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Pozměňovací návrh 1
Helga Trüpel
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že dohoda o VFR na 
období 2014–2020 byla výsledkem 
dlouhých a náročných jednání, která trvala 
dva a půl roku; vzhledem k tomu, že 
konečné politické dohody mohlo být 
dosaženo pouze na nejvyšší politické 
úrovni mezi Parlamentem, předsednictvím 
Rady a Komisí;

A. vzhledem k tomu, že dohoda o VFR na 
období 2014–2020 byla konzervativním a 
zpátečnickým výsledkem dlouhých 
a náročných jednání, která trvala dva a půl 
roku; vzhledem k tomu, že konečné 
politické dohody mohlo být dosaženo 
pouze na nejvyšší politické úrovni mezi 
třemi předsedy (předsedou Parlamentu, 
předsednictvím Rady a předsedou Komise) 
v souladu s článkem 324 SFEU, a nedošlo 
tak k žádné konzultaci politických skupin;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že dohoda o VFR na 
období 2014–2020 byla výsledkem 
dlouhých a náročných jednání, která trvala 
dva a půl roku; vzhledem k tomu, že 
konečné politické dohody mohlo být 
dosaženo pouze na nejvyšší politické 
úrovni mezi Parlamentem, předsednictvím 
Rady a Komisí;

A. vzhledem k tomu, že dohoda o VFR na 
období 2014–2020 byla výsledkem 
dlouhých a náročných komplexních 
jednání, která trvala dva a půl roku; 
vzhledem k tomu, že konečné politické 
dohody mohlo být dosaženo pouze na 
nejvyšší politické úrovni mezi 
Parlamentem, předsednictvím Rady 
a Komisí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že celková výše 
výdajů příštího VFR (960 miliard EUR 
v prostředcích na závazky, 908 miliard 
EUR v prostředcích na platby v cenách 
roku 2011), o které rozhodla Evropská rada 
a kterou nakonec schválil Parlament 
představuje snížení o 3,5 % u závazků 
a 3,7 % u plateb ve srovnání s finančním 
rámcem na období 2007–2013, a to přes 
posílení pravomocí EU na základě 
Lisabonské smlouvy a přes rozšíření EU 
na 28 členských států; vzhledem k tomu, 
že tato výše není dostatečná s ohledem na 
politické cíle a závazky EU, zejména co se 
týče strategie Evropa 2020;

B. vzhledem k tomu, že celková výše 
výdajů příštího VFR (960 miliard EUR 
v prostředcích na závazky, 908 miliard 
EUR v prostředcích na platby v cenách 
roku 2011), o které rozhodla Evropská rada 
a kterou nakonec schválil Parlament 
představuje snížení o 3,5 % u závazků 
a 3,7 % u plateb ve srovnání s finančním 
rámcem na období 2007–2013;

Or. nl

Pozměňovací návrh 4
Helga Trüpel
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že celková výše 
výdajů příštího VFR (960 miliard EUR 
v prostředcích na závazky, 908 miliard 
EUR v prostředcích na platby v cenách 
roku 2011), o které rozhodla Evropská rada 
a kterou nakonec schválil Parlament 
představuje snížení o 3,5 % u závazků 
a 3,7 % u plateb ve srovnání s finančním 
rámcem na období 2007–2013, a to přes 

B. vzhledem k tomu, že celková výše 
výdajů příštího VFR (960 miliard EUR 
v prostředcích na závazky, 908 miliard 
EUR v prostředcích na platby v cenách 
roku 2011), o které rozhodla Evropská rada 
a kterou nakonec schválil Parlament 
představuje snížení o 3,5 % u závazků 
a 3,7 % u plateb ve srovnání s finančním 
rámcem na období 2007–2013, což 
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posílení pravomocí EU na základě 
Lisabonské smlouvy a přes rozšíření EU na 
28 členských států; vzhledem k tomu, že 
tato výše není dostatečná s ohledem na 
politické cíle a závazky EU, zejména co se 
týče strategie Evropa 2020;

odpovídá snížení závazků o 8,8 % a plateb 
o 10 % ve srovnání s původním návrhem 
Evropské komise, který byl založen na 
zmrazení rozpočtu EU na úrovni roku 
2013, a to přes posílení pravomocí EU na 
základě Lisabonské smlouvy a přes 
rozšíření EU na 28 členských států; 
vzhledem k tomu, že tato výše není 
dostatečná s ohledem na politické cíle 
a závazky EU, zejména co se týče strategie 
Evropa 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Helga Trüpel
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že roční rozpočet EU 
bude v následujících letech nadále 
představovat zhruba 1 % HND EU, což je 
hluboko pod úrovní stropu vlastních 
zdrojů, která je 1,29 % HND EU pro 
závazky a 1,23 % HND EU pro platby, jak 
bylo rozhodnuto v roce 1992;

C. vzhledem k tomu, že roční rozpočet EU 
bude v následujících letech snížen zhruba 
na 1 % HND EU, což odpovídá úrovni 
rozpočtu EU ke konci osmdesátých let 
minulého století a je hluboko pod úrovní 
stropu vlastních zdrojů, která je 1,29 % 
HND EU pro závazky a 1,23 % HND EU 
pro platby, jak bylo rozhodnuto v roce 
1992;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Reimer Böge

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že roční rozpočet EU C. vzhledem k tomu, že roční rozpočet EU 
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bude v následujících letech nadále 
představovat zhruba 1 % HND EU, což je 
hluboko pod úrovní stropu vlastních 
zdrojů, která je 1,29 % HND EU pro 
závazky a 1,23 % HND EU pro platby, jak 
bylo rozhodnuto v roce 1992;

bude v následujících letech nadále 
představovat zhruba 1 % HND EU, což je 
hluboko pod úrovní stropu vlastních 
zdrojů, která byla stanovena v roce 20101a

a je 1,29 % HND EU pro závazky a 1,23 % 
HND EU pro platby;

__________________
1a Přizpůsobení úrovně stropu vlastních 
zdrojů ve výši 1,31 %, resp. 1,24 % HND 
EU, o nichž rozhodla Evropská rada v 
roce 2007 (Úř. věst. L 163, 23.6.2007, s. 
17), v návaznosti na rozhodnutí o 
uplatnění FISIM pro účely vlastních 
zdrojů, Úř. věst. C 121, 19.4.2011, s. 41.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Helga Trüpel
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že v důsledku 
nemožnosti změnit celkové částky VFR, 
o kterých rozhodla Evropská Rada, 
Parlament úspěšně vyjednal zahrnutí 
několika klíčových nových ustanovení, 
která pomohou učinit nový finanční rámec 
a nový roční rozpočet EU funkčnějšími, 
ucelenějšími, transparentnějšími a lépe 
reagujícími na potřeby občanů EU a která 
umožní, aby byly plně využity stropy VFR; 
vzhledem k tomu, že se tato ustanovení 
týkají zejména nových ujednání 
vztahujících se k revizi VFR, flexibilitě, 
vlastním zdrojům a k jednotnosti 
a transparentnosti rozpočtu EU;

D. vzhledem k tomu, že Evropský 
parlament si tím, že plně nevyužil svou 
legislativní pravomoc včetně neudělení 
souhlasu, zavřel cestu ke zpochybnění 
celkových částek VFR, které uložila
Evropská Rada, a že kromě toho zčásti 
vyjednal zahrnutí nerozpočtových nových 
ustanovení, která pomohou učinit nový 
finanční rámec a nový roční rozpočet EU 
funkčnějšími, transparentnějšími a lépe 
reagujícími na potřeby občanů EU a která 
umožní, aby byly téměř plně využity 
stropy VFR; vzhledem k tomu, že se tato 
ustanovení týkají zejména nových ujednání 
vztahujících se k revizi VFR, flexibilitě, 
vlastním zdrojům a k jednotnosti 
a transparentnosti rozpočtu EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že v důsledku 
nemožnosti změnit celkové částky VFR, 
o kterých rozhodla Evropská Rada, 
Parlament úspěšně vyjednal zahrnutí 
několika klíčových nových ustanovení, 
která pomohou učinit nový finanční rámec 
a nový roční rozpočet EU funkčnějšími, 
ucelenějšími, transparentnějšími a lépe 
reagujícími na potřeby občanů EU a která 
umožní, aby byly plně využity stropy VFR; 
vzhledem k tomu, že se tato ustanovení 
týkají zejména nových ujednání 
vztahujících se k revizi VFR, flexibilitě, 
vlastním zdrojům a k jednotnosti 
a transparentnosti rozpočtu EU;

D. vzhledem k tomu, že v důsledku 
nemožnosti změnit celkové částky VFR, 
o kterých rozhodla Evropská Rada, 
Parlament úspěšně vyjednal zahrnutí 
nových ustanovení, která pomohou učinit 
nový finanční rámec a nový roční rozpočet 
EU funkčnějšími, ucelenějšími, 
transparentnějšími a lépe reagujícími na 
potřeby občanů EU a která umožní, aby 
byly plně využity stropy VFR; vzhledem 
k tomu, že se tato ustanovení týkají 
zejména nových ujednání vztahujících se 
k revizi VFR, flexibilitě a k jednotnosti 
a transparentnosti rozpočtu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že v důsledku 
nemožnosti změnit celkové částky VFR, 
o kterých rozhodla Evropská Rada, 
Parlament úspěšně vyjednal zahrnutí 
několika klíčových nových ustanovení, 
která pomohou učinit nový finanční rámec 
a nový roční rozpočet EU funkčnějšími, 
ucelenějšími, transparentnějšími a lépe 
reagujícími na potřeby občanů EU a která 
umožní, aby byly plně využity stropy VFR; 

D. vzhledem k tomu, že v důsledku 
nemožnosti změnit celkové částky VFR, 
o kterých rozhodla Evropská Rada, se 
Parlament zaměřil na zlepšení provádění 
VFR a úspěšně vyjednal zahrnutí několika 
klíčových nových ustanovení, která 
pomohou učinit nový finanční rámec 
a nový roční rozpočet EU funkčnějšími, 
ucelenějšími, transparentnějšími a lépe 
reagujícími na potřeby občanů EU a která 



PE529.801v01-00 8/61 AM\1020127CS.doc

CS

vzhledem k tomu, že se tato ustanovení 
týkají zejména nových ujednání 
vztahujících se k revizi VFR, flexibilitě, 
vlastním zdrojům a k jednotnosti 
a transparentnosti rozpočtu EU;

umožní, aby byly plně využity stropy VFR; 
vzhledem k tomu, že se tato ustanovení 
týkají zejména nových ujednání 
vztahujících se k revizi VFR, flexibilitě, 
vlastním zdrojům a k jednotnosti 
a transparentnosti rozpočtu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Emer Costello

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že v důsledku 
nemožnosti změnit celkové částky VFR, 
o kterých rozhodla Evropská Rada, 
Parlament úspěšně vyjednal zahrnutí 
několika klíčových nových ustanovení, 
která pomohou učinit nový finanční rámec 
a nový roční rozpočet EU funkčnějšími, 
ucelenějšími, transparentnějšími a lépe 
reagujícími na potřeby občanů EU a která 
umožní, aby byly plně využity stropy VFR; 
vzhledem k tomu, že se tato ustanovení 
týkají zejména nových ujednání 
vztahujících se k revizi VFR, flexibilitě, 
vlastním zdrojům a k jednotnosti 
a transparentnosti rozpočtu EU;

D. vzhledem k tomu, že v důsledku 
politické nemožnosti změnit celkové 
částky VFR, na kterých se dohodla
Evropská Rada, Parlament úspěšně 
vyjednal zahrnutí několika klíčových 
nových ustanovení, která pomohou učinit 
nový finanční rámec a nový roční rozpočet 
EU funkčnějšími, ucelenějšími, 
transparentnějšími a lépe reagujícími na 
potřeby občanů EU a která umožní, aby 
byly plně využity stropy VFR; vzhledem 
k tomu, že se tato ustanovení týkají 
zejména nových ujednání vztahujících se 
k revizi VFR, flexibilitě, vlastním zdrojům 
a k jednotnosti a transparentnosti rozpočtu 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Helga Trüpel
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že dne 19. listopadu 
2013 Parlament vyslovil souhlas s novým 
nařízením o VFR a schválil 
interinstitucionální dohodu, poté co Rada 
splnila podmínky stanovené v usnesení 
Parlamentu ze dne 3. července 2013, 
včetně přijetí dalších 11,2 miliard EUR 
v prostředcích na platby na rok 2013;

E. vzhledem k tomu, že dne 19. listopadu 
2013 Parlament vyslovil souhlas s novým 
nařízením o VFR a schválil 
interinstitucionální dohodu, poté co Rada 
částečně splnila podmínky stanovené 
v usnesení Parlamentu ze dne 3. července 
2013, včetně přijetí dalších 11,2 miliard 
EUR v prostředcích na platby na rok 2013; 
vzhledem k tomu, že ustavující schůze 
skupiny na vysoké úrovni pro vlastní 
zdroje se dosud nekonala, ačkoli měla být 
„svolána současně s oficiálním přijetím 
nařízení o víceletém finančním rámci a 
pověřena přezkumem všech aspektů 
reformy systému vlastních zdrojů“;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Reimer Böge

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že dne 19. listopadu 
2013 Parlament vyslovil souhlas s novým 
nařízením o VFR a schválil 
interinstitucionální dohodu, poté co Rada 
splnila podmínky stanovené v usnesení 
Parlamentu ze dne 3. července 2013, 
včetně přijetí dalších 11,2 miliard EUR 
v prostředcích na platby na rok 2013;

