
Bod 7
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vzhledem ke všem agenturám, které 
pod tento výbor spadají (ACER, BEREC, 
ENISA a GSA), vyzývá k zajištění 
takového finančního a personálního 
vybavení, jaký dané agentury požadují;

7. vzhledem k agenturám BEREC, 
ENISA a GSA vyzývá k zajištění takového 
finančního a personálního vybavení, jaký 
dané agentury požadují;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Pascal Arimont

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. připomíná závazek Parlamentu, 
Rady a Komise uvedený ve společném 
prohlášení, které je přílohou nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/19531, jehož cílem je zajistit v 
průběhu dalších tří let na podporu 
internetového připojení v obcích celkové 
finanční prostředky ve výši 120 milionů 
EUR, které by byly zárukou evropského 
úspěchu této iniciativy ve prospěch 
místních komunit a občanů;

8. připomíná závazek Parlamentu, 
Rady a Komise uvedený ve společném 
prohlášení, které je přílohou nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/19531, jehož cílem je zajistit 
v průběhu dalších tří let na podporu 
internetového připojení v obcích celkové 
finanční prostředky ve výši 120 milionů 
EUR, které by byly zárukou evropského 
úspěchu této iniciativy ve prospěch 
místních komunit a občanů; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že po dvou výzvách 
k předkládání návrhů se na portálu 
WiFi4EU zaregistrovalo více než 23 000 
obcí z celé Unie a 6 200 obcí už získalo 
poukázky WiFi4EU, což ukazuje, jak je 
tato iniciativa úspěšná;

_________________ _________________
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/1953 ze dne 25. října 2017, 
kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 
a (EU) č. 283/2014, pokud jde o podporu 
připojení k internetu v místních 
komunitách (Úř. věst. L 286, 1.11.2017, s. 
1).

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/1953 ze dne 25. října 2017, 
kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 
a (EU) č. 283/2014, pokud jde o podporu 
připojení k internetu v místních 
komunitách (Úř. věst. L 286, 1.11.2017, s. 
1).

Or. en
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Pozměňovací návrh 36
Jessica Stegrud

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. připomíná závazek Parlamentu, 
Rady a Komise uvedený ve společném 
prohlášení, které je přílohou nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/19531, jehož cílem je zajistit v 
průběhu dalších tří let na podporu 
internetového připojení v obcích celkové 
finanční prostředky ve výši 120 milionů 
EUR, které by byly zárukou evropského 
úspěchu této iniciativy ve prospěch 
místních komunit a občanů;

8. připomíná závazek Parlamentu, 
Rady a Komise uvedený ve společném 
prohlášení, které je přílohou nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2017/19531, jehož cílem je zajistit v 
průběhu dalších tří let na podporu 
internetového připojení v obcích celkové 
finanční prostředky ve výši 120 milionů 
EUR; domnívá se, že pokud má Unie ze 
svých prostředků podporovat opatření na 
zlepšení internetového připojení, měla by 
se tato opatření zaměřovat výhradně na 
vesnické oblasti a obce v méně 
rozvinutých členských státech;

_________________ _________________
1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/1953 ze dne 25. října 2017, 
kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 
a (EU) č. 283/2014, pokud jde o podporu 
připojení k internetu v místních 
komunitách (Úř. věst. L 286, 1.11.2017, s. 
1).

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2017/1953 ze dne 25. října 2017, 
kterým se mění nařízení (EU) č. 1316/2013 
a (EU) č. 283/2014, pokud jde o podporu 
připojení k internetu v místních 
komunitách (Úř. věst. L 286, 1.11.2017, s. 
1).

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga, Sira Rego, Elena Kountoura

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že v souladu s čl. 41 
odst. 2 SEU nesmějí být žádné výdaje 
vyplývající z operací souvisejících s 
vojenstvím nebo obranou hrazeny z 
rozpočtu Unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 38
Jens Geier

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vyzývá k zajištění dalších 
finančních prostředků, které by urychlily 
vývoj a zavádění čistších technologií, aby 
mohla Unie splnit závazky, jež přijala v 
rámci Pařížské dohody;

