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Pozmeňujúci návrh 1
Alda Sousa, Jürgen Klute, Paul Murphy

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta politickú dohodu o viacročnom 
finančnom rámci (VFR) na obdobie 2014 –
2020 (nariadenie o VFR a IIA), ktorá bola 
dosiahnutá 27. júna 2013 na najvyššej 
politickej úrovni medzi Parlamentom, 
írskym predsedníctvom a Komisiou, a 
považuje ju za maximum toho, čo bolo za 
súčasných podmienok a v rámci 
súčasných postupov možné dosiahnuť;
vyjadruje presvedčenie, že v priebehu 
nadchádzajúcich rozpočtových postupov 
v plnej miere využije novovytvorené 
nástroje, najmä pokiaľ ide o flexibilitu;

1. zamieta politickú dohodu o viacročnom 
finančnom rámci (VFR) na obdobie 2014 –
2020 (nariadenie o VFR a IIA), ktorá bola 
dosiahnutá 27. júna 2013 medzi 
Parlamentom, írskym predsedníctvom a 
Komisiou, keďže táto dohoda 
neodzrkadľuje žiadne z priorít 
a záležitostí, ktoré by mohli prispieť 
k obratu v súčasnej sociálnej, 
hospodárskej a finančnej kríze, čo by 
umožnilo odvrátiť súčasnú núdzovú 
sociálnu situáciu v mnohých členských 
štátoch EÚ; zdôrazňuje, že táto dohoda, 
ktorá bude pre Úniu záväzná ďalších 
sedem rokov, a opatrenia Európskej rady, 
Európskej Komisie, Európskej centrálnej 
banky a Medzinárodného menového 
fondu na boj proti sociálnej, hospodárskej 
a finančnej kríze prinesú iba dramatický 
nárast nezamestnanosti, výrazné 
znižovanie miezd, vyšší dôchodkový vek 
a nižšie verejné výdavky v oblastiach ako 
výskum, inovácie, školstvo a 
zdravotníctvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Helga Trüpel
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta politickú dohodu o viacročnom 1. zamieta politickú dohodu o viacročnom 



PE516.960v01-00 4/11 AM\1002223SK.doc

SK

finančnom rámci (VFR) na obdobie 2014 –
2020 (nariadenie o VFR a IIA), ktorá bola 
dosiahnutá 27. júna 2013 na najvyššej 
politickej úrovni medzi Parlamentom, 
írskym predsedníctvom a Komisiou, a 
považuje ju za maximum toho, čo bolo za 
súčasných podmienok a v rámci 
súčasných postupov možné dosiahnuť;
vyjadruje presvedčenie, že v priebehu 
nadchádzajúcich rozpočtových postupov 
v plnej miere využije novovytvorené 
nástroje, najmä pokiaľ ide o flexibilitu;

finančnom rámci (VFR) na obdobie 2014 –
2020 (nariadenie o VFR a IIA), ktorá bola 
dosiahnutá 27. júna 2013 na najvyššej 
politickej úrovni medzi Parlamentom, 
írskym predsedníctvom a Komisiou 
vzhľadom na to, že výsledok je ďaleko od 
začiatočnej rokovacej pozície Parlamentu 
a nespĺňa žiadnu z kľúčových požiadaviek 
EP, ktoré sú uvedené v uznesení z 13. 
marca 2013 prijatom ohromujúcou 
väčšinou, ako sú podstatný nárast 
v politikách orientovaných na budúcnosť, 
povinná a podrobná revízia, maximálna 
celková flexibilita a dohoda o vlastných 
zdrojoch; preto vyzýva Radu a Komisiu, 
aby pokračovali v rokovaní o VFR 
s cieľom dosiahnuť lepšie vyrovnaný 
výsledok;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta politickú dohodu o viacročnom 
finančnom rámci (VFR) na obdobie 2014 –
2020 (nariadenie o VFR a IIA), ktorá bola 
dosiahnutá 27. júna 2013 na najvyššej 
politickej úrovni medzi Parlamentom, 
írskym predsedníctvom a Komisiou, a 
považuje ju za maximum toho, čo bolo za 
súčasných podmienok a v rámci 
súčasných postupov možné dosiahnuť; 
vyjadruje presvedčenie, že v priebehu 
nadchádzajúcich rozpočtových postupov 
v plnej miere využije novovytvorené 
nástroje, najmä pokiaľ ide o flexibilitu;

1. víta politickú dohodu o viacročnom 
finančnom rámci (VFR) na obdobie 2014 –
2020 (nariadenie o VFR a IIA), ktorá bola 
dosiahnutá 27. júna 2013 na najvyššej 
politickej úrovni medzi Parlamentom, 
írskym predsedníctvom a Komisiou, ale 
pripomína, že predtým, ako sa bude môcť 
hlasovať o balíku, sa musí splniť skupina 
podmienok; vyjadruje presvedčenie, že 
v plnej miere využije svoje legislatívne 
právomoci pri súčasných rokovaniach 
o právnom základe nových programov, 
ako aj v priebehu nadchádzajúcich 
rozpočtových postupov, novovytvorené 
nástroje, najmä pokiaľ ide o flexibilitu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 4
Eider Gardiazábal Rubial