E. vzhledem k tomu, že dne 19. listopadu 
2013 Parlament v souladu s vůdčí zásadou, 
že „nic není dohodnuto, dokud není 
dohodnuto vše“, vyslovil souhlas s novým 
nařízením o VFR a schválil 
interinstitucionální dohodu, poté co Rada 
splnila podmínky stanovené v usnesení 
Parlamentu ze dne 3. července 2013, 
včetně přijetí dalších 11,2 miliard EUR 
v prostředcích na platby na rok 2013;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Jan Mulder, Anne E. Jensen
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že neproplacené 
žádosti o platby přijaté po 31. říjnu 2013 a 
převedené do roku 2014 dosahují jen v 
případě strukturální politiky a politiky 
soudržnosti 23 miliard EUR, což vystaví 
ještě mnohem výraznějšímu tlaku již tak 
velmi nízký strop prostředků na platby;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Helga Trüpel
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že Rada neučinila 
žádný pokrok, pokud jde o velmi 
potřebnou reformu stávajícího systému 
financování rozpočtu EU, navzdory 
ambicióznímu návrhu předloženému 
Komisí, jehož cílem bylo překonat patovou 
situaci zapříčiněnou nedostatkem systému 
skutečných vlastních zdrojů;

F. vzhledem k tomu, že Rada neučinila 
žádný pokrok, pokud jde o velmi 
potřebnou reformu stávajícího systému 
financování rozpočtu EU, a porušila tak 
ducha Lisabonské smlouvy, navzdory 
ambicióznímu návrhu předloženému 
Komisí, jehož cílem bylo překonat patovou 
situaci zapříčiněnou nedostatkem systému 
skutečných vlastních zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že Rada neučinila 
žádný pokrok, pokud jde o velmi 
potřebnou reformu stávajícího systému 
financování rozpočtu EU, navzdory 
ambicióznímu návrhu předloženému 
Komisí, jehož cílem bylo překonat patovou 
situaci zapříčiněnou nedostatkem systému 
skutečných vlastních zdrojů;

F. vzhledem k tomu, že Rada neučinila 
žádný pokrok, pokud jde o velmi 
potřebnou reformu stávajícího systému 
financování rozpočtu EU, navzdory 
ambicióznímu návrhu předloženému 
Komisí, jehož cílem bylo nejen překonat 
patovou situaci zapříčiněnou nedostatkem 
systému skutečných vlastních zdrojů, ale 
také zajistit, že systém financování 
rozpočtu EU bude jednodušší, 
spravedlivější a transparentní pro občany 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Helga Trüpel
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. velmi lituje skutečnosti, že jak postup 
předcházející dohodě o VFR na období 
2014–2020, tak politická diskuse týkající 
se těchto jednání jasně ukázaly, že chybí 
společná vize, pokud jde o rozpočet EU, 
a že v jejich rámci nebyla dostatečně 
zohledněna významnější úloha 
Parlamentu a jeho výsady, které stanoví 
Lisabonská smlouva; považuje tudíž za 
nanejvýš důležité, aby tato zpráva uvedla 
nezbytná politická a institucionální 
ponaučení, která mohou sloužit jako základ 
pro přípravu budoucích jednání, zejména 
ve vztahu k povolební revizi VFR, kterou 
má Komise zahájit před koncem roku 
2016;

1. velmi lituje skutečnosti, že jak postup 
předcházející dohodě o VFR na období 
2014–2020, tak politická diskuse týkající 
se těchto jednání jasně ukázaly, že chybí 
společná vize, pokud jde o rozpočet EU; 
zdůrazňuje, že Parlament se zdráhal plně 
využít své legislativní pravomoci, včetně 
možnosti neudělit souhlas, kterou stanoví 
Lisabonská smlouva, a přijal drtivou 
většinou jak nařízení o VFR, tak 
interinstitucionální dohodu, aniž by 
znovuotevřel jednání o bodech, k nimž již 
dospěla Evropská rada;  domnívá se tudíž, 
že jak Rada, tak Parlament nesou jakožto 
spoluzákonodárci odpovědnost za 
politické i institucionální dopady konečné 
dohody; považuje tudíž za nanejvýš 
důležité, aby tato zpráva uvedla nezbytná
politická a institucionální ponaučení, která 
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mohou sloužit jako základ pro přípravu 
budoucích jednání, zejména ve vztahu 
k povolební revizi VFR, kterou má Komise 
zahájit před koncem roku 2016;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Ingeborg Gräßle

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. velmi lituje skutečnosti, že jak postup 
předcházející dohodě o VFR na období 
2014–2020, tak politická diskuse týkající 
se těchto jednání jasně ukázaly, že chybí 
společná vize, pokud jde o rozpočet EU, 
a že v jejich rámci nebyla dostatečně 
zohledněna významnější úloha Parlamentu 
a jeho výsady, které stanoví Lisabonská 
smlouva; považuje tudíž za nanejvýš 
důležité, aby tato zpráva uvedla nezbytná 
politická a institucionální ponaučení, která 
mohou sloužit jako základ pro přípravu 
budoucích jednání, zejména ve vztahu 
k povolební revizi VFR, kterou má Komise 
zahájit před koncem roku 2016;

1. domnívá se, že jak postup předcházející 
dohodě o VFR na období 2014–2020, tak 
politická diskuse týkající se těchto jednání 
ukázaly, že existují velmi rozdílné 
přístupy, pokud jde o rozpočet EU i
významnější úlohu Parlamentu a jeho 
výsady v souladu s Lisabonskou 
smlouvou; považuje tudíž za nanejvýš 
důležité, aby tato zpráva uvedla nezbytná 
politická a institucionální ponaučení, která 
mohou sloužit jako základ pro přípravu 
budoucích jednání, zejména ve vztahu 
k povolební revizi VFR, kterou má Komise 
zahájit před koncem roku 2016;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. velmi lituje skutečnosti, že jak postup 
předcházející dohodě o VFR na období 
2014–2020, tak politická diskuse týkající 

1. velmi lituje skutečnosti, že jak postup 
předcházející dohodě o VFR na období 
2014–2020, tak politická diskuse týkající 
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se těchto jednání jasně ukázaly, že chybí 
společná vize, pokud jde o rozpočet EU, 
a že v jejich rámci nebyla dostatečně 
zohledněna významnější úloha Parlamentu 
a jeho výsady, které stanoví Lisabonská 
smlouva; považuje tudíž za nanejvýš 
důležité, aby tato zpráva uvedla nezbytná 
politická a institucionální ponaučení, která 
mohou sloužit jako základ pro přípravu 
budoucích jednání, zejména ve vztahu 
k povolební revizi VFR, kterou má Komise 
zahájit před koncem roku 2016;

se těchto jednání jasně ukázaly, že chybí 
společná vize, pokud jde o rozpočet EU a 
priority, a že v jejich rámci nebyla 
dostatečně zohledněna významnější úloha 
Parlamentu a jeho výsady, které stanoví 
Lisabonská smlouva; považuje tudíž za 
nanejvýš důležité, aby tato zpráva uvedla 
nezbytná politická a institucionální 
ponaučení, která mohou sloužit jako základ 
pro přípravu budoucích jednání, zejména 
ve vztahu k povolební revizi VFR, kterou 
má Komise zahájit před koncem roku 
2016;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Reimer Böge

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. velmi lituje skutečnosti, že jak postup 
předcházející dohodě o VFR na období 
2014–2020, tak politická diskuse týkající 
se těchto jednání jasně ukázaly, že chybí 
společná vize, pokud jde o rozpočet EU, 
a že v jejich rámci nebyla dostatečně 
zohledněna významnější úloha Parlamentu 
a jeho výsady, které stanoví Lisabonská 
smlouva; považuje tudíž za nanejvýš 
důležité, aby tato zpráva uvedla nezbytná 
politická a institucionální ponaučení, která 
mohou sloužit jako základ pro přípravu 
budoucích jednání, zejména ve vztahu 
k povolební revizi VFR, kterou má Komise 
zahájit před koncem roku 2016;

1. velmi lituje skutečnosti, že jak postup 
předcházející dohodě o VFR na období 
2014–2020, tak politická diskuse týkající 
se těchto jednání jasně ukázaly, že chybí 
společná vize orgánů EU, pokud jde 
o rozpočet EU, a že v jejich rámci nebyla 
dostatečně zohledněna významnější úloha 
Parlamentu a jeho výsady, které stanoví 
Lisabonská smlouva; považuje tudíž za 
nanejvýš důležité, aby tato zpráva uvedla 
nezbytná politická a institucionální 
ponaučení, která mohou sloužit jako základ 
pro přípravu budoucích jednání, zejména 
ve vztahu k povolební revizi VFR, kterou 
má Komise zahájit před koncem roku 
2016;

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Ingeborg Gräßle

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. uznává, že fiskální konsolidace, kterou 
členské státy nyní procházejí, neusnadnila 
přijetí ambicióznější dohody o VFR na 
období 2014–2020; velmi však lituje 
skutečnosti, že v důsledku těchto jednání 
byla velkou měrou ignorována role 
rozpočtu EU coby důležitého nástroje 
společné politiky pro překonání stávající 
hospodářské a sociální krize a pro 
koordinaci a zintenzivnění vnitrostátního 
úsilí o opětovné dosažení růstu a vytváření 
pracovních míst v celé EU;

2. uznává, že fiskální konsolidace, kterou 
členské státy nyní procházejí, neusnadnila 
přijetí ambicióznější dohody o VFR na 
období 2014–2020; poukazuje na to, že 
jednání odhalila velkou propast mezi 
čistými přispěvateli a čistými příjemci;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Helga Trüpel
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. uznává, že fiskální konsolidace, kterou 
členské státy nyní procházejí, neusnadnila 
přijetí ambicióznější dohody o VFR na 
období 2014–2020; velmi však lituje 
skutečnosti, že v důsledku těchto jednání 
byla velkou měrou ignorována role 
rozpočtu EU coby důležitého nástroje 
společné politiky pro překonání stávající 
hospodářské a sociální krize a pro 
koordinaci a zintenzivnění vnitrostátního 
úsilí o opětovné dosažení růstu a vytváření 
pracovních míst v celé EU;

2. uznává, že fiskální konsolidace, kterou 
členské státy nyní procházejí, neusnadnila 
pozitivní a progresivní diskusi o VFR na 
období 2014–2020, ačkoli to mohla být 
příležitost, jak sdružit omezené veřejné 
zdroje na správné politické úrovni a zvýšit 
účinnost veřejných výdajů; velmi však 
lituje skutečnosti, že v důsledku těchto 
jednání byla velkou měrou ignorována role 
rozpočtu EU coby důležitého nástroje 
společné politiky pro překonání stávající 
hospodářské a sociální krize a pro 
koordinaci a zintenzivnění vnitrostátního 
úsilí o opětovné dosažení růstu a vytváření 
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pracovních míst v celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Reimer Böge

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. uznává, že fiskální konsolidace, kterou 
členské státy nyní procházejí, neusnadnila
přijetí ambicióznější dohody o VFR na 
období 2014–2020; velmi však lituje 
skutečnosti, že v důsledku těchto jednání 
byla velkou měrou ignorována role 
rozpočtu EU coby důležitého nástroje 
společné politiky pro překonání stávající 
hospodářské a sociální krize a pro 
koordinaci a zintenzivnění vnitrostátního 
úsilí o opětovné dosažení růstu a vytváření 
pracovních míst v celé EU;

2. uznává, že fiskální konsolidace, kterou 
členské státy nyní procházejí, znemožnila
přijetí ambicióznější dohody o VFR na 
období 2014–2020; velmi však lituje 
skutečnosti, že v důsledku těchto jednání 
byla velkou měrou ignorována role 
rozpočtu EU coby důležitého nástroje 
společné politiky pro překonání stávající 
hospodářské a sociální krize a pro 
koordinaci a zintenzivnění vnitrostátního 
úsilí o opětovné dosažení růstu a vytváření 
pracovních míst v celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. uznává, že fiskální konsolidace, kterou 
členské státy nyní procházejí, neusnadnila 
přijetí ambicióznější dohody o VFR na 
období 2014–2020; velmi však lituje 
skutečnosti, že v důsledku těchto jednání 
byla velkou měrou ignorována role 
rozpočtu EU coby důležitého nástroje 
společné politiky pro překonání stávající 
hospodářské a sociální krize a pro 

2. uznává, že fiskální konsolidace, kterou 
členské státy nyní procházejí, neusnadnila 
přijetí ambicióznější dohody o VFR na 
období 2014–2020; poukazuje na to, že
v důsledku těchto jednání byla velkou 
měrou ignorována role rozpočtu EU coby 
důležitého nástroje společné politiky pro 
překonání stávající hospodářské a sociální 
krize a pro koordinaci a zintenzivnění 
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koordinaci a zintenzivnění vnitrostátního 
úsilí o opětovné dosažení růstu a vytváření 
pracovních míst v celé EU;

vnitrostátního úsilí o opětovné dosažení 
růstu a vytváření pracovních míst v celé 
EU;

Or. nl

Pozměňovací návrh 24
Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. uznává, že fiskální konsolidace, kterou 
členské státy nyní procházejí, neusnadnila 
přijetí ambicióznější dohody o VFR na 
období 2014–2020; velmi však lituje 
skutečnosti, že v důsledku těchto jednání
byla velkou měrou ignorována role 
rozpočtu EU coby důležitého nástroje 
společné politiky pro překonání stávající 
hospodářské a sociální krize a pro 
koordinaci a zintenzivnění vnitrostátního 
úsilí o opětovné dosažení růstu a vytváření 
pracovních míst v celé EU;

