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Pozměňovací návrh 1
Alda Sousa, Jürgen Klute, Paul Murphy

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá politickou dohodu o balíčku 
víceletého finančního rámce (VFR) na 
období 2014–2020 (nařízení VFR a IIA), 
které bylo dosaženo dne 27. června 2013 
na nejvyšší politické úrovni mezi 
Parlamentem, irským předsednictvím a 
Komisí jako maximální dosažitelné 
dohody za stávajících okolností a postupů; 
je rozhodnut, že v průběhu nadcházejících 
rozpočtových procesů plně využije nově 
zřízené nástroje, zejména pokud jde o 
flexibilitu;

1. odmítá politickou dohodu o balíčku 
víceletého finančního rámce (VFR) na 
období 2014–2020 (nařízení VFR a IIA), 
které bylo dosaženo dne 27. června 2013 
mezi Parlamentem, irským předsednictvím 
a Komisí, neboť tato dohoda 
nezohledňuje žádnou z priorit a snah, 
které by mohly přispět k obratu v nynější 
sociální, ekonomické a finanční krizi a 
vyřešit tak v mnoha členských státech EU 
stávající naléhavou sociální situaci; 
zdůrazňuje, že tato dohoda, která zavazuje 
Unii na sedm příštích let, a opatření 
Evropské rady, Evropské komise, 
Evropské centrální banky a 
Mezinárodního měnového fondu k boji se 
sociální, ekonomickou a finanční krizí 
pouze způsobí ohromný nárůst 
nezaměstnanosti, výrazné propady mezd, 
vyšší věk pro odchod do důchodu a nižší 
míru veřejných výdajů v oblastech, jako je 
výzkum, inovace, vzdělávání a 
zdravotnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Helga Trüpel
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá politickou dohodu o balíčku 
víceletého finančního rámce (VFR) na 
období 2014–2020 (nařízení VFR a IIA), 

1. odmítá politickou dohodu o balíčku 
víceletého finančního rámce (VFR) na 
období 2014–2020 (nařízení VFR a IIA), 
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které bylo dosaženo dne 27. června 2013 
na nejvyšší politické úrovni mezi 
Parlamentem, irským předsednictvím a 
Komisí jako maximální dosažitelné 
dohody za stávajících okolností a postupů; 
je rozhodnut, že v průběhu nadcházejících 
rozpočtových procesů plně využije nově 
zřízené nástroje, zejména pokud jde o 
flexibilitu;

které bylo dosaženo dne 27. června 2013 
na nejvyšší politické úrovni mezi 
Parlamentem, irským předsednictvím a 
Komisí, neboť má za to, že výsledek ani 
zdaleka neodpovídá původní vyjednávací 
pozici Evropského parlamentu a 
nereaguje na žádný z jeho klíčových 
požadavků, které stanovil ve svém 
usnesení přijatém velkou většinou dne 13. 
března 2013, jako je výrazné posílení 
politik zaměřených na budoucnost, 
povinná a komplexní revize, maximální 
celková flexibilita a dohoda o vlastních 
zdrojích; vyzývá proto Radu a Komisi, aby 
o VFR nadále jednaly a dospěly k 
vyváženějšímu výsledku;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá politickou dohodu o balíčku 
víceletého finančního rámce (VFR) na 
období 2014–2020 (nařízení VFR a IIA), 
které bylo dosaženo dne 27. června 2013 
na nejvyšší politické úrovni mezi 
Parlamentem, irským předsednictvím a 
Komisí jako maximální dosažitelné 
dohody za stávajících okolností a postupů; 
je rozhodnut, že v průběhu nadcházejících 
rozpočtových procesů plně využije nově 
zřízené nástroje, zejména pokud jde o 
flexibilitu;

1. vítá politickou dohodu o balíčku 
víceletého finančního rámce (VFR) na 
období 2014–2020 (nařízení VFR a IIA), 
které bylo dosaženo dne 27. června 2013 
na nejvyšší politické úrovni mezi 
Parlamentem, irským předsednictvím a 
Komisí, avšak připomíná, že dříve než 
bude možné balíček předložit k hlasování, 
je třeba splnit ještě některé podmínky; je 
rozhodnut, že při probíhajících jednáních 
o právním základu nových programů plně 
využije své legislativní pravomoci a že 
taktéž v průběhu nadcházejících 
rozpočtových procesů plně využije nově 
zřízené nástroje, zejména pokud jde o 
flexibilitu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 4
Eider Gardiazábal Rubial