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta politickú dohodu o viacročnom 
finančnom rámci (VFR) na obdobie 2014 –
2020 (nariadenie o VFR a IIA), ktorá bola 
dosiahnutá 27. júna 2013 na najvyššej 
politickej úrovni medzi Parlamentom, 
írskym predsedníctvom a Komisiou, a 
považuje ju za maximum toho, čo bolo za 
súčasných podmienok a v rámci 
súčasných postupov možné dosiahnuť; 
vyjadruje presvedčenie, že v priebehu 
nadchádzajúcich rozpočtových postupov 
v plnej miere využije novovytvorené 
nástroje, najmä pokiaľ ide o flexibilitu;

1. berie na vedomie politickú dohodu 
dosiahnutú 27. júna 2013 na najvyššej 
politickej úrovni medzi Parlamentom, 
írskym predsedníctvom a Komisiou 
o viacročnom finančnom rámci (VFR) na 
roky 2014 – 2020 (nariadenie o VFR 
a IIA); vyjadruje presvedčenie, že 
v priebehu nadchádzajúcich rozpočtových 
postupov v plnej miere využije 
novovytvorené nástroje, najmä pokiaľ ide o 
flexibilitu;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. domnieva sa, že dlhé a namáhavé 
rokovania tak v rámci Rady, ako aj na 
medziinštitucionálnej úrovni a ich 
výsledok nepredstavujú uspokojivé 
vykonávanie nových ustanovení ZFEÚ o 
VFR, ktoré sa uplatňovali prvýkrát, najmä 
pokiaľ ide o úlohu a právomoci 
Parlamentu;

2. zdôrazňuje, že dlhé a namáhavé 
rokovania tak v rámci Rady, ako aj na 
medziinštitucionálnej úrovni odhalili, že 
Rada porušila nové ustanovenia ZFEÚ o 
VFR, ktoré sa uplatňovali prvýkrát, najmä 
pokiaľ ide o úlohu a právomoci 
Parlamentu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 6
Helga Trüpel
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. domnieva sa, že dlhé a namáhavé 
rokovania tak v rámci Rady, ako aj na 
medziinštitucionálnej úrovni a ich 
výsledok nepredstavujú uspokojivé 
vykonávanie nových ustanovení ZFEÚ o 
VFR, ktoré sa uplatňovali prvýkrát, najmä 
pokiaľ ide o úlohu a právomoci 
Parlamentu;

2. Je presvedčený, že dlhé a namáhavé 
rokovania tak v rámci Rady, ako aj na 
medziinštitucionálnej úrovni a ich 
výsledok predstavujú neuspokojivé
vykonávanie nových ustanovení ZFEÚ o 
VFR, ktoré sa uplatňovali prvýkrát, najmä 
pokiaľ ide o úlohu a právomoci 
Parlamentu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Alda Sousa, Jürgen Klute

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. Vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
tým, že táto dohoda bola dosiahnutá, a 
dôrazne odmieta uzavretý a 
nedemokratický postup bez 
predchádzajúcej konzultácie so všetkými 
politickými skupinami v Európskom 
parlamente; vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že Európska rada prehliada úlohu a 
právomoci Parlamentu stanovené v 
Lisabonskej zmluve;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Alda Sousa, Jürgen Klute
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Návrh stanoviska
Odsek 2b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. zdôrazňuje neúspech rokovaní s 
Radou o všetkých ustanoveniach 
nariadenia o VFR a medziinštitucionálnej 
dohody, ktorých cieľom malo byť 
zabezpečenie moderného, prezieravého, 
flexibilného a transparentného rozpočtu 
EÚ, ktorý by priniesol rast a dôstojné 
pracovné miesta a preklenul medzeru 
medzi politickými záväzkami a 
rozpočtovými prostriedkami EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Helga Trüpel
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada 
považovala závery Európskej rady z 8. 
februára 2013 za záväzné pre účastníkov 
rokovaní z Rady; zdôrazňuje, že závery 
Európskej rady sa týkali aj prvkov 
patriacich do riadneho legislatívneho 
postupu, napr. podrobných kritérií 
prideľovania, krytia podľa jednotlivých 
programov alebo príjemcov, ako aj 
diskrečných finančných príspevkov 
upravujúcich výšku národných príjmov z 
rozpočtu Únie;