9. vyzývá k zajištění dalších 
finančních prostředků, které by urychlily 
vývoj a zavádění čistších technologií, 
včetně inovací zaměřených na čistou 
energii a obnovitelné zdroje energie, a 
také prostředků na udržitelný rozvoj, boj 
proti energetické chudobě a spravedlivý 
přechod na uhlíkově neutrální 
hospodářství v uhelných regionech a 
regionech s vysokými emisemi uhlíku, aby 
mohla Unie splnit závazky, jež přijala v 
rámci Pařížské dohody, dosáhnout do roku 
2050 uhlíkové neutrality a splnit cíle OSN 
v oblasti udržitelného rozvoje; opakuje 
svou výzvu Komisi, aby s cílem řešit 
negativní společenský, socio-ekonomický 
a environmentální dopad, který má na 
pracovníky a komunity odklon od uhlí 
a uhlíku, vyčlenila v příštím víceletém 
finančním rámci zvláštní prostředky 
(4,8 miliardy EUR) na nový Fond pro 
spravedlivou transformaci energetiky; vítá 
odhad Komise, podle něhož dosáhnou do 
roku 2020 výdaje spojené se změnou 
klimatu 21 %, připomíná, že je nutné, aby 
v období příštího VFR na léta 2021–2027 
byla tato částka, pokud jde o výdaje na 
dosažení klimatických cílů, navýšena 
alespoň na 25 %, aby roční výdaje co 
nejdříve dosahovaly 30 % a aby bylo 
zároveň zajištěno plnění konkrétních 
vyšších cílů týkajících se výdajů na 
ochranu klimatu v rámci jiných 
programů, jako je např. 35% cíl 
dohodnutý pro program Horizont Evropa;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
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Ville Niinistö
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vyzývá k zajištění dalších 
finančních prostředků, které by urychlily 
vývoj a zavádění čistších technologií, aby 
mohla Unie splnit závazky, jež přijala v 
rámci Pařížské dohody;

9. vyzývá k zajištění dalších 
finančních prostředků, které by urychlily 
vývoj a zavádění technologií v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie a 
energetické účinnosti, aby bylo možné 
nejpozději do roku 2050 vybudovat 
hospodářství s nulovými emisemi 
skleníkových plynů; s politováním 
konstatuje, že se v rámci navrhovaného 
rozpočtu na program Horizont 2020, a 
tudíž i celého současného víceletého 
finančního rámce, nepodařilo dosáhnout 
stanovené cíle, pokud jde o výdaje spojené 
s ochranou klimatu a zajištěním 
udržitelnosti; poukazuje na svůj postoj, 
podle něhož je po přijetí závazků Unie v 
rámci Pařížské dohody nutné podstatně 
navýšit výdaje spojené s ochranou 
klimatu; v této souvislosti připomíná 
přijatou zásadu „energetická účinnost na 
prvním místě“ a také cíl, podle něhož se 
má Unie stát vedoucí silou v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Pascal Arimont

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vyzývá k zajištění dalších 
finančních prostředků, které by urychlily 
vývoj a zavádění čistších technologií, aby 
mohla Unie splnit závazky, jež přijala v 
rámci Pařížské dohody;

9. zdůrazňuje, že Evropa by se měla 
stát do roku 2050 prvním klimaticky 
neutrálním kontinentem a že je proto 
nanejvýš důležité dodržet závazky Unie v 
rámci Pařížské dohody a cíle na rok 2030; 
vyzývá zejména k ještě většímu snížení 
emisí skleníkových plynů alespoň o 50 % 
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do roku 2030, a trvá proto na tom, že aby 
bylo možné tento cíl splnit, je nutné zajistit 
další finanční prostředky, které by 
urychlily vývoj a zavádění čistších 
technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Jessica Stegrud

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vyzývá k zajištění dalších 
finančních prostředků, které by urychlily 
vývoj a zavádění čistších technologií, aby 
mohla Unie splnit závazky, jež přijala v 
rámci Pařížské dohody;

9. vyzývá k zajištění dalších 
finančních prostředků, které by urychlily 
vývoj a zavádění čistších technologií, s 
tím, že zvláštní důraz je nutné klást na 
geoinženýrské technologie, jako jsou 
technologie odstraňování CO2, přeměna 
mořské vody v mraky a injekce 
stratosférického ozónu, které pomohou 
omezit globální oteplování a splnit 
závazky, jež Unie přijala v rámci Pařížské 
dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Jerzy Buzek, Adina-Ioana Vălean, Christian Ehler

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vyzývá k zajištění dalších 
finančních prostředků, které by urychlily 
vývoj a zavádění čistších technologií, aby 
mohla Unie splnit závazky, jež přijala v 
rámci Pařížské dohody;

9. vyzývá k zajištění dalších 
finančních prostředků, které by urychlily 
vývoj a zavádění čistších technologií, a 
také dalších prostředků, které by 
usnadnily spravedlivou transformaci 
uhelných regionů, aby mohla Unie splnit 
závazky, jež přijala v rámci Pařížské 
dohody; zdůrazňuje, že je nutné i nadále 
podporovat uhelné regiony v Unii, tak aby 
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byly schopny využít nový Fond 
pro spravedlivou transformaci energetiky, 
který je součástí víceletého finančního 
rámce na období 2021–2017.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Martina Dlabajová, Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Ivars 
Ījabs, Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Judith Bunting