2. uznává, že fiskální konsolidace, kterou 
členské státy nyní procházejí, neusnadnila 
přijetí ambicióznější dohody o VFR na 
období 2014–2020; velmi však lituje 
skutečnosti, že není uznávána role 
rozpočtu EU coby důležitého nástroje 
společné politiky pro překonání stávající 
hospodářské a sociální krize; zdůrazňuje, 
že evropský rozpočet je většinou využíván 
pro investice a poskytuje jednotný rámec 
pro koordinaci a zintenzivnění 
vnitrostátního úsilí zaměřeného na 
opětovné dosažení růstu, podporu 
konkurenceschopnosti a vytváření 
pracovních míst v celé EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Mikael Gustafsson, Barbara Matera
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že rozpočet EU by měl 
zohlednit genderovou perspektivu, aby se 
stal účinným nástrojem politiky pro 
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vytváření udržitelného růstu a 
zaměstnanosti podporujících začlenění, 
zejména ve složité finanční a hospodářské 
situaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je velmi znepokojen skutečností, že
jakákoli diskuse o rozpočtu probíhající 
v Radě je již mnoho let zamořena logikou 
„spravedlivých výnosů“; zdůrazňuje, že 
tato situace je do značné míry způsobena 
stávajícím systémem financování EU, kdy 
85 % příjmů pochází z příspěvků států 
místo toho, aby pocházely ze skutečných 
vlastních zdrojů; domnívá se, že takovýto 
systém klade neúměrný důraz na to, které 
z členských států jsou čistými plátci 
a které čistými příjemci, a vede 
k postupnému zavádění složitých 
a neprůhledných slev a dalších 
mechanismů oprav financování rozpočtu 
EU;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 27
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je velmi znepokojen skutečností, že 
jakákoli diskuse o rozpočtu probíhající 

3. je velmi znepokojen skutečností, že 
jakákoli diskuse o rozpočtu probíhající 
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v Radě je již mnoho let zamořena logikou 
„spravedlivých výnosů“; zdůrazňuje, že 
tato situace je do značné míry způsobena 
stávajícím systémem financování EU, kdy 
85 % příjmů pochází z příspěvků států 
místo toho, aby pocházely ze skutečných 
vlastních zdrojů; domnívá se, že takovýto 
systém klade neúměrný důraz na to, které 
z členských států jsou čistými plátci 
a které čistými příjemci, a vede 
k postupnému zavádění složitých 
a neprůhledných slev a dalších 
mechanismů oprav financování rozpočtu 
EU;

v Radě je již mnoho let zamořena logikou 
„spravedlivých výnosů“; domnívá se, že
tato diskuse již existovala před zavedením 
zdrojů odvozených od HND, avšak že 
tento zdroj pouze posiluje nezdravě 
probíhající diskusi a vede k postupnému 
zavádění složitých a neprůhledných slev 
a dalších mechanismů oprav financování 
rozpočtu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Ingeborg Gräßle

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je velmi znepokojen skutečností, že 
jakákoli diskuse o rozpočtu probíhající 
v Radě je již mnoho let zamořena logikou 
„spravedlivých výnosů“; zdůrazňuje, že 
tato situace je do značné míry způsobena 
stávajícím systémem financování EU, kdy 
85 % příjmů pochází z příspěvků států 
místo toho, aby pocházely ze skutečných 
vlastních zdrojů; domnívá se, že takovýto 
systém klade neúměrný důraz na to, které 
z členských států jsou čistými plátci a které 
čistými příjemci, a vede k postupnému 
zavádění složitých a neprůhledných slev 
a dalších mechanismů oprav financování 
rozpočtu EU;

3. zdůrazňuje, že diskuse o rozpočtu 
probíhající v Radě mají tendenci být 
ovlivňovány logikou „spravedlivých 
výnosů“; zdůrazňuje, že tato situace je do 
značné míry způsobena stávajícím 
systémem financování EU, kdy 85 % 
příjmů pochází z příspěvků států místo 
toho, aby pocházely ze skutečných 
vlastních zdrojů; domnívá se, že takovýto 
systém klade neúměrný důraz na to, které 
z členských států jsou čistými plátci a které 
čistými příjemci, a vede k postupnému 
zavádění složitých a neprůhledných slev 
a dalších mechanismů oprav financování 
rozpočtu EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 29
Helga Trüpel
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je velmi znepokojen skutečností, že 
jakákoli diskuse o rozpočtu probíhající 
v Radě je již mnoho let zamořena logikou 
„spravedlivých výnosů“; zdůrazňuje, že 
tato situace je do značné míry způsobena 
stávajícím systémem financování EU, kdy 
85 % příjmů pochází z příspěvků států 
místo toho, aby pocházely ze skutečných 
vlastních zdrojů; domnívá se, že takovýto 
systém klade neúměrný důraz na to, které 
z členských států jsou čistými plátci a které 
čistými příjemci, a vede k postupnému 
zavádění složitých a neprůhledných slev 
a dalších mechanismů oprav financování 
rozpočtu EU;

3. je velmi znepokojen skutečností, že 
jakákoli diskuse o rozpočtu probíhající 
v Radě je již mnoho let zamořena logikou 
„spravedlivých výnosů“, místo aby se 
řídila logikou evropské přidané hodnoty; 
zdůrazňuje, že tato situace je do značné 
míry způsobena stávajícím systémem 
financování EU, kdy 85 % příjmů pochází 
z příspěvků států místo toho, aby 
pocházely ze skutečných vlastních zdrojů; 
domnívá se, že takovýto systém klade 
neúměrný důraz na to, které z členských 
států jsou čistými plátci a které čistými 
příjemci, a vede k postupnému zavádění 
složitých a neprůhledných slev a dalších 
mechanismů oprav financování rozpočtu 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Reimer Böge

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je velmi znepokojen skutečností, že 
jakákoli diskuse o rozpočtu probíhající 
v Radě je již mnoho let zamořena logikou 
„spravedlivých výnosů“; zdůrazňuje, že 
tato situace je do značné míry způsobena 
stávajícím systémem financování EU, kdy 
85 % příjmů pochází z příspěvků států 
místo toho, aby pocházely ze skutečných 
vlastních zdrojů; domnívá se, že takovýto 

3. je velmi znepokojen skutečností, že 
jakákoli diskuse o rozpočtu probíhající 
v Radě je již mnoho let zamořena logikou 
„spravedlivých výnosů“; zdůrazňuje, že 
tato situace je do značné míry způsobena 
stávajícím systémem financování EU, kdy 
74 % příjmů pochází z příspěvků států na 
základě jejich HND místo toho, aby 
pocházely ze skutečných vlastních zdrojů; 
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systém klade neúměrný důraz na to, které 
z členských států jsou čistými plátci a které 
čistými příjemci, a vede k postupnému 
zavádění složitých a neprůhledných slev 
a dalších mechanismů oprav financování 
rozpočtu EU;

domnívá se, že takovýto systém klade 
neúměrný důraz na to, které z členských 
států jsou čistými plátci a které čistými 
příjemci, a vede k postupnému zavádění 
složitých a neprůhledných slev a dalších 
mechanismů oprav financování rozpočtu 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. je velmi znepokojen skutečností, že 
jakákoli diskuse o rozpočtu probíhající 
v Radě je již mnoho let zamořena logikou 
„spravedlivých výnosů“; zdůrazňuje, že 
tato situace je do značné míry způsobena 
stávajícím systémem financování EU, kdy 
85 % příjmů pochází z příspěvků států 
místo toho, aby pocházely ze skutečných 
vlastních zdrojů; domnívá se, že takovýto 
systém klade neúměrný důraz na to, které 
z členských států jsou čistými plátci a které 
čistými příjemci, a vede k postupnému 
zavádění složitých a neprůhledných slev 
a dalších mechanismů oprav financování 
rozpočtu EU;

3. je velmi znepokojen skutečností, že 
jakákoli diskuse o rozpočtu probíhající 
v Radě je již mnoho let zamořena logikou 
„spravedlivých výnosů“; zdůrazňuje, že 
tato situace je do značné míry způsobena 
stávajícím systémem financování EU, kdy 
85 % příjmů pochází z příspěvků států 
místo toho, aby pocházely ze skutečných 
vlastních zdrojů, jak stanoví Římská 
smlouva; domnívá se, že takovýto systém 
klade neúměrný důraz na to, které 
z členských států jsou čistými plátci a které 
čistými příjemci, a vede k postupnému 
zavádění složitých a neprůhledných slev 
a dalších mechanismů oprav financování 
rozpočtu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že tato logika byla rovněž 
směrodatná pro to, jakým způsobem 
Evropská rada uzavřela dohodu o VFR ze 
dne 8. února 2013; považuje za 
politováníhodné, že se to odrazilo ve 
skutečnosti, že příděly pro jednotlivé státy, 
zejména ze zemědělské politiky a politiky 
soudržnosti, byly určeny právě tehdy; 
vyjadřuje politování zejména nad 
seznamem zvláštních přídělů a „darů“ 
schválených v průběhu jednání hlav států 
a vlád, které nejsou založeny na 
objektivních a ověřitelných kritériích, ale 
spíše odrážejí vyjednávací sílu členských 
států snažících se zabezpečit vlastní zájmy 
a maximalizovat čisté výnosy; odsuzuje 
nedostatek transparentnosti uzavření této 
dohody;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 33
Helga Trüpel
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že tato logika byla rovněž 
směrodatná pro to, jakým způsobem 
Evropská rada uzavřela dohodu o VFR ze 
dne 8. února 2013; považuje za 
politováníhodné, že se to odrazilo ve 
skutečnosti, že příděly pro jednotlivé státy, 
zejména ze zemědělské politiky a politiky 
soudržnosti, byly určeny právě tehdy; 
vyjadřuje politování zejména nad 
seznamem zvláštních přídělů a „darů“ 
schválených v průběhu jednání hlav států 
a vlád, které nejsou založeny na 
objektivních a ověřitelných kritériích, ale 

4. je přesvědčen, že tato logika byla rovněž 
směrodatná pro to, jakým způsobem 
Evropská rada uzavřela dohodu o VFR ze 
dne 8. února 2013; považuje za škodlivé 
pro evropský projekt, že se to odrazilo ve 
skutečnosti, že příděly pro jednotlivé státy, 
zejména ze zemědělské politiky a politiky 
soudržnosti, byly určeny právě tehdy, 
ačkoli Evropská rada nemá podle 
Lisabonské smlouvy žádné legislativní 
pravomoci; kromě toho vyjadřuje 
politování nad seznamem zvláštních 
přídělů a „darů“ schválených v průběhu 
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spíše odrážejí vyjednávací sílu členských 
států snažících se zabezpečit vlastní zájmy 
a maximalizovat čisté výnosy; odsuzuje 
nedostatek transparentnosti uzavření této 
dohody;

jednání hlav států a vlád, které nejsou 
založeny na objektivních a ověřitelných 
kritériích, ale spíše odrážejí vyjednávací 
sílu členských států snažících se zabezpečit 
vlastní zájmy a maximalizovat čisté 
výnosy; odsuzuje nedostatek 
transparentnosti uzavření této dohody; 
zdůrazňuje však, že Parlament během 
procesu vyjednávání „dary“ nikdy 
nezpochybnil;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Reimer Böge

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že tato logika byla rovněž 
směrodatná pro to, jakým způsobem 
Evropská rada uzavřela dohodu o VFR ze 
dne 8. února 2013; považuje za 
politováníhodné, že se to odrazilo ve 
skutečnosti, že příděly pro jednotlivé státy, 
zejména ze zemědělské politiky a politiky 
soudržnosti, byly určeny právě tehdy; 
vyjadřuje politování zejména nad 
seznamem zvláštních přídělů a „darů“ 
schválených v průběhu jednání hlav států 
a vlád, které nejsou založeny na 
objektivních a ověřitelných kritériích, ale 
spíše odrážejí vyjednávací sílu členských 
států snažících se zabezpečit vlastní zájmy 
a maximalizovat čisté výnosy; odsuzuje 
nedostatek transparentnosti uzavření této 
dohody;

4. domnívá se, že tato logika byla rovněž 
směrodatná pro to, jakým způsobem 
Evropská rada uzavřela dohodu o VFR ze 
dne 8. února 2013; považuje za 
politováníhodné, že se to odrazilo ve 
skutečnosti, že příděly pro jednotlivé státy, 
zejména ze zemědělské politiky a politiky 
soudržnosti jakožto dvou velkých bloků, 
byly určeny právě tehdy; vyjadřuje 
politování zejména nad seznamem 
zvláštních přídělů a „darů“ schválených 
v průběhu jednání hlav států a vlád, které 
nejsou založeny na objektivních 
a ověřitelných kritériích, ale spíše odrážejí 
vyjednávací sílu členských států snažících 
se zabezpečit vlastní zájmy 
a maximalizovat čisté výnosy; odsuzuje 
nedostatek transparentnosti uzavření této 
dohody a neochotu Rady a Komise 
poskytnout Parlamentu všechny 
relevantní dokumenty;

Or. en
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Pozměňovací návrh 35
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že tato logika byla rovněž 
směrodatná pro to, jakým způsobem 
Evropská rada uzavřela dohodu o VFR ze 
dne 8. února 2013; považuje za 
politováníhodné, že se to odrazilo ve 
skutečnosti, že příděly pro jednotlivé státy, 
zejména ze zemědělské politiky a politiky 
soudržnosti, byly určeny právě tehdy; 
vyjadřuje politování zejména nad 
seznamem zvláštních přídělů a „darů“ 
schválených v průběhu jednání hlav států 
a vlád, které nejsou založeny na 
objektivních a ověřitelných kritériích, ale 
spíše odrážejí vyjednávací sílu členských 
států snažících se zabezpečit vlastní zájmy 
a maximalizovat čisté výnosy; odsuzuje 
nedostatek transparentnosti uzavření této 
dohody;

4. domnívá se, že tato logika byla rovněž 
směrodatná pro to, jakým způsobem 
Evropská rada uzavřela dohodu o VFR ze 
dne 8. února 2013; považuje za 
politováníhodné, že se to odrazilo ve 
skutečnosti, že příděly pro jednotlivé státy, 
zejména ze zemědělské politiky a politiky 
soudržnosti, byly určeny právě tehdy; 
vyjadřuje politování zejména nad 
seznamem zvláštních přídělů a „darů“ 
schválených v průběhu jednání hlav států 
a vlád, jejichž počet dosahuje největšího 
počtu v závěrech Evropské rady ze dne 8. 
února 2013 a které nejsou založeny na 
objektivních a ověřitelných kritériích, ale 
spíše odrážejí vyjednávací sílu členských 
států snažících se zabezpečit vlastní zájmy 
a maximalizovat čisté výnosy; odsuzuje 
neprůhlednost uzavření této dohody; 
zdůrazňuje, že přidání 27 jednotlivých 
vnitrostátních vítězství znamená pro 
Evropu vše, jen ne úspěch;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Sandra Kalniete

