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NÁVRHY

Výbor pro ústavní záležitosti vyzývá Rozpočtový výbor jako věcně příslušný výbor, aby do 
své zprávy začlenil tyto návrhy:

Pozměňovací návrh 1
Návrh průběžné zprávy
Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení
Rozpočtového výboru

(návrh zprávy PE 496.558v01-00)

Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že podle článku 311 
Smlouvy o fungování EU si musí Unie 
zajistit prostředky nezbytné pro dosažení 
svých cílů a pro úspěšné provádění svých 
politik a její rozpočet má být financován 
plně z vlastních zdrojů;

D. vzhledem k tomu, že podle článku 311 
Smlouvy o fungování EU si musí Unie 
zajistit prostředky nezbytné pro dosažení 
svých cílů a pro úspěšné provádění svých 
politik a její rozpočet má být financován 
plně z vlastních zdrojů, a vzhledem 
k tomu, že před přijetím nového 
rozhodnutí o reformě svých zdrojů musí 
Rada toto rozhodnutí konzultovat 
s Parlamentem a jeho souhlas musí 
rovněž získat před přijetím právní úpravy 
opatření o zavedení systému vlastních 
zdrojů;

Pozměňovací návrh 2
Návrh průběžné zprávy
Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení
Rozpočtového výboru

(návrh zprávy PE 496.558v01-00)

Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby 
EU disponovala jak rozpočtem, tak 
rozpočtovým postupem, které plně odrážejí 
transparentní a demokratickou podstatu 
parlamentního rozhodování a procesu 
parlamentní kontroly na základě 
dodržování zásady jednotnosti a 
univerzálnosti, což vyžaduje, aby se 
všechny příjmy a výdaje vykazovaly v plné 
výši bez jakýchkoli vzájemných zápočtů a 

J. vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby 
EU disponovala jak rozpočtem, tak 
rozpočtovým postupem, které plně odrážejí 
transparentní a demokratickou podstatu 
parlamentního rozhodování a procesu 
parlamentní kontroly na základě 
dodržování zásady jednotnosti a 
univerzálnosti, což vyžaduje, aby se 
všechny příjmy a výdaje vykazovaly v plné 
výši bez jakýchkoli vzájemných zápočtů a 
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aby se o příjmech i výdajích diskutovalo a
hlasovalo veřejně;

aby se příjmy i výdaje staly předmětem 
veřejné diskuse a parlamentního 
hlasování;

Pozměňovací návrh 3
Návrh průběžné zprávy
Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení
Rozpočtového výboru

(návrh zprávy PE 496.558v01-00)

Pozměňovací návrh

7. připomíná, že podle článku 310 
Smlouvy o fungování EU musí být 
rozpočet EU vyrovnaný co do příjmů a 
výdajů, a rozpočet tedy nesmí vytvářet 
veřejný dluh;

7. připomíná, že podle článku 310 
Smlouvy o fungování EU musí být 
rozpočet EU vyrovnaný co do příjmů a 
výdajů, a rozpočet tedy nesmí vést 
k deficitu veřejných financí;

Pozměňovací návrh 4
Návrh průběžné zprávy
Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení
Rozpočtového výboru

(návrh zprávy PE 496.558v01-00)

Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že rozpočet EU je 
investičním rozpočtem a že 94 % jeho 
celkových výnosů je investováno do
samotných členských států nebo na externí 
priority Unie; podtrhuje, že bez příspěvku 
z rozpočtu EU by byly veřejné investice 
pro regiony a členské státy minimalizovány 
nebo by nebyly možné; domnívá se, že 
jakékoli snížení rozpočtu EU by 
nevyhnutelně ohrozilo růst a konkurenční 
sílu celého hospodářství Unie;

8. zdůrazňuje, že rozpočet EU je předně
investičním rozpočtem a že 94 % jeho 
celkových výnosů je investováno v rámci
samotných členských států nebo do 
externích priorit Unie; podtrhuje, že bez 
příspěvku z rozpočtu EU by byly veřejné 
investice pro regiony a členské státy 
minimalizovány nebo by nebyly možné; 
domnívá se, že jakékoli snížení rozpočtu 
EU by nevyhnutelně ohrozilo růst a 
konkurenční sílu celého hospodářství Unie;

Pozměňovací návrh 5
Návrh průběžné zprávy
Návrh usnesení
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Bod 22

Návrh usnesení
Rozpočtového výboru

(návrh zprávy PE 496.558v01-00)

Pozměňovací návrh

22. připomíná svůj postoj, že vzhledem 
k širokému spektru úkolů, výzev a cílů, na 
které musí reagovat společná zemědělská 
politika (SZP), by částky přidělené na SZP 
v rozpočtovém roce 2013 měly být 
v průběhu příštího finančního 
programového období přinejmenším 
zachovány; v této souvislosti zdůrazňuje 
význam úlohy druhého pilíře SZP, který 
významně přispívá k investicím a vytváření 
pracovních míst ve venkovských oblastech, 
jakož i ke zvýšení efektivity a 
konkurenceschopnosti zemědělského 
odvětí;

