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Pozměňovací návrh 17
Sabine Lösing

Návrh dohody
Část I – odst. 10 - pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Účelem rezervy na pomoc při 
mimořádných událostech je možnost rychlé 
reakce na konkrétní požadavky na pomoc 
třetím zemím v případě událostí, jež nebylo 
možno při sestavování rozpočtu předvídat; 
tato rezerva je určena především na 
humanitární akce, avšak vyžadují-li to 
okolnosti, lze ji využít i na civilní řešení 
krizí, civilní ochranu a na řešení 
mimořádně naléhavých situací 
vyvolaných migračními toky na vnějších 
hranicích Unie.

10. Účelem rezervy na pomoc při 
mimořádných událostech je možnost rychlé 
reakce na konkrétní požadavky na pomoc 
třetím zemím v případě událostí, jež nebylo 
možno při sestavování rozpočtu předvídat; 
tato rezerva je určena výlučně pro 
humanitární účely a na civilní ochranu při 
mimořádně naléhavých situacích

Or. de

Pozměňovací návrh 18
Anneli Jäätteenmäki

Návrh dohody
Část I – odst. 10 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účelem rezervy na pomoc při 
mimořádných událostech je možnost rychlé 
reakce na konkrétní požadavky na pomoc 
třetím zemím v případě událostí, jež nebylo 
možno při sestavování rozpočtu předvídat; 
tato rezerva je určena především na 
humanitární akce, avšak vyžadují-li to 
okolnosti, lze ji využít i na civilní řešení 
krizí, civilní ochranu a na řešení 
mimořádně naléhavých situací vyvolaných 
migračními toky na vnějších hranicích 
Unie. 

Účelem rezervy na pomoc při 
mimořádných událostech je možnost rychlé 
reakce na konkrétní požadavky na pomoc 
třetím zemím v případě událostí, jež nebylo 
možno při sestavování rozpočtu předvídat; 
tato rezerva je určena především na 
humanitární akce, avšak vyžadují-li to 
okolnosti, lze ji využít i na civilní řešení 
krizí, civilní ochranu a na řešení 
mimořádně naléhavých situací vyvolaných 
migračními toky na vnějších hranicích 
Unie. i v takových případech existují však 
formy pomoci, které se soustřeďují na 
pomoc třetím zemím.
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Pozměňovací návrh 19
Nadezhda Neynsky

Návrh dohody
Část I – odst. 10 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výše této rezervy činí [xxx] milionů EUR 
ročně (v cenách z roku 2011) a lze ji využít 
do roku n+1 v souladu s finančním 
nařízením. Tato rezerva se provizorně 
zapisuje do souhrnného rozpočtu Evropské 
unie. Z nástroje pružnosti je nejprve 
čerpána ta část jeho ročního přídělu, jež 
pochází z předešlých let, v pořadí podle 
stáří. Část roční částky z roku n, jež se 
nevyužije ani v roce n+1, propadá.

Výše této rezervy činí 350 milionů EUR 
ročně (v cenách z roku 2011). Část roční 
částky z roku n, jež se nevyužije, lze využít 
po celé období víceletého finančního 
rámce. Tato rezerva se provizorně zapisuje 
do souhrnného rozpočtu Evropské unie. Z 
nástroje pružnosti je nejprve čerpána ta 
část jeho ročního přídělu, jež pochází z 
předešlých let, v pořadí podle stáří.

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Sabine Lösing

Návrh dohody
Část I – odst. 13 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. Evropský fond pro přizpůsobení se 
globalizaci je určen k tomu, aby poskytoval 
dodatečnou pomoc jednak pracovníkům, 
které zasáhly důsledky velkých změn ve 
struktuře světového obchodu, při jejich 
opětovném profesním začlenění, jednak 
zemědělcům, které zasáhly důsledky 
globalizace.

13. Evropský fond pro přizpůsobení se 
globalizaci je určen k tomu, aby poskytoval 
dodatečnou pomoc jednak mladým
pracovníkům a ženám, které zasáhly 
důsledky velkých změn ve struktuře 
světového obchodu a byli propuštěni, při 
jejich opětovném profesním začlenění, 
jednak zemědělcům, které zasáhly 
důsledky globalizace.

Or. de



AM\911219CS.doc 5/8 PE492.785v02-00

CS

Pozměňovací návrh 21
Sabine Lösing

Návrh dohody
Část I – odst. 14 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14. Rezerva pro případ krizí v zemědělství 
je určena k tomu, aby uvedenému odvětví 
poskytovala nadrámcovou podporu v době 
závažných krizí s dopadem na 
zemědělskou produkci či distribuci v 
případech, kdy tuto podporu nelze 
financovat v rámci stropu okruhu 2.