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že tato logika byla rovněž 
směrodatná pro to, jakým způsobem 
Evropská rada uzavřela dohodu o VFR ze 
dne 8. února 2013; považuje za 
politováníhodné, že se to odrazilo ve 

4. domnívá se, že tato logika byla rovněž 
směrodatná pro to, jakým způsobem 
Evropská rada uzavřela dohodu o VFR ze 
dne 8. února 2013; považuje za 
politováníhodné, že se to odrazilo ve 
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skutečnosti, že příděly pro jednotlivé státy, 
zejména ze zemědělské politiky a politiky 
soudržnosti, byly určeny právě tehdy; 
vyjadřuje politování zejména nad 
seznamem zvláštních přídělů a „darů“ 
schválených v průběhu jednání hlav států 
a vlád, které nejsou založeny na 
objektivních a ověřitelných kritériích, ale 
spíše odrážejí vyjednávací sílu členských 
států snažících se zabezpečit vlastní zájmy 
a maximalizovat čisté výnosy; odsuzuje 
nedostatek transparentnosti uzavření této 
dohody;

skutečnosti, že příděly pro jednotlivé státy, 
zejména ze zemědělské politiky a politiky 
soudržnosti, jež jsou důležitým nástrojem 
regionálního rozvoje a zaměstnanosti, 
byly určeny právě tehdy; vyjadřuje 
politování zejména nad seznamem 
zvláštních přídělů a „darů“ schválených 
v průběhu jednání hlav států a vlád, které 
nejsou založeny na objektivních 
a ověřitelných kritériích, ale spíše odrážejí 
vyjednávací sílu členských států snažících 
se zabezpečit vlastní zájmy 
a maximalizovat čisté výnosy; odsuzuje 
nedostatek transparentnosti uzavření této 
dohody;

Or. lv

Pozměňovací návrh 37
Ingeborg Gräßle

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že tato logika byla rovněž 
směrodatná pro to, jakým způsobem 
Evropská rada uzavřela dohodu o VFR ze 
dne 8. února 2013; považuje za 
politováníhodné, že se to odrazilo ve 
skutečnosti, že příděly pro jednotlivé státy, 
zejména ze zemědělské politiky a politiky 
soudržnosti, byly určeny právě tehdy; 
vyjadřuje politování zejména nad 
seznamem zvláštních přídělů a „darů“ 
schválených v průběhu jednání hlav států 
a vlád, které nejsou založeny na 
objektivních a ověřitelných kritériích, ale 
spíše odrážejí vyjednávací sílu členských 
států snažících se zabezpečit vlastní zájmy 
a maximalizovat čisté výnosy; odsuzuje 
nedostatek transparentnosti uzavření této 
dohody;

4. domnívá se, že tato logika byla rovněž 
směrodatná pro to, jakým způsobem 
Evropská rada uzavřela dohodu o VFR ze 
dne 8. února 2013; považuje za 
politováníhodné, že se to odrazilo ve 
skutečnosti, že příděly pro jednotlivé státy, 
zejména ze zemědělské politiky a politiky 
soudržnosti, byly určeny právě tehdy; 
kritizuje zejména seznam zvláštních 
přídělů a „darů“ schválených v průběhu 
jednání hlav států a vlád, které nejsou 
založeny na objektivních a ověřitelných 
kritériích, ale spíše odrážejí vyjednávací 
sílu členských států snažících se zabezpečit 
vlastní zájmy a maximalizovat čisté 
výnosy; odsuzuje nedostatek 
transparentnosti uzavření této dohody;

Or. en
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Pozměňovací návrh 38
Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. důrazně odmítá tuto vizi rozpočtu EU 
založenou na čistě účetním hledisku, která 
nebere v potaz evropskou přidanou 
hodnotu, odporuje zásadě solidarity EU 
a podceňuje stávající potenciál a úlohu 
rozpočtu EU v oblasti posílení správy 
ekonomických záležitostí; zdůrazňuje, že 
rozpočet EU je převážně investiční 
rozpočet se silným pákovým efektem 
a katalyzátor růstu a zaměstnanosti v celé 
Unii; považuje tudíž za politováníhodné, 
že se zdá, že některé členské státy považují 
státní příspěvky do rozpočtu EU čistě za 
výdaj, který je třeba minimalizovat;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 39
Ingeborg Gräßle

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. důrazně odmítá tuto vizi rozpočtu EU 
založenou na čistě účetním hledisku, která 
nebere v potaz evropskou přidanou 
hodnotu, odporuje zásadě solidarity EU 
a podceňuje stávající potenciál a úlohu 
rozpočtu EU v oblasti posílení správy 
ekonomických záležitostí; zdůrazňuje, že 
rozpočet EU je převážně investiční 
rozpočet se silným pákovým efektem 
a katalyzátor růstu a zaměstnanosti v celé 
Unii; považuje tudíž za politováníhodné, že 

5. zdůrazňuje, že rozpočet EU je převážně 
investiční rozpočet se silným pákovým 
efektem a katalyzátor růstu a zaměstnanosti 
v celé Unii; považuje tudíž za 
politováníhodné, že se zdá, že některé 
členské státy považují státní příspěvky do 
rozpočtu EU čistě za výdaj, který je třeba 
minimalizovat, a zpětně získané částky z 
rozpočtu EU za dodatečný zdroj příjmů, 
který je jim volně k dispozici;
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se zdá, že některé členské státy považují 
státní příspěvky do rozpočtu EU čistě za 
výdaj, který je třeba minimalizovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. důrazně odmítá tuto vizi rozpočtu EU 
založenou na čistě účetním hledisku, která 
nebere v potaz evropskou přidanou 
hodnotu, odporuje zásadě solidarity EU 
a podceňuje stávající potenciál a úlohu 
rozpočtu EU v oblasti posílení správy 
ekonomických záležitostí; zdůrazňuje, že 
rozpočet EU je převážně investiční 
rozpočet se silným pákovým efektem 
a katalyzátor růstu a zaměstnanosti v celé 
Unii; považuje tudíž za politováníhodné, že 
se zdá, že některé členské státy považují 
státní příspěvky do rozpočtu EU čistě za 
výdaj, který je třeba minimalizovat;

5. důrazně odmítá tuto vizi rozpočtu EU 
založenou na čistě účetním hledisku, která 
nebere v potaz evropskou přidanou 
hodnotu, odporuje zásadě solidarity EU 
a podceňuje stávající potenciál a úlohu 
rozpočtu EU v oblasti posílení správy 
ekonomických záležitostí; zdůrazňuje, že 
rozpočet EU je převážně investiční 
rozpočet se silným pákovým efektem, jímž 
usnadňuje vznik projektů, jejichž 
uskutečnění by bylo nemožné bez 
rozpočtové podpory, a že působí jako
katalyzátor růstu, konkurenceschopnosti
a zaměstnanosti v celé Unii; považuje tudíž 
za politováníhodné, že se zdá, že některé 
členské státy považují státní příspěvky do 
rozpočtu EU čistě za výdaj, který je třeba 
minimalizovat;

Or. fr

Pozměňovací návrh 41
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. důrazně odmítá tuto vizi rozpočtu EU 5. důrazně odmítá tuto vizi rozpočtu EU 
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založenou na čistě účetním hledisku, která 
nebere v potaz evropskou přidanou 
hodnotu, odporuje zásadě solidarity EU 
a podceňuje stávající potenciál a úlohu 
rozpočtu EU v oblasti posílení správy 
ekonomických záležitostí; zdůrazňuje, že 
rozpočet EU je převážně investiční 
rozpočet se silným pákovým efektem 
a katalyzátor růstu a zaměstnanosti v celé 
Unii; považuje tudíž za politováníhodné, 
že se zdá, že některé členské státy považují 
státní příspěvky do rozpočtu EU čistě za 
výdaj, který je třeba minimalizovat;

založenou na čistě účetním hledisku, která 
nebere v potaz evropskou přidanou 
hodnotu, odporuje zásadě solidarity EU 
a podceňuje stávající potenciál a úlohu 
rozpočtu EU v oblasti posílení správy 
ekonomických záležitostí; zdůrazňuje, že 
rozpočet EU je převážně investiční 
rozpočet se silným pákovým efektem 
a katalyzátor růstu a zaměstnanosti v celé 
Unii; odsuzuje tudíž skutečnost, že se zdá, 
že některé členské státy považují státní 
příspěvky do rozpočtu EU čistě za výdaj, 
který je třeba minimalizovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. poznamenává, že Evropská rada zaujala 
k rozhodování o celkové velikosti VFR na 
období 2014–2020 přístup shora dolů, což 
ukazuje znepokojující rozpor mezi 
politickými závazky EU, které Evropská 
rada přijímá, a její neochotou je náležitě 
financovat; domnívá se, že toto rozhodnutí 
by naopak mělo být založeno na procesu 
zdola nahoru, který by byl výsledkem 
důkladného posouzení finančních potřeb 
EU a politických cílů, které jsou stanoveny 
ve víceletých programech a politikách EU, 
provedeného normotvůrcem;

6. hluboce lituje, že Evropská rada zaujala 
k rozhodování o celkové velikosti VFR na 
období 2014–2020 přístup shora dolů, což 
ukazuje znepokojující rozpor mezi 
politickými závazky EU, které Evropská 
rada přijímá, a její neochotou je náležitě 
financovat; domnívá se, že toto rozhodnutí 
by naopak mělo být založeno na procesu 
zdola nahoru, který by byl výsledkem 
důkladného posouzení finančních potřeb 
EU a politických cílů, které jsou stanoveny 
ve víceletých programech a politikách EU, 
provedeného normotvůrcem;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Frédéric Daerden, Pervenche Berès
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Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. poznamenává, že Evropská rada zaujala 
k rozhodování o celkové velikosti VFR na 
období 2014–2020 přístup shora dolů, což 
ukazuje znepokojující rozpor mezi 
politickými závazky EU, které Evropská 
rada přijímá, a její neochotou je náležitě 
financovat; domnívá se, že toto rozhodnutí 
by naopak mělo být založeno na procesu 
zdola nahoru, který by byl výsledkem 
důkladného posouzení finančních potřeb 
EU a politických cílů, které jsou stanoveny 
ve víceletých programech a politikách EU, 
provedeného normotvůrcem;

6. poznamenává, že Evropská rada zaujala 
k rozhodování o celkové velikosti 
víceletého finančního rámce na období 
2014–2020 přístup shora dolů, což ukazuje 
znepokojující rozpor mezi politickými 
závazky EU, které Evropská rada přijímá, 
a její neochotou je náležitě financovat; 
domnívá se, že toto rozhodnutí by naopak 
mělo být založeno na procesu zdola 
nahoru, který by byl výsledkem 
důkladného posouzení finančních potřeb 
EU a politických cílů, které jsou stanoveny 
ve víceletých programech a politikách EU, 
provedeného normotvůrcem; zdůrazňuje, 
že Evropský parlament podcenil 
schopnost Evropské rady posoudit dopad 
vstupu Lisabonské smlouvy v platnost na 
pravomoci Evropského parlamentu při 
přijímání víceletého finančního rámce a 
schopnost si tento přístup udržet;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Helga Trüpel
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. poznamenává, že Evropská rada zaujala 
k rozhodování o celkové velikosti VFR na 
období 2014–2020 přístup shora dolů, což 
ukazuje znepokojující rozpor mezi 
politickými závazky EU, které Evropská 
rada přijímá, a její neochotou je náležitě 
financovat; domnívá se, že toto rozhodnutí 
by naopak mělo být založeno na procesu 
zdola nahoru, který by byl výsledkem 

6. poznamenává, že Evropská rada zaujala 
k rozhodování o celkové velikosti VFR na 
období 2014–2020 přístup shora dolů, což 
ukazuje znepokojující rozpor mezi 
politickými závazky EU, které Evropská 
rada přijímá, a její neochotou je náležitě 
financovat; domnívá se, že toto rozhodnutí 
by naopak mělo být založeno na procesu 
zdola nahoru, který by byl výsledkem 
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důkladného posouzení finančních potřeb 
EU a politických cílů, které jsou stanoveny 
ve víceletých programech a politikách EU, 
provedeného normotvůrcem;

důkladného posouzení finančních potřeb 
EU a politických cílů, které jsou stanoveny 
ve víceletých programech a politikách EU, 
provedeného spoluzákonodárci;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Elena Băsescu

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je tudíž přesvědčen, že jakémukoli 
rozhodnutí o finančním rámci by měla 
předcházet skutečná politická diskuse 
o úloze, funkci a přidané hodnotě rozpočtu 
EU a jeho slučitelnosti s politickými 
a operačními cíli vytyčenými pro Unii 
a uvedené rozhodnutí by mělo být na této 
diskusi založeno; domnívá se, že aby se 
překonaly rozdíly mezi rozcházejícími se 
vizemi týkajícími se toho, co rozpočet EU 
představuje a čeho lze jeho pomocí 
dosáhnout, měla by tato diskuse být 
pořádána včas a měla by zahrnovat 
všechny tři orgány EU a všechny 
vnitrostátní parlamenty, ale měly by se do 
ní zapojit i nejvyšší politické kruhy 
členských států;