22. připomíná svůj postoj, že vzhledem 
k širokému spektru úkolů, výzev a cílů, na 
které musí reagovat společná zemědělská 
politika (SZP), by částky přidělené na SZP 
v rozpočtovém roce 2013 měly být 
v průběhu příštího finančního 
programového období přinejmenším 
zachovány; v této souvislosti zdůrazňuje 
význam zemědělství pro zabezpečení 
dodávek potravin ve všech členských 
státech a důležitou úlohu druhého pilíře 
SZP, který významně přispívá k investicím 
a vytváření pracovních míst ve 
venkovských oblastech, jakož i ke zvýšení 
efektivity a konkurenceschopnosti 
zemědělského odvětí;

Pozměňovací návrh 6
Návrh průběžné zprávy
Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení
Rozpočtového výboru

(návrh zprávy PE 496.558v01-00)

Pozměňovací návrh

24. je toho názoru, že celková částka 
přidělená Komisí na prostor svobody, 
bezpečnosti a práva dostatečně neodpovídá 
posílení, k němuž došlo v této oblasti 
v důsledku přijetí Lisabonské smlouvy, ani 
rostoucímu množství úkolů a výzev tohoto 
prostoru;

24. je toho názoru, že celková částka 
přidělená Komisí na prostor svobody, 
bezpečnosti a práva dostatečně neodpovídá 
posílení, k němuž došlo v této oblasti 
v důsledku přijetí Lisabonské smlouvy, ani 
rostoucímu množství úkolů a výzev tohoto 
prostoru, zejména pokud jde o boj proti 
trestné činnosti a o přistěhovaleckou a 
azylovou politiku;

Pozměňovací návrh 7
Návrh průběžné zprávy
Návrh usnesení
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Bod 26

Návrh usnesení
Rozpočtového výboru

(návrh zprávy PE 496.558v01-00)

Pozměňovací návrh

26. znovu potvrzuje svůj postoj, že nové 
povinnosti, které EU ukládá Smlouva, 
budou ve srovnání s víceletým finančním 
rámcem na období 2007–2013 vyžadovat 
odpovídající dodatečné finanční 
prostředky, aby bylo Unii umožněno plnit 
její úlohu globálního hráče a zároveň 
dodržet dříve přijaté závazky, zejména 
splnění rozvojových cílů tisíciletí do roku 
2015; zdůrazňuje doplňkovou povahu 
pomoci EU vůči pomoci poskytované 
členskými státy a její urychlující účinek, 
pokud jde o intervenci v regionech, kde 
není zavedena dvoustranná pomoc; zvláště 
podporuje společné plánování opatření 
členských států a EU;

26. znovu potvrzuje svůj postoj, že nové 
povinnosti, které EU ukládá Smlouva, 
budou ve srovnání s víceletým finančním 
rámcem na období 2007–2013 vyžadovat 
odpovídající dodatečné finanční 
prostředky, aby bylo Unii umožněno plnit 
její úlohu globálního hráče, realizovat její 
ambice související s podporou 
demokracie, míru, solidarity, stability a 
snižování chudoby v sousedních a 
partnerských zemích a zároveň dodržet 
dříve přijaté závazky, zejména splnění 
rozvojových cílů tisíciletí do roku 2015; 
zdůrazňuje doplňkovou povahu pomoci EU 
vůči pomoci poskytované členskými státy a 
její urychlující účinek, pokud jde o 
intervenci v regionech, kde není zavedena 
dvoustranná pomoc; zvláště podporuje 
společné plánování opatření členských 
států a EU; zdůrazňuje, že mezinárodní 
povinnosti Unie se rozrostly a že došlo 
k rozvoji nových nástrojů, k nimž patří 
mimo jiné Evropská služba pro vnější 
činnost; trvá na tom, že je nezbytné 
porovnat vlastní úsilí o rozvoj zahraniční, 
bezpečnostní a obranné politiky 
s výsledky;

Pozměňovací návrh 8
Návrh průběžné zprávy
Návrh usnesení
Bod 62

Návrh usnesení
Rozpočtového výboru

(návrh zprávy PE 496.558v01-00)

Pozměňovací návrh

62. vyjadřuje svoji připravenost zahájit 
s Radou zásadní diskuse o nařízení o 
víceletém finančním rámci i o 
interinstitucionální dohodě a žádá Radu, 

62. vyjadřuje svoji připravenost zahájit 
s Radou zásadní diskuse o nařízení o 
víceletém finančním rámci i o 
interinstitucionální dohodě a žádá Radu, 
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aby posílila své kontakty na všech 
úrovních a učinila tak s ohledem na 
zasedání Evropské rady, které se bude 
konat ve dnech 22. až 23. listopadu;

aby posílila své kontakty na všech 
úrovních a učinila tak s ohledem na 
zasedání Evropské rady, které se bude 
konat ve dnech 22. až 23. listopadu; 
zdůrazňuje, že je nezbytné uzavřít 
konečnou dohodu ohledně víceletého 
finančního rámce co nejdříve, jelikož 
jakékoli zpoždění by mělo nepříznivý 
dopad na možnost efektivně využít výdaje 
z rozpočtu EU na řešení naléhavých 
problémů, které pramení z finanční krize 
a jimž evropské ekonomiky nyní čelí;
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