14. Rezerva pro případ krizí v zemědělství 
je určena k tomu, aby uvedenému odvětví 
poskytovala nadrámcovou podporu v době 
závažných krizí s dopadem na 
zemědělskou produkci v případech, kdy 
tuto podporu nelze financovat v rámci 
stropu okruhu 2.

Or. de

Pozměňovací návrh 22
Sabine Lösing

Návrh dohody
Část II – odst. 19 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise se zavazuje, že bude Evropský 
parlament pravidelně informovat o 
přípravě a průběhu jednání, včetně 
rozpočtového dopadu.

Komise se zavazuje, že bude Evropský 
parlament a Radu pravidelně informovat o 
přípravě a průběhu jednání, včetně 
rozpočtového dopadu.

Or. de

Pozměňovací návrh 23
Sabine Lösing

Návrh dohody
Část II – odst. 21 – pododstavec 1 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– za Evropský parlament předsednictva 
obou dotčených výborů,

– za Evropský parlament: předsednictva 
obou dotčených výborů, jakož i jeden člen 
ze všech politických skupin zastoupených 
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v Evropském parlamentu,

Or. de

Pozměňovací návrh 24
Nadezhda Neynsky

Návrh dohody
Část II – odst. 21 – pododstavec 1 – odrážka 2 a ( nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– za Komisi popřípadě generální ředitel, 
popř. ředitel odpovědných generálních 
ředitelství.

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Nadezhda Neynsky

Návrh dohody
Část II – odst. 21 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je k účasti na těchto jednáních 
přizvána.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Nadezhda Neynsky

Návrh dohody
Část II – odst. 21 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Rada si vyžádá stanoviska Evropského 
parlamentu týkající se nejdůležitějších 
aspektů a zásadních rozhodnutí týkajících 
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se SZBP včetně ujištění, že obdrží dostatek 
informací před tím, než budou přijata 
důležitá rozhodnutí ohledně SZBP, z 
kterých budou plynout finanční důsledky, 
proto, aby mohla vydat odpovídající 
doporučení. Evropský parlament může 
poskytnout politické pokyny v případě 
rozhodnutí, jež povedou k zahájení misí 
SBOP, revizí jejich mandátu a jejich 
ukončení.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Anneli Jäätteenmäki

Návrh dohody
Část II – odst. 21 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise čtvrtletně informuje rozpočtový 
orgán o provádění akcí SZBP a o 
finančních prognózách pro zbývající část 
rozpočtového roku.

Komise čtvrtletně informuje rozpočtový 
orgán o provádění akcí SZBP a o 
finančních prognózách pro zbývající část 
rozpočtového roku. Toto sdělení je v 
každém případě vydáváno písemně a na 
žádost rozpočtového orgánu rovněž ústně.

Or. fi

Pozměňovací návrh 28
Sabine Lösing

Entwurf einer Vereinbarung
Část II – odst. 23 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

23. Evropský parlament, Rada a Komise 
budou v počáteční fázi každoročního 
rozpočtového procesu usilovat o dosažení 
dohody ohledně rozdělení správních 
výdajů. Ve svých odhadech výdajů uvedou 
jednotlivé orgány rovněž odhad případného 

23. Evropský parlament, Rada a Komise 
budou v počáteční fázi každoročního 
rozpočtového procesu usilovat o dosažení 
dohody ohledně rozdělení správních 
výdajů. Ve svých odhadech výdajů uvedou 
jednotlivé orgány rovněž odhad případného 
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rozpočtového dopadu, který budou mít 
změny služebního řádu. Evropský 
parlament a Rada sjednávají, že zajistí, aby 
se tento dopad odrážel v objemu 
prostředků schválených pro všechny 
orgány. Evropský parlament, Rada a 
Komise sjednávají, že v období let 2013 až 
2018 bude stav zaměstnanců postupně 
snížen o 5 %. Toto snížení by se mělo týkat 
všech orgánů, institucí a jiných subjektů.

rozpočtového dopadu, který budou mít 
změny služebního řádu. Evropský 
parlament a Rada sjednávají, že zajistí, aby 
se tento dopad odrážel v objemu 
prostředků schválených pro všechny 
orgány. Evropský parlament, Rada a 
Komise sjednávají, že v období let 2013 až 
2018 bude stav zaměstnanců postupně 
snížen o 5 %. Toto snížení by se mělo týkat 
všech orgánů, institucí a jiných subjektů. 
Orgány přitom budou klást důraz na to, 
aby nebylo plýtváno žádnými správními 
výdaji. 

Or. de