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada 
považuje závery Európskej rady z 8. 
februára 2013 za záväzné pre účastníkov 
rokovaní z Rady; zdôrazňuje, že závery 
Európskej rady sa týkajú aj prvkov 
patriacich do riadneho legislatívneho 
postupu, napr. podrobných kritérií 
prideľovania, krytia podľa jednotlivých 
programov alebo príjemcov, ako aj 
diskrečných finančných príspevkov 
upravujúcich výšku národných príjmov z 
rozpočtu Únie; upozorňuje, že toto 
rokovanie vedie k situácii, v ktorej má 
Európska rada de facto legislatívnu 
právomoc, pričom je v rozpore s 
ustanoveniami a duchom Lisabonskej 
zmluvy;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 10
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že Rada 
považovala závery Európskej rady z 8. 
februára 2013 za záväzné pre účastníkov 
rokovaní z Rady; zdôrazňuje, že závery 
Európskej rady sa týkali aj prvkov 
patriacich do riadneho legislatívneho 
postupu, napr. podrobných kritérií 
prideľovania, krytia podľa jednotlivých 
programov alebo príjemcov, ako aj 
diskrečných finančných príspevkov 
upravujúcich výšku národných príjmov z 
rozpočtu Únie;

3. Odsudzuje skutočnosť, že Rada 
považuje závery Európskej rady z 8. 
februára 2013 za záväzné pre účastníkov 
rokovaní z Rady; zdôrazňuje, že závery 
Európskej rady sa týkali aj prvkov 
patriacich do riadneho legislatívneho 
postupu, napr. podrobných kritérií 
prideľovania, krytia podľa jednotlivých 
programov alebo príjemcov, ako aj 
diskrečných finančných príspevkov 
upravujúcich výšku národných príjmov z 
rozpočtu Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Helga Trüpel
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. Je pevne odhodlaný v plnej miere 
uplatniť svoje legislatívne výsady 
stanovené v Lisabonskej zmluve; znovu 
opakuje, že na rokovania o prvkoch, na 
ktoré sa vzťahuje riadny legislatívny 
postup, nemôžu mať vopred vplyv závery 
Európskej rady o VFR, ktoré treba 
považovať len za politické odporúčania 
adresované Rade; varuje Radu pred 
akýmkoľvek pokusom oslabiť legislatívne 
právomoci Európskeho parlamentu, 
najmä v oblasti reforiem politiky 
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súdržnosti a spoločnej poľnohospodárskej 
politiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyjadruje ďalej poľutovanie nad tým, že 
početné kontakty a stretnutia, ku ktorým 
došlo v uplynulých rokoch medzi jeho 
delegáciou a po sebe idúcimi 
predsedníctvami Rady, nemali žiaden 
vplyv na povahu, harmonogram či obsah 
rokovaní ani na pozíciu Rady, a to aj 
pokiaľ ide o potrebu odlišovať legislatívne 
aspekty od rozpočtových aspektov dohody 
o VFR;

4. vyjadruje ďalej vážne poľutovanie nad 
tým, že početné kontakty a stretnutia, ku 
ktorým došlo v uplynulých rokoch medzi 
jeho delegáciou a po sebe idúcimi 
predsedníctvami Rady, nemali žiaden 
vplyv na povahu, harmonogram či obsah 
rokovaní ani na pozíciu Rady, a to aj 
pokiaľ ide o doterajšiu potrebu odlišovať 
legislatívne aspekty od rozpočtových 
aspektov dohody o VFR;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Helga Trüpel
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4 a. Vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
nedostatkom ambícií a konštruktívneho 
prístupu zo strany Európskej komisie, 
ktorá nesplnila svoju základnú úlohu 
v rozhodovacom procese;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 14
Alda Sousa, Jürgen Klute

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. Opakuje potrebu zvýšiť 
transparentnosť a zaistiť demokratický 
postup, čo umožní a zaistí prítomnosť
zástupcov všetkých politických skupín EP 
vo všetkých fázach rokovaní; trvá na tom, 
že musí mať k dispozícii všetky príslušné 
informácie, ako má Komisia, o úrovni 
dohodnutých národných prostriedkov 
v rámci politiky súdržnosti 
a poľnohospodárstva vrátane výnimiek 
a osobitných rozpočtových prostriedkov 
pre jednotlivé členské štáty; taktiež 
požaduje všetky príslušné informácie 
o vplyve rozhodnutí týkajúcich sa príjmov 
vo VFR na jednotlivé členské štáty;

Or. en

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

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. žiada, aby Výbor pre rozpočet v 
spolupráci s Výborom pre ústavné veci 
vyvodil nevyhnutné závery a aby včas pred 
preskúmaním/revíziou v roku 2016 
predložil nové návrhy týkajúce sa priebehu 
týchto rokovaní s cieľom zabezpečiť 
demokratický a transparentný charakter
celého procesu stanovovania rozpočtu.

6. žiada, aby Výbor pre rozpočet v 
spolupráci s Výborom pre ústavné veci 
vyvodil nevyhnutné závery a aby včas pred 
povolebnou revíziou v roku 2016 predložil 
nové návrhy týkajúce sa priebehu týchto 
rokovaní s cieľom zabezpečiť 
demokratický a transparentný charakter 
celého procesu stanovovania rozpočtu.

Or. en
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