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vyzývá k zajištění dalších 
finančních prostředků, které by urychlily 
vývoj a zavádění čistších technologií, aby 
mohla Unie splnit závazky, jež přijala v 
rámci Pařížské dohody;

9. vyzývá k zajištění dalších 
finančních prostředků, které by urychlily 
vývoj a zavádění čistších technologií, aby 
mohla Unie splnit závazky, jež přijala v 
rámci Pařížské dohody; zdůrazňuje, že 
hlavním hnacím motorem udržitelného 
rozvoje je výzkum a inovace, a připomíná 
závazek Unie a jejích členských států, 
kterým dosažení cílů udržitelného rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga, Sira Rego, Elena Kountoura

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vyzývá k zajištění dalších 
finančních prostředků, které by urychlily 
vývoj a zavádění čistších technologií, aby 
mohla Unie splnit závazky, jež přijala v 
rámci Pařížské dohody;

9. vyzývá k zajištění dalších 
finančních prostředků, které by urychlily 
vývoj a zavádění obnovitelných zdrojů 
energie a opatření na zvýšení energetické 
účinnosti, aby bylo možné splnit závazky 
vyplývající z Pařížské dohody a urychlit 
přechod na hospodářství s nulovými 
emisemi skleníkových plynů;

Or. en



AM\1188199CS.docx 25/30 PE641.091v01-00

CS

Pozměňovací návrh 45
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vyzývá k zajištění dalších 
finančních prostředků, které by urychlily 
vývoj a zavádění čistších technologií, aby 
mohla Unie splnit závazky, jež přijala v 
rámci Pařížské dohody;

9. vyzývá k zajištění dalších 
finančních prostředků, které by urychlily 
vývoj a zavádění čistších technologií na 
základě dodržování zásady technologické 
neutrality, aby mohla Unie splnit závazky, 
jež přijala v rámci Pařížské dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz 
Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vyzývá k zajištění dalších 
finančních prostředků, které by urychlily 
vývoj a zavádění čistších technologií, aby 
mohla Unie splnit závazky, jež přijala v 
rámci Pařížské dohody;

9. vyzývá k zajištění dalších 
finančních prostředků, které by urychlily 
vývoj a zavádění čistších technologií, aby 
mohla Unie splnit závazky, jež přijala v 
rámci Pařížské dohody a souboru pravidel 
stanovených v Katovicích;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Maria Spyraki

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že problém s plněním 
cíle v oblasti změny klimatu představuje 
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také podpora 41 regionů závislých na 
uhlí, jelikož bude nutné zbavit jejich 
průmysl této závislosti a zajistit 
rekvalifikaci pracovníků v uhelném 
průmyslu a zvyšování jejich kvalifikace; s 
cílem přidělit za tímto účelem další 
prostředky vyzývá proto pokud možno k 
zajištění flexibilních programů; vyzývá k 
tomu, aby byl ve víceletém finančním 
rámci na období 2021–2027 vytvořen 
Fond pro spravedlivou transformaci, z 
něhož by se poskytovaly další prostředky 
na dosažení bezproblémové transformace 
těchto regionů;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Ville Niinistö
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. znovu poukazuje na význam 
výzkumu a inovací, aby bylo možné včas 
vyřešit hlavní problémy týkající se změny 
klimatu, abychom vybudovali 
hospodářství s nulovými emisemi 
nejpozději do roku 2050; s politováním v 
této souvislosti konstatuje, že se z peněz 
daňových poplatníků Unie stále ještě 
financují projekty, které nejsou v souladu 
se zásadou ochrany klimatu; vyzývá proto 
k převedení příspěvků, které Unie platí 
organizaci ITER, na oblast obnovitelných 
zdrojů energie a energetických úspor.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Iskra Mihaylova

Návrh stanoviska
Bod 10
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. vyzývá k zajištění dalších 
finančních prostředků, které by byly 
doplňkem Nástroje na propojení Evropy, 
zejména jeho energetické části a části IKT, 
aby došlo k propojení izolovaných trhů a 
odstranění zbývajících problematických 
míst.