7. je tudíž přesvědčen, že jakémukoli 
rozhodnutí o finančním rámci by měla 
předcházet skutečná politická diskuse 
o úloze, funkci a přidané hodnotě rozpočtu 
EU a jeho slučitelnosti s politickými 
a operačními prioritami a cíli vytyčenými 
pro Unii a uvedené rozhodnutí by mělo být 
na této diskusi založeno; domnívá se, že 
aby se překonaly rozdíly mezi 
rozcházejícími se vizemi týkajícími se 
toho, co rozpočet EU představuje a čeho 
lze jeho pomocí dosáhnout – přičemž 
zdůrazňuje skutečnost, že víceletý 
finanční rámec je jedním z nesilnějších 
hybatelů reformy –, měla by tato diskuse 
být pořádána včas a měla by zahrnovat 
všechny tři orgány EU a všechny 
vnitrostátní parlamenty, ale měly by se do 
ní zapojit i nejvyšší politické kruhy 
členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Návrh usnesení
Bod 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je tudíž přesvědčen, že jakémukoli 
rozhodnutí o finančním rámci by měla 
předcházet skutečná politická diskuse 
o úloze, funkci a přidané hodnotě rozpočtu 
EU a jeho slučitelnosti s politickými
a operačními cíli vytyčenými pro Unii 
a uvedené rozhodnutí by mělo být na této 
diskusi založeno; domnívá se, že aby se 
překonaly rozdíly mezi rozcházejícími se 
vizemi týkajícími se toho, co rozpočet EU 
představuje a čeho lze jeho pomocí 
dosáhnout, měla by tato diskuse být 
pořádána včas a měla by zahrnovat 
všechny tři orgány EU a všechny 
vnitrostátní parlamenty, ale měly by se do 
ní zapojit i nejvyšší politické kruhy 
členských států;

7. je tudíž přesvědčen, že jakémukoli 
rozhodnutí o finančním rámci by měla 
předcházet skutečná politická diskuse 
o úloze, funkci a přidané hodnotě rozpočtu 
EU a jeho slučitelnosti s politickou 
strategií Unie a operačními cíli 
vytyčenými pro Unii a uvedené rozhodnutí 
by mělo být na této diskusi založeno; 
domnívá se, že aby se překonaly rozdíly 
mezi rozcházejícími se vizemi týkajícími 
se toho, co rozpočet EU představuje a čeho 
lze jeho pomocí dosáhnout, měla by tato 
diskuse být pořádána včas a měla by 
zahrnovat všechny tři orgány EU a všechny 
vnitrostátní parlamenty, ale měly by se do 
ní zapojit i nejvyšší politické kruhy 
členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Frédéric Daerden, Pervenche Berès, Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. žádá příští Evropskou komisi a příští 
Evropský parlament, aby pečlivě 
prozkoumaly úspěchy strategie EU 2020, 
především co se týče cílů v oblasti 
zaměstnanosti, a použily ustanovení o 
přezkumu k navýšení finančních 
prostředků na podporu strategie, a to 
s ohledem na to, že ji ohrozil negativní 
dopad neustávající krize;

Or. en
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Pozměňovací návrh 48
Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. je navíc přesvědčen, že hmatatelného 
pokroku lze dosáhnout pouze na základě 
důkladné reformy financování rozpočtu 
EU, které by se mělo vrátit k systému 
skutečných, jasných, jednoduchých 
a spravedlivých vlastních zdrojů; 
zdůrazňuje, že by to mělo vést k zavedení 
jednoho nebo několika vlastních zdrojů, 
které značně sníží podíl příspěvků do 
rozpočtu EU vycházejících z HND, a tudíž 
i zátěž pro státní pokladny; opakuje své 
pevné odhodlání k jakémukoli procesu, 
který povede k reformě stávajícího 
nespravedlivého, netransparentního 
a složitého systému vlastních zdrojů;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 49
Helga Trüpel
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. je navíc přesvědčen, že hmatatelného 
pokroku lze dosáhnout pouze na základě 
důkladné reformy financování rozpočtu 
EU, které by se mělo vrátit k systému 
skutečných, jasných, jednoduchých 
a spravedlivých vlastních zdrojů; 
zdůrazňuje, že by to mělo vést k zavedení 
jednoho nebo několika vlastních zdrojů, 
které značně sníží podíl příspěvků do 
rozpočtu EU vycházejících z HND, a tudíž 
i zátěž pro státní pokladny; opakuje své 

8. je navíc přesvědčen, že hmatatelného 
pokroku lze dosáhnout pouze na základě 
důkladné reformy financování rozpočtu 
EU, které by mělo respektovat literu i 
ducha Smlouvy a mělo by se vrátit 
k systému skutečných, jasných, 
jednoduchých a spravedlivých vlastních 
zdrojů, bez poskytování slev; zdůrazňuje, 
že by to mělo vést k zavedení jednoho 
nebo několika vlastních zdrojů, které 
značně sníží podíl příspěvků do rozpočtu 
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pevné odhodlání k jakémukoli procesu, 
který povede k reformě stávajícího 
nespravedlivého, netransparentního 
a složitého systému vlastních zdrojů;

EU vycházejících z HND, a tudíž i zátěž 
pro státní pokladny; opakuje své pevné 
odhodlání k jakémukoli procesu, který 
povede k reformě stávajícího 
nespravedlivého, netransparentního 
a složitého systému vlastních zdrojů;
zdůrazňuje, že konečná dohoda o systému 
vlastních zdrojů je ještě složitější, 
neprůhlednější a nespravedlivější než 
dohoda předchozí a že zavádí nové slevy a 
výjimky;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. je navíc přesvědčen, že hmatatelného 
pokroku lze dosáhnout pouze na základě 
důkladné reformy financování rozpočtu 
EU, které by se mělo vrátit k systému 
skutečných, jasných, jednoduchých 
a spravedlivých vlastních zdrojů; 
zdůrazňuje, že by to mělo vést k zavedení 
jednoho nebo několika vlastních zdrojů, 
které značně sníží podíl příspěvků do 
rozpočtu EU vycházejících z HND, a tudíž 
i zátěž pro státní pokladny; opakuje své 
pevné odhodlání k jakémukoli procesu, 
který povede k reformě stávajícího 
nespravedlivého, netransparentního 
a složitého systému vlastních zdrojů;

8. je navíc přesvědčen, že hmatatelného 
pokroku lze dosáhnout pouze na základě 
důkladné reformy financování rozpočtu 
EU, které by se mělo vrátit k systému 
skutečných, jasných, jednoduchých 
a spravedlivých vlastních zdrojů; 
zdůrazňuje, že by to mělo vést v první řadě 
k zavedení jednoho nebo několika 
vlastních zdrojů, které značně sníží podíl 
příspěvků do rozpočtu EU vycházejících 
z HND, a tudíž i zátěž pro státní pokladny, 
a dále k umožnění kontroly těchto zdrojů 
Parlamentem; opakuje své pevné 
odhodlání k jakémukoli procesu, který 
povede k reformě stávajícího systému 
vlastních zdrojů, který se v současné době 
vyznačuje složitostí, nedostatečnou 
transparentností a slabou výkonností;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 51
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. je navíc přesvědčen, že hmatatelného 
pokroku lze dosáhnout pouze na základě 
důkladné reformy financování rozpočtu 
EU, které by se mělo vrátit k systému 
skutečných, jasných, jednoduchých 
a spravedlivých vlastních zdrojů; 
zdůrazňuje, že by to mělo vést k zavedení 
jednoho nebo několika vlastních zdrojů, 
které značně sníží podíl příspěvků do 
rozpočtu EU vycházejících z HND, a tudíž 
i zátěž pro státní pokladny; opakuje své 
pevné odhodlání k jakémukoli procesu, 
který povede k reformě stávajícího 
nespravedlivého, netransparentního 
a složitého systému vlastních zdrojů;

8. je navíc přesvědčen, že hmatatelného 
pokroku lze dosáhnout pouze na základě 
důkladné reformy financování rozpočtu 
EU, které by se mělo vrátit k systému 
skutečných, jasných, jednoduchých 
a spravedlivých vlastních zdrojů; 
zdůrazňuje, že by to mělo vést k zavedení 
jednoho nebo několika vlastních zdrojů, 
jehož konečným cílem by bylo ukončení 
příspěvků do rozpočtu EU vycházejících 
z HND, a tudíž i zátěže, kterou tyto 
příspěvky vycházející z HND představují
pro státní pokladny; opakuje své pevné 
odhodlání k jakémukoli procesu, který 
povede k reformě stávajícího 
nespravedlivého, netransparentního 
a složitého systému vlastních zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. poukazuje na nekonzistentní přístup 
členských států, které se na jednu stranu 
dovolávají ozdravení vnitrostátních 
veřejných financí, aby co nejvíce snížily 
celkový objem svých příspěvků do 
evropského rozpočtu, a na druhou stranu 
brání přijetí opatření, jež by umožnila tuto 
situaci kompenzovat, zejména stanovení 
nových vlastních zdrojů a využití 
inovativních finančních nástrojů;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 53
Mikael Gustafsson, Barbara Matera
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. připomíná, že strategie pro rovnost žen 
a mužů 2010–2015 uvádí, že provádění 
opatření plánovaných v této strategii by 
měl podpořit víceletý finanční rámec;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Mikael Gustafsson, Barbara Matera
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení
Bod 8 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8b. vítá společné prohlášení tří orgánů o 
tom, že součástí ročních rozpočtových 
procesů pro víceletý finanční rámec na 
období 2014–2020 budou v příslušných 
případech prvky související 
s problematikou rovnosti žen a mužů, 
přičemž se zohlední, jak celkový finanční 
rámec Unie přispívá k posilování této 
rovnosti (a jak zajišťuje začleňování 
hlediska rovnosti žen a mužů).

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Salvador Garriga Polledo
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Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že Parlament byl prvním 
orgánem EU, který představil vizi VFR na 
období 2014–2020 a promluvil o nutnosti 
reformovat financování rozpočtu EU, a to 
ve zprávě svého zvláštního výboru SURE 
z června 2011; domnívá se, že tato zpráva 
poskytla Komisi účinné vedení při 
vypracovávání jejího vlastního návrhu 
týkajícího se VFR a vlastních zdrojů,
a oceňuje pravidelný politický dialog, 
který byl mezi těmito dvěma orgány 
navázán ve všech fázích přípravy této 
zprávy; poukazuje na zřejmé výhody, které 
má pro Parlament včasná příprava na 
jakákoli jednání o VFR;

9. připomíná, že Parlament byl prvním 
orgánem EU, který představil vizi VFR na 
období 2014–2020 a promluvil o nutnosti 
reformovat financování rozpočtu EU, a to 
ve zprávě svého zvláštního výboru SURE 
z června 2011; domnívá se, že tato zpráva 
poskytla Komisi účinné vedení při 
vypracovávání jejího vlastního návrhu 
týkajícího se VFR a vlastních zdrojů;
oceňuje pravidelný politický dialog mezi 
několika komisaři EU a Parlamentem ve 
všech fázích přípravy této zprávy a 
domnívá se, že tento postup by měl být 
dále rozvinut ve strukturovanější dialog 
mezi oběma orgány, a to ještě před 
předložením legislativních návrhů 
týkajících se VFR; poukazuje na zřejmé 
výhody, které má pro Parlament včasná 
příprava na jakákoli jednání o VFR;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Reimer Böge

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že Parlament byl prvním 
orgánem EU, který představil vizi VFR na 
období 2014–2020 a promluvil o nutnosti 
reformovat financování rozpočtu EU, a to 
ve zprávě svého zvláštního výboru SURE 
z června 2011; domnívá se, že tato zpráva 
poskytla Komisi účinné vedení při 
vypracovávání jejího vlastního návrhu 
týkajícího se VFR a vlastních zdrojů, 
a oceňuje pravidelný politický dialog, který 

9. připomíná, že Parlament byl prvním 
orgánem EU, který představil vizi VFR na 
období 2014–2020 a promluvil o nutnosti 
reformovat financování rozpočtu EU, a to 
ve zprávě svého zvláštního výboru SURE 
z června 2011; je přesvědčen, že včasné 
zaujetí stanoviska pomohlo Parlamentu 
udržet jednotu po celou dobu následného 
procesu vyjednávání; domnívá se dále, že 
tato zpráva poskytla Komisi účinné vedení 
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byl mezi těmito dvěma orgány navázán ve 
všech fázích přípravy této zprávy; 
poukazuje na zřejmé výhody, které má pro 
Parlament včasná příprava na jakákoli 
jednání o VFR;

při vypracovávání jejího vlastního návrhu 
týkajícího se VFR a vlastních zdrojů, 
a oceňuje pravidelný politický dialog, který 
byl mezi těmito dvěma orgány navázán ve 
všech fázích přípravy této zprávy; 
poukazuje na zřejmé výhody, které má pro 
Parlament včasná příprava na jakákoli 
jednání o VFR;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Helga Trüpel
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že Parlament byl prvním 
orgánem EU, který představil vizi VFR na 
období 2014–2020 a promluvil o nutnosti 
reformovat financování rozpočtu EU, a to 
ve zprávě svého zvláštního výboru SURE 
z června 2011; domnívá se, že tato zpráva 
poskytla Komisi účinné vedení při 
vypracovávání jejího vlastního návrhu 
týkajícího se VFR a vlastních zdrojů, 
a oceňuje pravidelný politický dialog, který 
byl mezi těmito dvěma orgány navázán ve 
všech fázích přípravy této zprávy; 
poukazuje na zřejmé výhody, které má pro 
Parlament včasná příprava na jakákoli 
jednání o VFR;

9. připomíná, že Parlament byl prvním 
orgánem EU, který představil vizi VFR na 
období 2014–2020, včetně výzvy k 
„alespoň 5% navýšení zdrojů pro příští 
VFR“, některých pozitivních priorit a 
minimální úrovně zdrojů pro největší 
rozpočtové položky, a promluvil o nutnosti 
reformovat financování rozpočtu EU, a to 
ve zprávě svého zvláštního výboru SURE 
z června 2011; domnívá se, že tato zpráva 
poskytla Komisi účinné vedení při 
vypracovávání jejího vlastního návrhu 
týkajícího se VFR a vlastních zdrojů, 
a oceňuje pravidelný politický dialog, který 
byl mezi těmito dvěma orgány navázán ve 
všech fázích přípravy této zprávy; 
poukazuje na zřejmé výhody, které má pro 
Parlament včasná příprava na jakákoli 
jednání o VFR;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Jan Mulder, Anne E. Jensen
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Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. připomíná, že Parlament byl prvním 
orgánem EU, který představil vizi VFR na 
období 2014–2020 a promluvil o nutnosti 
reformovat financování rozpočtu EU, a to 
ve zprávě svého zvláštního výboru SURE 
z června 2011; domnívá se, že tato zpráva 
poskytla Komisi účinné vedení při 
vypracovávání jejího vlastního návrhu 
týkajícího se VFR a vlastních zdrojů, 
a oceňuje pravidelný politický dialog, který 
byl mezi těmito dvěma orgány navázán ve 
všech fázích přípravy této zprávy; 
poukazuje na zřejmé výhody, které má pro 
Parlament včasná příprava na jakákoli 
jednání o VFR;