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá politickou dohodu o balíčku 
víceletého finančního rámce (VFR) na 
období 2014–2020 (nařízení VFR a IIA), 
které bylo dosaženo dne 27. června 2013 
na nejvyšší politické úrovni mezi 
Parlamentem, irským předsednictvím a 
Komisí jako maximální dosažitelné 
dohody za stávajících okolností a postupů; 
je rozhodnut, že v průběhu nadcházejících 
rozpočtových procesů plně využije nově 
zřízené nástroje, zejména pokud jde o 
flexibilitu;

1. bere na vědomí politickou dohodu na 
víceletém finančním rámci (VFR) na 
období 2014–2020, které bylo po dlouhých 
a náročných jednáních dosaženo na 
nejvyšší politické úrovni mezi 
Parlamentem, předsednictvím Rady a 
Komisí dne 27. června 2013; je rozhodnut, 
že v průběhu nadcházejících rozpočtových 
procesů plně využije nově zřízené nástroje, 
zejména pokud jde o flexibilitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že dlouhá a namáhavá 
jednání jak v Radě, tak na 
interinstitucionální úrovni, a jejich 
výsledek nepředstavují uspokojivé 
provádění nových ustanovení SFEU 
týkajících se VFR, která byla uplatněna 
poprvé, zejména pokud jde o úlohu a 
výsady Parlamentu;

2. zdůrazňuje, že dlouhá a namáhavá 
jednání jak v Radě, tak na 
interinstitucionální úrovni, ukázala, že 
Rada porušila nová ustanovení SFEU 
týkající se VFR, která byla uplatněna 
poprvé, zejména pokud jde o úlohu a 
výsady Parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Helga Trüpel
za skupinu Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že dlouhá a namáhavá 
jednání jak v Radě, tak na 
interinstitucionální úrovni, a jejich 
výsledek nepředstavují uspokojivé
provádění nových ustanovení SFEU 
týkajících se VFR, která byla uplatněna 
poprvé, zejména pokud jde o úlohu a 
výsady Parlamentu;

2. je přesvědčen, že dlouhá a namáhavá 
jednání jak v Radě, tak na 
interinstitucionální úrovni, a jejich 
výsledek představuje neuspokojivé
provádění nových ustanovení SFEU 
týkajících se VFR, která byla uplatněna 
poprvé, zejména pokud jde o úlohu a 
výsady Parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Alda Sousa, Jürgen Klute

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyjadřuje hluboké politování nad tím, 
že bylo této dohody dosaženo, a rozhodně 
odmítá tajnůstkářský a nedemokratický 
postup, který k této politické dohodě vedl, 
neboť chyběly předběžné konzultace se 
všemi politickými skupinami v Evropském 
parlamentu; lituje, že Evropská rada 
přehlíží úlohu a pravomoci Parlamentu 
stanovené v Lisabonské smlouvě;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Alda Sousa, Jürgen Klute

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

2b. zdůrazňuje neúspěch jednání s Radou 
o všech ustanoveních nařízení o VFR a 
interinstitucionální dohody, jejichž cílem 
mělo být zajistit, aby Unie měla k dispozici 
moderní, perspektivní, flexibilní a 
transparentní rozpočet EU, který přinese 
růst a důstojná pracovní místa a překlene 
mezeru mezi politickými závazky a 
rozpočtovými prostředky EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Helga Trüpel
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
Rada považovala závěry Evropské rady ze 
dne 8. února 2013 za závazné pro 
vyjednavače Rady; zdůrazňuje, že mezi 
závěry Evropské rady byly i skutečnosti, 
které spadají do řádného legislativního 
postupu, jako jsou podrobná kritéria pro
přidělování prostředků, příděly podle 
programů nebo příjemců a diskreční 
finanční příděly, kterými se upravuje výše 
vnitrostátních příjmů z rozpočtu Unie;

3. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
Rada považuje závěry Evropské rady ze 
dne 8. února 2013 za závazné pro 
vyjednavače Rady; zdůrazňuje, že mezi 
závěry Evropské rady jsou i skutečnosti, 
které spadají do řádného legislativního 
postupu, jako jsou podrobná kritéria pro 
přidělování prostředků, příděly podle 
programů nebo příjemců a diskreční 
finanční příděly, kterými se upravuje výše 
vnitrostátních příjmů z rozpočtu Unie; 
zdůrazňuje, že výsledkem těchto jednání je 
situace, kdy legislativní pravomoc má v 
podstatě Evropská rada, což odporuje 
liteře i duchu Lisabonské smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
Rada považovala závěry Evropské rady ze 
dne 8. února 2013 za závazné pro 
vyjednavače Rady; zdůrazňuje, že mezi 
závěry Evropské rady byly i skutečnosti, 
které spadají do řádného legislativního 
postupu, jako jsou podrobná kritéria pro 
přidělování prostředků, příděly podle 
programů nebo příjemců a diskreční 
finanční příděly, kterými se upravuje výše 
vnitrostátních příjmů z rozpočtu Unie;

3. odsuzuje skutečnost, že Rada považuje
závěry Evropské rady ze dne 8. února 2013 
za závazné pro vyjednavače Rady; 
zdůrazňuje, že mezi závěry Evropské rady 
byly i skutečnosti, které spadají do řádného 
legislativního postupu, jako jsou podrobná 
kritéria pro přidělování prostředků, příděly 
podle programů nebo příjemců a diskreční 
finanční příděly, kterými se upravuje výše 
vnitrostátních příjmů z rozpočtu Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Helga Trüpel
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. je pevně odhodlán využívat svých 
legislativních výsad stanovených 
v Lisabonské smlouvě; konstatuje opět, že 
jednání o prvcích, na které se vztahuje 
řádný legislativní proces, nemohou být 
předem zbavena obsahu tím, že Evropská 
rada přijme závěry o VFR, neboť ty je 
naopak nutno chápat pouze jako politické 
doporučení Radě; varuje Radu před 
jakoukoli snahou omezit legislativní 
pravomoc Evropského parlamentu, a to 
zejména pokud jde o reformy politiky 
soudržnosti a společné zemědělské politiky 
(SZP);

Or. en
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Pozměňovací návrh 12
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. dále vyjadřuje politování, že četné 
kontakty a setkání, k nimž došlo 
v uplynulých pěti letech mezi jeho delegací 
a řadou po sobě jdoucích předsednictví 
Rady, nijak neovlivnily ducha, 
harmonogram nebo obsah jednání nebo 
stanovisko Rady, ani potřebu rozlišovat 
legislativní a rozpočtové aspekty dohod o 
VFR;

4. dále vyjadřuje hluboké politování nad 
tím, že četné kontakty a setkání, k nimž 
došlo v uplynulých pěti letech mezi jeho 
delegací a řadou po sobě jdoucích 
předsednictví Rady, nijak neovlivnily 
ducha, harmonogram nebo obsah jednání 
nebo stanovisko Rady, a dokonce ani 
potřebu rozlišovat legislativní a rozpočtové 
aspekty dohod o VFR;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Helga Trüpel
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyjadřuje hluboké politování nad tím, 
že Evropská komise nepostupuje 
dostatečně ambiciózně a konstruktivně a 
že neplní svou klíčovou roli 
v rozhodovacím procesu;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Alda Sousa, Jürgen Klute

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. opakuje, že je třeba zvýšit 
transparentnost a zajistit demokratické 
postupy, které umožní a zaručí přítomnost 
zástupců všech politických 
skupin Evropského parlamentu ve všech 
fázích jednání; trvá na tom, že musí mít 
všechny informace, které má k dispozici 
Komise, pokud jde o úroveň dohodnutých 
přídělů pro jednotlivé členské státy 
v rámci politiky soudržnosti a zemědělské 
politiky, a to včetně výjimek a zvláštních 
přídělů pro jednotlivé státy; požaduje také
všechny relevantní informace o dopadu 
rozhodnutí týkajících se příjmové strany 
VFR na jednotlivé členské státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Rozpočtový výbor, aby ve 
spolupráci s Výborem pro ústavní 
záležitosti navrhl nezbytné závěry a 
v řádném termínu před přezkumem / revizí 
návrhů v roce 2016 předložil nové návrhy 
týkající se forem těchto jednání, aby byla 
zajištěna demokratická a transparentní 
povaha celého procesu sestavování 
rozpočtu.

6. vyzývá Rozpočtový výbor, aby ve 
spolupráci s Výborem pro ústavní 
záležitosti navrhl nezbytné závěry a 
v řádném termínu před povolební revizí 
v roce 2016 předložil nové návrhy týkající 
se forem těchto jednání, aby byla zajištěna 
demokratická a transparentní povaha 
celého procesu sestavování rozpočtu.

Or. en