10. vyzývá k zajištění dalších 
finančních prostředků, které by byly 
doplňkem Nástroje na propojení Evropy, 
zejména jeho energetické části a části IKT, 
aby došlo k propojení izolovaných trhů 
a odstranění zbývajících problematických 
míst a aby se připravila půda pro 
vybudování unijní energetické sítě, která 
by byla méně závislá na uhlíku.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Jens Geier

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. vyzývá k zajištění dalších 
finančních prostředků, které by byly 
doplňkem Nástroje na propojení Evropy, 
zejména jeho energetické části a části IKT, 
aby došlo k propojení izolovaných trhů a 
odstranění zbývajících problematických 
míst.

10. vyzývá k zajištění dalších 
finančních prostředků, které by byly 
doplňkem Nástroje na propojení Evropy, 
zejména jeho energetické části a části IKT, 
aby došlo k dobudování energetické unie 
a k propojení izolovaných trhů a odstranění 
zbývajících problematických míst.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Sandra Pereira

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. vyzývá k zajištění dalších 
finančních prostředků, které by byly 
doplňkem Nástroje na propojení Evropy, 
zejména jeho energetické části a části IKT, 
aby došlo k propojení izolovaných trhů a 
odstranění zbývajících problematických 

10. vyzývá k zajištění dalších 
finančních prostředků, které by byly 
doplňkem Nástroje na propojení Evropy, 
zejména jeho energetické části a části IKT, 
aby došlo k většímu propojení 
nejrůznějších regionů a odstranění 
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míst. zbývajících problematických míst.

Or. pt

Pozměňovací návrh 52
Ville Niinistö
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. vyzývá k zajištění dalších 
finančních prostředků, které by byly 
doplňkem Nástroje na propojení Evropy, 
zejména jeho energetické části a části IKT, 
aby došlo k propojení izolovaných trhů a 
odstranění zbývajících problematických 
míst.

10. vyzývá k zajištění dalších 
finančních prostředků, které by byly 
doplňkem Nástroje na propojení Evropy, 
zejména jeho části týkající se udržitelné 
energetiky a části IKT, aby došlo 
k propojení izolovaných trhů a odstranění 
zbývajících problematických míst.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz 
Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. konstatuje, že vzhledem k 
nevelkému rozpočtu vyčleněnému v 
návrhu na politiku soudržnosti by měla 
finanční podpora směřovat více do 
uhelných regionů a regionů s vysokými 
emisemi CO2, které bojují s plněním 
závazků v rámci klimatické politiky Unie 
a s omezováním jejich negativního 
dopadu na sociální a hospodářskou 
oblast; vyzývá proto k přiměřenému 
financování opatření, která umožňují 
dosáhnout spravedlivé energetické 
transformace, mj. na základě pilotních 
projektů a přípravných akcí, aby byla v 
případě zemí a regionů, které mají v této 
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oblasti horší startovací pozici, zajištěna 
přiměřená kompenzační opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Adina-Ioana Vălean

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. je hluboce znepokojen 
přetrvávající nejistotou, pokud jde o 
odchod Velké Británie z Evropské unie; 
zdůrazňuje, že pokud Velká Británie 
neuhradí celý příspěvek do rozpočtu na 
rok 2020 nebo jeho část, bude nutné 
přijmout předběžná finanční opatření, a 
vyzývá proto všechny ostatní členské státy, 
aby zasáhly a plně nahradily příspěvek 
Velké Británie, jelikož všechny programy 
se nacházejí v konečné fázi a příjemci 
unijních finančních prostředků potřebují 
mít jistotu, že Unie své závazky dodrží.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Jens Geier

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že vzhledem k tomu, že 
Velká Británie prohlásila, že přispěje do 
rozpočtu na rok 2019 a na rok 2020, 
očekává se, že její vystoupení z Unie 
nebude mít bezprostřední dopad na 
programy v průmyslové oblasti, v oblasti 
výzkumu a energetické politiky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 56
Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga, Sira Rego, Elena Kountoura

Návrh stanoviska
Bod 10 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že vzhledem k 
současné ekonomické situaci je velmi 
důležité vytvořit a upevnit podpůrný 
mechanismus pro mikropodniky a malé a 
střední podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Jens Geier

Návrh stanoviska
Bod 10 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10b. zdůrazňuje, že pokud by Unie 
nebyla schopna plnit své právní a 
politické závazky v souvislosti s prostředky 
na platby, její spolehlivost by utrpěla 
výraznou škodu a došlo by k významnému 
narušení důvěry ve schopnost institucí 
Unie plnit svou úlohu; poukazuje na to, že 
je to ještě zvýrazněno tím, že se Unie blíží 
ke konci současného víceletého 
finančního rámce, a je proto nutné 
s prováděním víceletých programů rychle 
pokročit.

Or. en