9. připomíná, že Parlament byl prvním 
orgánem EU, který představil vizi VFR na 
období 2014–2020 a promluvil o nutnosti 
reformovat financování rozpočtu EU, a to 
ve zprávě svého zvláštního výboru SURE 
z června 2011; domnívá se, že tato zpráva 
poskytla Komisi vedení při vypracovávání 
jejího vlastního návrhu týkajícího se VFR 
a vlastních zdrojů, a oceňuje pravidelný 
politický dialog, který byl mezi těmito 
dvěma orgány navázán ve všech fázích 
přípravy této zprávy; poukazuje na zřejmé 
výhody, které má pro Parlament včasná 
příprava na jakákoli jednání o VFR;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Helga Trüpel
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že ačkoli Evropská komise 
předložila svůj návrh týkající se VFR dne 
29. června 2011 a svůj návrh pozměnila 
dne 6. července 2012, neseznámila se 
svým návrhem účinným a aktivním 
způsobem veřejnost, čímž přenechala 
odpovědnost za vedení diskuse 
vnitrostátním vládám a Evropskému 
parlamentu; domnívá se tudíž, že 
Evropská komise nese společně s Radou a 
Parlamentem rovněž odpovědnost za 
způsob, jakým byla vedena diskuse o 
nařízení o VFR a interinstitucionální 
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dohodě; zdůrazňuje, že Evropská komise 
měla hrát během poslední fáze 
vyjednávání aktivnější roli tím, že by 
řádně plnila svou roli „poctivého 
zprostředkovatele“;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Ingeborg Gräßle

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. připomíná, že podle článku 312 SFEU 
Rada o přijetí VFR rozhoduje jednomyslně 
po obdržení souhlasu Parlamentu, přičemž 
všechny tři orgány činí „všechna nezbytná 
opatření k usnadnění tohoto přijetí“; 
poznamenává však, že Smlouva nestanoví 
žádný konkrétní postup pro zapojení 
Parlamentu do jednání o VFR a že tento 
způsob byl následně stanoven v praxi na 
základě několika ujednání ad hoc, která 
byla přijata na politické úrovni na podnět 
Parlamentu;

10. připomíná, že podle článku 312 SFEU 
Rada o přijetí VFR rozhoduje jednomyslně 
po obdržení souhlasu Parlamentu, přičemž 
všechny tři orgány činí „všechna nezbytná 
opatření k usnadnění tohoto přijetí“; 
poznamenává však, že Smlouva nestanoví 
žádný konkrétní postup pro zapojení 
Parlamentu do jednání o VFR a že tento 
způsob byl následně stanoven v praxi na 
základě několika ujednání ad hoc, která 
byla přijata na politické úrovni na podnět 
Parlamentu; zdůrazňuje, že je zapotřebí 
znovu posoudit tento způsob práce s cílem 
přijmout v budoucnu změnu SFEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Helga Trüpel
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. připomíná, že podle článku 312 SFEU 
Rada o přijetí VFR rozhoduje

10. připomíná, že podle článku 312 SFEU 
může Evropská rada jednomyslně 
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jednomyslně po obdržení souhlasu 
Parlamentu, přičemž všechny tři orgány 
činí „všechna nezbytná opatření 
k usnadnění tohoto přijetí“; poznamenává 
však, že Smlouva nestanoví žádný 
konkrétní postup pro zapojení Parlamentu 
do jednání o VFR a že tento způsob byl
následně stanoven v praxi na základě 
několika ujednání ad hoc, která byla přijata 
na politické úrovni na podnět Parlamentu;

přijmout rozhodnutí, které Radě umožní 
při přijímání nařízení o víceletém 
finančním rámci rozhodovat 
kvalifikovanou většinou; lituje tudíž, že 
Evropský parlament odmítl za tímto 
účelem Evropskou radu oslovit; lituje, že 
Evropská rada odmítla použít 
překlenovací ustanovení a nechala Radu 
rozhodovat jednomyslně o VFR po 
obdržení souhlasu Parlamentu, přičemž 
všechny tři orgány činí „všechna nezbytná 
opatření k usnadnění tohoto přijetí“; 
poznamenává však, že Smlouva nestanoví 
žádný konkrétní postup pro zapojení 
Parlamentu do jednání o VFR a že tento 
způsob byl následně stanoven v praxi na 
základě několika ujednání ad hoc, která 
byla přijata na politické úrovni na podnět 
Parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. připomíná, že podle článku 312 SFEU 
Rada o přijetí VFR rozhoduje jednomyslně 
po obdržení souhlasu Parlamentu, přičemž 
všechny tři orgány činí „všechna nezbytná 
opatření k usnadnění tohoto přijetí“; 
poznamenává však, že Smlouva nestanoví 
žádný konkrétní postup pro zapojení 
Parlamentu do jednání o VFR a že tento 
způsob byl následně stanoven v praxi na 
základě několika ujednání ad hoc, která 
byla přijata na politické úrovni na podnět 
Parlamentu;

10. připomíná, že podle článku 312 SFEU 
Rada o přijetí VFR rozhoduje jednomyslně 
po obdržení souhlasu Parlamentu, přičemž 
všechny tři orgány činí „všechna nezbytná 
opatření k usnadnění tohoto přijetí“; 
poznamenává však, že Smlouva nestanoví 
žádný konkrétní postup pro zapojení 
Parlamentu do jednání o VFR a že tento 
způsob byl následně stanoven v praxi na 
základě několika ujednání ad hoc, která 
byla přijata na politické úrovni na podnět 
Parlamentu; poukazuje na to, že svou 
úlohu vymezoval také Evropský 
parlament, a vybízí jej, aby si z této 
zkušenosti vzal ponaučení; zdůrazňuje 
potřebu jasného a transparentního 
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mandátu pro vyjednávací tým 
Parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Ingeborg Gräßle

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. považuje za politováníhodné, že před 
dohodou Evropské rady o VFR ze dne 
8. února 2013 se mezi Parlamentem 
a Radou neuskutečnila žádná smysluplná 
jednání; domnívá se, že četná setkání, která 
proběhla mezi vyjednávacím týmem 
Parlamentu a řadou po sobě jdoucích 
předsednictví Rady na okraji příslušných 
zasedání Rady pro obecné záležitosti a jeho 
účast na neformálních schůzkách Rady 
zabývajících se VFR umožnily pouze 
sdílení některých informací mezi Radou 
a Parlamentem, ale naneštěstí neměly 
žádný dopad na duch, harmonogram nebo 
obsah jednání v rámci Rady; lituje 
skutečnosti, že jeho postoje zůstaly ze 
strany delegací Rady z velké většiny 
opomenuty nebo nepochopeny;

11. považuje za politováníhodné, že před 
dohodou Evropské rady o VFR ze dne 
8. února 2013 se mezi Parlamentem 
a Radou neuskutečnila žádná smysluplná 
jednání; domnívá se, že četná setkání, která 
proběhla mezi vyjednávacím týmem 
Parlamentu a řadou po sobě jdoucích 
předsednictví Rady na okraji příslušných 
zasedání Rady pro obecné záležitosti a jeho 
účast na neformálních schůzkách Rady 
zabývajících se VFR umožnily pouze 
sdílení některých informací mezi Radou 
a Parlamentem; považuje tudíž za 
potřebné, aby Parlament kriticky 
analyzoval svou úlohu v tomto procesu a 
aby diskutoval o tom, jak posílit svůj vliv 
na duch, harmonogram nebo obsah jednání 
v rámci Rady, a o tom, jak v rámci 
budoucích jednání dosáhnout uznání 
svých postojů v delegacích Rady;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyjadřuje politování nad skutečností, 
že přes důrazné námitky Parlamentu 
obsahovaly všechny po sobě jdoucí 
„jednací osnovy“ představené různými 
předsednictvími Rady a nakonec i dohoda 
Evropské rady o VFR ze dne 8. února 2013 
významný počet legislativních prvků, 
o kterých se mělo rozhodovat běžným 
legislativním postupem; zdůrazňuje, že 
jednomyslnosti Rady ohledně nařízení 
o VFR, kterou požaduje právní úprava, 
mohlo být dosaženo pouze na základě 
významných politických změn 
v odvětvových politikách EU, které byly 
dohodnuty předem, čímž bylo Parlamentu 
zabráněno, aby uplatnil své výsady, které 
má v rámci spolurozhodování, což je ve 
zjevném rozporu se Smlouvami;

12. připomíná, že Evropská rada nemá 
podle Smlouvy žádné legislativní 
pravomoci, a odsuzuje tudíž skutečnost, že 
přes důrazné námitky Parlamentu 
obsahovaly všechny po sobě jdoucí 
„jednací osnovy“ představené různými 
předsednictvími Rady a nakonec i dohoda 
Evropské rady o VFR ze dne 8. února 2013 
významný počet legislativních prvků, 
o kterých se mělo rozhodovat běžným 
legislativním postupem; zdůrazňuje, že 
jednomyslnosti Rady ohledně nařízení 
o VFR, kterou požaduje právní úprava, 
mohlo být dosaženo pouze na základě 
významných politických změn 
v odvětvových politikách EU, které byly 
dohodnuty předem, čímž bylo Parlamentu 
zabráněno, aby uplatnil své výsady, které 
má v rámci spolurozhodování, což je ve 
zjevném rozporu se Smlouvami;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
přes důrazné námitky Parlamentu 
obsahovaly všechny po sobě jdoucí 
„jednací osnovy“ představené různými 
předsednictvími Rady a nakonec i dohoda 
Evropské rady o VFR ze dne 8. února 2013 
významný počet legislativních prvků, 
o kterých se mělo rozhodovat běžným 
legislativním postupem; zdůrazňuje, že 
jednomyslnosti Rady ohledně nařízení 
o VFR, kterou požaduje právní úprava, 
mohlo být dosaženo pouze na základě 

12. vyjadřuje politování nad skutečností, že 
přes důrazné námitky Parlamentu 
obsahovaly všechny po sobě jdoucí 
„jednací osnovy“ představené různými 
předsednictvími Rady a nakonec i dohoda 
Evropské rady o VFR ze dne 8. února 2013 
významný počet legislativních prvků, 
o kterých se mělo rozhodovat běžným 
legislativním postupem; zdůrazňuje, že 
jednomyslnosti Rady ohledně nařízení 
o VFR, kterou požaduje právní úprava, 
mohlo být dosaženo pouze na základě 
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významných politických změn 
v odvětvových politikách EU, které byly 
dohodnuty předem, čímž bylo Parlamentu 
zabráněno, aby uplatnil své výsady, které 
má v rámci spolurozhodování, což je ve 
zjevném rozporu se Smlouvami;

významných politických změn 
v odvětvových politikách EU, které byly 
dohodnuty předem, čímž bylo Parlamentu 
zabráněno, aby uplatnil své výsady, které 
má v rámci spolurozhodování, zejména 
právo na změnu což je ve zjevném rozporu 
se Smlouvami;

Or. fr

Pozměňovací návrh 66
Reimer Böge

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. poznamenává, že skutečná jednání 
o nařízení o VFR a interinstitucionální 
dohodě byla zahájena až v březnu 2013, 
přičemž vyjednavači Rady za jediný 
referenční bod považovali dohodu 
Evropské rady o VFR a nepřipustili 
diskusi; zdůrazňuje, že tento přístup vedl 
k nepřijatelným pokusům o vyloučení 
některých témat z jednání, což přinutilo 
Parlament bojovat, a to i na nejvyšší 
politické úrovni, o to, aby byl zapojen do 
jednání stejného druhu jako při procesu 
spolurozhodování o každém článku 
nařízení o VFR / interinstitucionální 
dohody;

13. poznamenává, že skutečná jednání 
o nařízení o VFR a interinstitucionální 
dohodě byla zahájena až v květnu 2013, 
přičemž vyjednavači Rady neměli oficiální 
mandát k jednání a místo toho za jediný 
referenční bod považovali dohodu 
Evropské rady o VFR a nepřipustili 
diskusi; zdůrazňuje, že tento přístup vedl 
nejen ke zbytečné ztrátě času, ale také
k nepřijatelným pokusům Rady 
o vyloučení některých témat z jednání, což 
přinutilo Parlament bojovat, a to i na 
nejvyšší politické úrovni, o to, aby byl 
zapojen do jednání o každém článku 
nařízení o VFR / interinstitucionální 
dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Helga Trüpel
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. upozorňuje na to, že závěry ze 
zasedání Evropské rady mají být
považovány za instrukce pro Radu a že 
v žádném případě nepředstavují 
rozhodnuté body, o kterých 
s Parlamentem není možné jednat; žádá, 
aby do závěrů ze zasedání Evropské rady 
byla vložena standardní formulace 
odkazující na ustanovení čl. 15 odst. 1 
SFEU;

14. považuje skutečnost, že Evropská rada 
využívá summitu EU k tomu, aby 
zavazovala Radu svými stanovisky a 
rozhodnutými body, čímž vytváří de facto 
legislativní pravomoc, za nebezpečnou 
praxi, která je v rozporu s ustanoveními 
Smlouvy, konkrétně s článkem 15 SEU, 
který stanoví, že Evropská rada 
nevykonává legislativní funkci; domnívá 
se tudíž, že tím, že Rada odmítla jednat s 
Evropským parlamentem o bodech 
rozhodnutých v Evropské radě, odmítla 
vykonat svou legislativní pravomoc; 
zdůrazňuje však, že Evropský parlament 
svým souhlasem přiznal demokratickou 
legitimitu jednání jak Evropské rady, tak 
Rady;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Frédéric Daerden, Pervenche Berès

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. upozorňuje na to, že závěry ze zasedání 
Evropské rady mají být považovány za 
instrukce pro Radu a že v žádném případě 
nepředstavují rozhodnuté body, o kterých 
s Parlamentem není možné jednat; žádá, 
aby do závěrů ze zasedání Evropské rady 
byla vložena standardní formulace 
odkazující na ustanovení čl. 15 odst. 1 
SFEU;

14. upozorňuje na to, že závěry ze zasedání 
Evropské rady mají být považovány za 
instrukce pro Radu a že v žádném případě 
nepředstavují rozhodnuté body, o kterých 
s Parlamentem není možné jednat; hluboce 
lituje skutečnosti, že stejný problém 
poznamenal jednání o víceletých 
programech EU, zejména v oblasti 
Evropského sociálního fondu a 
Evropského fondu pro přizpůsobení se 
globalizaci; žádá, aby do závěrů ze 
zasedání Evropské rady byla vložena 
standardní formulace odkazující na 
ustanovení čl. 15 odst. 1 SFEU;
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Or. en

Pozměňovací návrh 69
Salvador Garriga Polledo

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. upozorňuje na to, že závěry ze zasedání 
Evropské rady mají být považovány za 
instrukce pro Radu a že v žádném případě 
nepředstavují rozhodnuté body, o kterých 
s Parlamentem není možné jednat; žádá, 
aby do závěrů ze zasedání Evropské rady 
byla vložena standardní formulace 
odkazující na ustanovení čl. 15 odst. 1 
SFEU;

14. upozorňuje na to, že závěry ze zasedání 
Evropské rady mají být považovány za 
instrukce pro Radu a že v žádném případě 
nepředstavují rozhodnuté body, o kterých 
s Parlamentem není možné jednat; žádá, 
aby do závěrů ze zasedání Evropské rady 
byla vložena standardní formulace 
odkazující na ustanovení čl. 15 odst. 1 
SFEU, a připomíná, že Evropská rada 
nevykonává legislativní funkci; je 
přesvědčen, že jednání týkající se VFR a 
souvisejících víceletých programů EU by 
měla být vedena pouze mezi Parlamentem 
a Radou, jak stanoví Smlouva, a to bez 
ohledu na jakékoli politické rozhodnutí 
přijaté Evropskou radou;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Emer Costello

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. upozorňuje na to, že závěry ze zasedání 
Evropské rady mají být považovány za 
instrukce pro Radu a že v žádném případě 
nepředstavují rozhodnuté body, o kterých 
s Parlamentem není možné jednat; žádá, 

14. upozorňuje na to, že závěry ze zasedání 
Evropské rady jsou instrukcemi pro Radu 
a že v žádném případě nepředstavují 
rozhodnuté body, o kterých s Parlamentem 
není možné jednat; žádá, aby do závěrů ze 
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aby do závěrů ze zasedání Evropské rady 
byla vložena standardní formulace 
odkazující na ustanovení čl. 15 odst. 1 
SFEU;

zasedání Evropské rady byla vložena 
standardní formulace odkazující na 
ustanovení čl. 15 odst. 1 SFEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Helga Trüpel
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. poznamenává, že částky ve VFR 
(celková výše výdajů a rozdělení podle 
okruhů), jak o nich rozhodla Rada, nebyly 
nakonec ze strany Parlamentu, který 
uznal obzvlášť složité hospodářské 
a finanční podmínky v okamžiku tohoto 
rozhodnutí, zpochybněny; zdůrazňuje 
však, že by to v žádném případě nemělo 
být vnímáno jako precedens, a znovu 
připomíná svůj postoj, že částky ve VFR 
a všechny další části relevantní politické 
dohody Evropské rady podléhají jednáním 
s Parlamentem;

16. poznamenává, že částky ve VFR 
(celková výše výdajů a rozdělení podle 
okruhů), jak o nich rozhodla Rada, byly
zpochybněny Parlamentem v jeho 
usnesení přijatém dne 13. března 2013, 
zejména z důvodu složitých 
hospodářských a finančních podmínek v 
okamžiku tohoto rozhodnutí; lituje, že 
Evropský parlament nakonec projevením 
svého oficiálního souhlasu plně 
podporuje částky uvedené ve VFR;
zdůrazňuje však, že by to v žádném 
případě nemělo být vnímáno jako 
precedens, a znovu připomíná svůj postoj, 
že částky ve VFR a všechny další části 
relevantní politické dohody Evropské rady 
podléhají jednáním s Parlamentem;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Helga Trüpel
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. zdůrazňuje, že je třeba výrazně vylepšit 
postupy jakýchkoli budoucích jednání 
o VFR, aby nedocházelo k patovým 
situacím a aby se v průběhu jednání ušetřil 
cenný čas a prostředky; domnívá se, že by 
tyto postupy měly být formalizovány 
v dohodě na nejvyšší politické úrovni, 
která by měla zohlednit nedostatky 
nedávných jednání a plně zabezpečit úlohu 
a výsady Parlamentu stanovené 
ve Smlouvě o EU; domnívá se, že by tento 
postup měl být nakonec zakotven ve 
vlastní interinstitucionální dohodě, jak 
tomu je v případě rozpočtového procesu;

17. zdůrazňuje, že je třeba výrazně vylepšit 
postupy jakýchkoli budoucích jednání 
o VFR, aby nedocházelo k patovým 
situacím a aby se v průběhu jednání ušetřil 
cenný čas a prostředky; domnívá se, že by 
tyto postupy měly být formalizovány 
v dohodě na nejvyšší politické úrovni, 
která by měla zohlednit nedostatky 
nedávných jednání a plně zabezpečit úlohu 
a výsady Parlamentu stanovené 
ve Smlouvě o EU, včetně možnosti 
souhlas neudělit; domnívá se, že by tento 
postup měl být nakonec zakotven ve 
vlastní interinstitucionální dohodě, jak 
tomu je v případě rozpočtového procesu;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Helga Trüpel
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. je přesvědčen, že pravidlo 
o jednomyslném rozhodnutí Rady 
znamená, že dohoda představuje nejnižšího 
společného jmenovatele, což je založeno 
na nutnosti vyhnout se vetu všech 
jednotlivých členských států; zdůrazňuje, 
že posun směrem k hlasování o nařízení 
o VFR kvalifikovanou většinou by bylo 
v souladu nejen s řádným legislativním 
postupem používaným pro přijetí prakticky 
všech víceletých programů EU, ale také 
s ročním postupem pro přijetí rozpočtu EU; 
domnívá se, že by toho mohlo být 
dosaženo pomocí použití překlenovacího 
ustanovení podle článku 312 a že by tato 
záležitost měla být dále uvážena

18. je přesvědčen, že pravidlo 
o jednomyslném rozhodnutí Rady 
znamená, že dohoda představuje nejnižšího 
společného jmenovatele, což je založeno 
na nutnosti vyhnout se vetu všech 
jednotlivých členských států; zdůrazňuje, 
že posun směrem k hlasování o nařízení 
o VFR kvalifikovanou většinou by bylo 
v souladu nejen s řádným legislativním 
postupem používaným pro přijetí prakticky 
všech víceletých programů EU, ale také 
s ročním postupem pro přijetí rozpočtu EU; 
domnívá se, že by toho mohlo být 
dosaženo pomocí použití překlenovacího 
ustanovení podle článku 312 a že by tato 
záležitost měla být zajištěna u příležitosti 
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u příležitosti jakýchkoli dalších změn 
Smlouvy;

jakýchkoli dalších změn Smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Reimer Böge

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. poukazuje na obrovský rozsah 
výměny informací a spolupráce, které jsou 
v Parlamentu zapotřebí pro zajištění 
soudržnosti v rámci souběžných jednáních 
o VFR a o legislativních základech pro 
více než 60 víceletých programů; je 
přesvědčen, že Parlament mohl dosáhnout 
lepší dohody, pokud by postupy byly 
zjednodušeny, neboť by byl vyvíjen menší 
tlak na dosažení dohody mezi stranami 
jednání o VFR, aby měly legislativní 
výbory dostatek času pro dokončení svých 
jednání; domnívá se tudíž, že by měly být 
prozkoumány různé možnosti 
přizpůsobení trvání VFR a víceletých 
programů s cílem omezit koordinační úsilí 
v budoucnu;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Frédéric Daerden, Pervenche Berès, Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyjadřuje politování nad tím, že 
Evropský parlament se rozhodl nevyužít 
úplnou škálu možností, které mu 
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poskytuje řádný legislativní postup v 
jednáních o legislativním základě s 
Radou; v souvislosti s tím se domnívá, že 
zvláštní pozornost je třeba věnovat 
případům, kdy bylo rozhodnuto, že určitý 
legislativní návrh spadá do pravomoci 
více než jednoho výboru; je toho názoru, 
že v těchto zvláštních případech by měl být 
mandát pro jednání s Radou přidělen 
plenárním zasedáním, čímž bude zajištěna 
široká podpora, posílena vyjednávací 
pozice Parlamentu a zaručena 
transparentnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Frédéric Daerden, Pervenche Berès, Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. domnívá se, že u dohod vyjednaných 
s Radou by sice měla být zajištěna 
možnost bezproblémového přijetí na 
plenárním zasedání, avšak že to nemůže 
být za cenu toho, že plenární zasedání 
nebude moci činit jakékoli změny v 
dohodnutém znění textů; je toho názoru, 
že tyto postupy lze použít pouze v případě, 
že u dohodnutého znění bylo dosaženo 
všeobecné politické shody; žádá proto svůj 
příslušný výbor, aby prozkoumal možnost 
uplatnit ustanovení článku 138 jednacího 
řádu Evropského parlamentu na dohody 
v prvním a druhém čtení;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Frédéric Daerden, Pervenche Berès, Catherine Trautmann
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Návrh usnesení
Bod 18 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18c. navrhuje, nedojde-li ke změnám ve 
Smlouvě, aby Evropský parlament 
v příštích jednáních o víceletém 
finančním rámci přistupoval k nařízení o 
víceletém finančním rámci jako k celku, 
jak to s úspěchem učinil v případě 
mechanismu systému dohledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Reimer Böge

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. prohlašuje, že má v úmyslu zajistit, aby 
všechna nová ustanovení, jež byla 
začleněna do nařízení o VFR 
a interinstitucionální dohodě byla plně 
využita při ročním rozpočtovém procesu; 
očekává, že se Rada nebude pokoušet 
o zavedení omezeného výkladu těchto 
ustanovení, obzvlášť co se týče povahy 
a oblasti působnosti všech zvláštních 
nástrojů;

19. prohlašuje, že má v úmyslu zajistit, aby 
všechna nová ustanovení, jež byla 
začleněna do nařízení o VFR 
a interinstitucionální dohodě byla plně 
využita při ročním rozpočtovém procesu; 
očekává, že se Rada nebude pokoušet 
o zavedení omezeného výkladu těchto 
ustanovení, obzvlášť co se týče povahy 
a oblasti působnosti všech zvláštních 
nástrojů, nýbrž že bude naopak jednat 
odpovědně a schválí nezbytné financování 
pro pokrytí svých předchozích závazků a 
nepředpokládaných výdajů, i kdyby 
nastala bezprecedentní situace, v níž bude 
zapotřebí překročit roční stropy VFR;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Helga Trüpel
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. prohlašuje, že má v úmyslu zajistit, aby 
všechna nová ustanovení, jež byla 
začleněna do nařízení o VFR 
a interinstitucionální dohodě byla plně 
využita při ročním rozpočtovém procesu; 
očekává, že se Rada nebude pokoušet 
o zavedení omezeného výkladu těchto 
ustanovení, obzvlášť co se týče povahy 
a oblasti působnosti všech zvláštních 
nástrojů;

19. prohlašuje, že má v úmyslu zajistit, aby 
všechna nová ustanovení, jež byla 
začleněna do nařízení o VFR 
a interinstitucionální dohodě byla plně 
využita při ročním rozpočtovém procesu; 
očekává, že se Rada nebude pokoušet 
o zavedení omezeného výkladu těchto 
ustanovení, obzvlášť co se týče povahy 
a oblasti působnosti všech zvláštních 
nástrojů; připomíná tudíž, že stropy VFR 
byly stanoveny hluboko pod stropy 
vlastních zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Edit Herczog
za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19 a. připomíná, že program Horizont 
2020 bude hrát ústřední úlohu při plnění 
strategie Evropa 2020 pro inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění, a 
zdůrazňuje, že Komise musí zajistit, aby 
jeho rozpočet byl vynaložen zcela v 
souladu s dohodnutou zásadou šíření 
excelence a rozšíření účasti, a to i 
v případě rozpočtových omezení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 81
Edit Herczog
za Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. klade zvláštní důraz na nová pravidla 
o flexibilitě, která by měla umožnit 
maximální využití příslušných stropů VFR 
pro závazky a platby; zdůrazňuje, že nelze 
déle udržet praxi předchozích finančních 
rámců, při níž roční rozpočet EU zůstával 
daleko pod úrovní stropů VFR, zejména 
u prostředků na platby;

20. klade zvláštní důraz na nová pravidla 
o flexibilitě, která by měla umožnit 
maximální využití příslušných stropů VFR 
pro závazky a platby; zdůrazňuje, že nelze 
déle udržet praxi předchozích finančních 
rámců, při níž roční rozpočet EU zůstával 
daleko pod úrovní stropů VFR, zejména 
u prostředků na platby; zdůrazňuje, že je 
zapotřebí zmírnit a vyvážit rozpočtové 
napětí v jednotlivých položkách a náležitě 
přizpůsobit rozpočtové prostředky vývoji 
situace; 

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Reimer Böge

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. klade zvláštní důraz na nová pravidla 
o flexibilitě, která by měla umožnit 
maximální využití příslušných stropů VFR 
pro závazky a platby; zdůrazňuje, že nelze 
déle udržet praxi předchozích finančních 
rámců, při níž roční rozpočet EU zůstával 
daleko pod úrovní stropů VFR, zejména 
u prostředků na platby;

20. klade zvláštní důraz na nová pravidla 
o flexibilitě, která by měla umožnit 
maximální využití příslušných stropů VFR 
pro závazky a platby; zdůrazňuje, že nelze 
déle udržet praxi předchozích finančních 
rámců, při níž roční rozpočet EU zůstával 
daleko pod úrovní stropů VFR, zejména 
u prostředků na platby, neboť 
akumulované neprovedené závazky 
dosáhly kritické úrovně, která by v 
konečném důsledku mohla vést ke 
strukturálnímu schodku rozpočtu EU, což 
by bylo jednoznačným porušením 
ustanovení Smlouvy (články 310 a 323 
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SFEU);

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Reimer Böge

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. připomíná, že Komise v novém složení, 
která nastoupí do funkce po volbách do 
Evropského parlamentu v roce 2014, má do 
konce roku 2016 zahájit povinný přezkum 
a revizi VFR na období 2014–2020; 
podtrhuje skutečnost, že tato doložka 
o povolebním přezkumu / povolební revizi 
byla jedním z klíčových požadavků 
Parlamentu v rámci jednání o VFR, což 
vychází z potřeby umožnit Komisi 
a Parlamentu v novém složení znovu 
posoudit politické priority EU, a tudíž 
propůjčit VFR obnovenou demokratickou 
legitimitu; zdůrazňuje, že je potřeba, aby 
Parlament v příštím složení včas určil 
politické priority, u kterých se bude mít za 
to, že je do nich ve druhé polovině příštího 
VFR nutné investovat více;

21. připomíná, že Komise v novém složení, 
která nastoupí do funkce po volbách do 
Evropského parlamentu v roce 2014, má do 
konce roku 2016 zahájit povinný přezkum 
VFR na období 2014–2020; podtrhuje 
skutečnost, že tato doložka o povolebním 
přezkumu / povolební revizi byla jedním 
z klíčových požadavků Parlamentu v rámci 
jednání o VFR, což vychází z potřeby 
umožnit Komisi a Parlamentu v novém 
složení znovu posoudit politické priority 
EU, a tudíž propůjčit VFR obnovenou 
demokratickou legitimitu; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby Parlament v příštím složení 
včas promyslel své politické priority, tj. 
určil oblasti, u kterých se bude mít za to, 
že je do nich ve druhé polovině příštího 
VFR nutné investovat více, jakož i oblasti, 
z nichž mohou být finanční prostředky 
přesměrovány jinam, neboť nebyla 
prokázána přidaná hodnota výdajů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh usnesení
Bod 21
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. připomíná, že Komise v novém složení, 
která nastoupí do funkce po volbách do 
Evropského parlamentu v roce 2014, má do 
konce roku 2016 zahájit povinný přezkum 
a revizi VFR na období 2014–2020; 
podtrhuje skutečnost, že tato doložka 
o povolebním přezkumu / povolební revizi 
byla jedním z klíčových požadavků 
Parlamentu v rámci jednání o VFR, což 
vychází z potřeby umožnit Komisi 
a Parlamentu v novém složení znovu 
posoudit politické priority EU, a tudíž 
propůjčit VFR obnovenou demokratickou 
legitimitu; zdůrazňuje, že je potřeba, aby 
Parlament v příštím složení včas určil 
politické priority, u kterých se bude mít za 
to, že je do nich ve druhé polovině příštího 
VFR nutné investovat více;

21. připomíná, že Komise v novém složení, 
která nastoupí do funkce po volbách do 
Evropského parlamentu v roce 2014, má do 
konce roku 2016 zahájit povinný přezkum 
a revizi VFR na období 2014–2020; 
podtrhuje skutečnost, že tato doložka 
o povolebním přezkumu / povolební revizi 
byla jedním z klíčových požadavků 
Parlamentu v rámci jednání o VFR, což 
vychází z potřeby umožnit Komisi 
a Parlamentu v novém složení znovu 
posoudit politické priority EU, a tudíž 
propůjčit VFR obnovenou demokratickou 
legitimitu; zdůrazňuje, že je potřeba, aby 
Parlament v příštím složení včas určil 
politické priority, u kterých se bude mít za 
to, že je do nich ve druhé polovině příštího 
VFR nutné investovat více; žádá Evropský 
účetní dvůr, aby v tomto ohledu včas 
provedl přezkum a vypracoval zprávu o 
účinnosti a plnění hlavních finančních 
programů VFR s cílem provést případné 
úpravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Göran Färm

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. připomíná, že Komise v novém složení, 
která nastoupí do funkce po volbách do 
Evropského parlamentu v roce 2014, má do 
konce roku 2016 zahájit povinný přezkum 
a revizi VFR na období 2014–2020; 
podtrhuje skutečnost, že tato doložka 
o povolebním přezkumu / povolební revizi 
byla jedním z klíčových požadavků 
Parlamentu v rámci jednání o VFR, což 

21. připomíná, že Komise v novém složení, 
která nastoupí do funkce po volbách do 
Evropského parlamentu v roce 2014, má do 
konce roku 2016 zahájit povinný přezkum 
a revizi VFR na období 2014–2020; 
podtrhuje skutečnost, že tato doložka 
o povolebním přezkumu / povolební revizi 
byla jedním z klíčových požadavků 
Parlamentu v rámci jednání o VFR, což 
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vychází z potřeby umožnit Komisi 
a Parlamentu v novém složení znovu 
posoudit politické priority EU, a tudíž 
propůjčit VFR obnovenou demokratickou 
legitimitu; zdůrazňuje, že je potřeba, aby 
Parlament v příštím složení včas určil 
politické priority, u kterých se bude mít za 
to, že je do nich ve druhé polovině příštího 
VFR nutné investovat více;

vychází z potřeby umožnit Komisi 
a Parlamentu v novém složení znovu 
posoudit politické priority EU, a tudíž 
propůjčit VFR obnovenou demokratickou 
legitimitu; zdůrazňuje, že je potřeba, aby 
Parlament v příštím složení včas určil 
politické priority, u kterých se bude mít za 
to, že je do nich ve druhé polovině příštího 
VFR nutné investovat více; zdůrazňuje, že 
úroveň investic v důsledku hospodářské 
krize značně poklesla, a připomíná, že 
kvůli chybějícím investicím v Evropě v 
letech 2008 až 2012 přijde do roku 2020 
tento kontinent o 540 miliard EUR 
nerealizovaných příjmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Helga Trüpel
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. připomíná, že Komise v novém složení, 
která nastoupí do funkce po volbách do 
Evropského parlamentu v roce 2014, má do 
konce roku 2016 zahájit povinný přezkum 
a revizi VFR na období 2014–2020; 
podtrhuje skutečnost, že tato doložka 
o povolebním přezkumu / povolební revizi 
byla jedním z klíčových požadavků 
Parlamentu v rámci jednání o VFR, což 
vychází z potřeby umožnit Komisi 
a Parlamentu v novém složení znovu 
posoudit politické priority EU, a tudíž 
propůjčit VFR obnovenou demokratickou 
legitimitu; zdůrazňuje, že je potřeba, aby 
Parlament v příštím složení včas určil 
politické priority, u kterých se bude mít za 
to, že je do nich ve druhé polovině příštího 
VFR nutné investovat více;

21. připomíná, že Komise v novém složení, 
která nastoupí do funkce po volbách do 
Evropského parlamentu v roce 2014, má do 
konce roku 2016 zahájit povinný přezkum 
a revizi VFR na období 2014–2020, které 
otevřou možnost ke zvýšení stropů VFR; 
podtrhuje skutečnost, že právně závazná
doložka o povolebním přezkumu / 
povolební revizi na základě hlasování 
kvalifikovanou většinou byla jedním 
z klíčových požadavků Parlamentu v rámci 
jednání o VFR, což vychází z potřeby 
umožnit Komisi a Parlamentu v novém 
složení znovu posoudit politické priority 
EU, a tudíž propůjčit VFR obnovenou 
demokratickou legitimitu; zdůrazňuje, že je 
potřeba, aby Parlament v příštím složení 
včas určil politické priority, u kterých se 
bude mít za to, že je do nich ve druhé 
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polovině příštího VFR nutné investovat 
více;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. je pevně přesvědčen, že pětiletý 
cyklus VFR by posílil demokratickou 
legitimitu, zlepšil stanovování priorit pro 
rozpočtové prostředky a mohl by být 
považován za předpoklad větší politické 
diskuse; naléhavě žádá Komisi, aby v 
souladu s článkem 312 SFEU zvolila 
počínaje rokem 2020 pětiletý rozpočtový 
cyklus;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Frédéric Daerden, Pervenche Berès, Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. připomíná, že předpokládaná revize 
víceletého finančního rámce nesmí 
přinést snížení předem přidělených 
vnitrostátních prostředků určených na 
politiku soudržnosti a především 
přidělených prostředků z Evropského 
sociálního fondu;



PE529.801v01-00 56/61 AM\1020127CS.doc

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá k přezkumu doby trvání VFR, 
která v současné době činí 7 let, ačkoli 
funkční období komisařů a členů 
Parlamentu je jen pětileté; zdůrazňuje, že 
časový rámec rozpočtu by měl být sladěn 
se jmenováním nové Komise a volbami 
nového Parlamentu, což se netýká Rady, 
jejíž složení se nemění v pravidelných 
intervalech jako celek;

Or. fr

Pozměňovací návrh 90
Reimer Böge

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje, že návrh Komise na revizi 
VFR by měl plně zohlednit nejnovější 
makroekonomické předpovědi a měl by 
obsahovat důkladné posouzení fungování 
všech zvláštních nástrojů, zejména celková 
rozpětí pro závazky a platby; připomíná, že 
tento proces nebude mít na předem určené 
národní příděly dopad v podobě snížení;

22. zdůrazňuje, že návrh Komise na revizi 
VFR by měl plně zohlednit nejnovější 
makroekonomické předpovědi a měl by 
obsahovat důkladné posouzení fungování 
všech zvláštních nástrojů, zejména celková 
rozpětí pro závazky a platby; připomíná, že 
tento proces nebude mít na předem určené 
národní příděly dopad v podobě snížení; v 
této souvislosti očekává, že Komise 
poskytne Parlamentu a Radě identické a 
ucelené údaje o částkách a odhadech s 
cílem zabránit při jednáních 
nedorozumění týkajících se základu 
diskuse;
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Or. en

Pozměňovací návrh 91
Mikael Gustafsson, Barbara Matera
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. zdůrazňuje, že by Komise měla v 
rámci revize VFR na období 2014–2020 
do svých návrhů plně začlenit zásady 
společného prohlášení tří orgánů ohledně 
zohledňování otázky rovného postavení 
žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Ingeborg Gräßle

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. zdůrazňuje, že je zapotřebí zahájit 
širokou a otevřenou diskusi o výsledcích 
dosažených za pomoci programů 
financování EU, a zejména posouzení 
rozsahu, v jakém tyto programy dosahují 
cílů vytčených Parlamentem, tedy 
především stimulování udržitelného růstu 
a podpory sociální soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Göran Färm
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Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. zdůrazňuje, že účelem celkového 
rozpětí pro závazky je podpora investic pro 
růst a zaměstnanost v Evropě, zejména 
zaměstnanost mladých lidí; připomíná, že 
tento nástroj vychází z iniciativy 
Evropského parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Göran Färm

Návrh usnesení
Bod 22 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22b. zdůrazňuje úlohu inovativních 
finančních nástrojů, jako jsou evropské 
projektové dluhopisy, které mohou hrát 
při správném nastavení velmi významnou 
úlohu při stimulaci tolik potřebných 
investic; v tomto ohledu naléhavě žádá 
Komisi, aby co nejlépe využila jejich 
nadcházejícího hodnocení také v 
souvislosti s přezkumem / revizí VFR 
2014–2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Jan Mulder, Anne E. Jensen

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. vyzývá tudíž Parlament v příštím 23. připomíná svůj závěr učinit tuto 
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složení, aby zvolení navrhovaného 
kandidáta na předsedu Komise podmínil 
pevným a jednoznačným závazkem 
k provedení této doložky o přezkumu /
revizi a k zapojení se do skutečného 
a hlubokého politického dialogu týkajícího 
se obsahu tohoto přezkumu / této revize;

povinnou revizi VFR svým klíčovým 
požadavkem při uvedení nové Komise do 
úřadu; vyzývá tudíž Parlament v příštím 
složení, aby zvolení navrhovaného 
kandidáta na předsedu Komise podmínil 
pevným a jednoznačným závazkem 
k provedení této doložky o povolební
revizi a k zapojení se do skutečného 
a hlubokého politického dialogu týkajícího 
se obsahu této revize;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Philip Claeys

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. je pevně přesvědčen, že skupina na 
vysoké úrovni pro vlastní zdroje 
představuje jedinečnou příležitost 
k překonání patové situace, která vznikla 
v souvislosti s reformou stávajícího 
systému vlastních zdrojů; očekává, že tato 
skupina významně přispěje k pochopení 
nedostatků stávajícího systému a přínosů, 
které mohou pramenit z důkladné,
komplexní reformy a zavedení nových 
a skutečných vlastních zdrojů, které 
mohou výrazně snížit podíl příspěvků do 
rozpočtu EU založených na HND;

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 97
Helga Trüpel
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 24
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. je pevně přesvědčen, že skupina na 
vysoké úrovni pro vlastní zdroje 
představuje jedinečnou příležitost 
k překonání patové situace, která vznikla 
v souvislosti s reformou stávajícího 
systému vlastních zdrojů; očekává, že tato 
skupina významně přispěje k pochopení 
nedostatků stávajícího systému a přínosů, 
které mohou pramenit z důkladné, 
komplexní reformy a zavedení nových 
a skutečných vlastních zdrojů, které 
mohou výrazně snížit podíl příspěvků do 
rozpočtu EU založených na HND;

24. je pevně přesvědčen, že skupina na 
vysoké úrovni pro vlastní zdroje 
představuje příležitost k překonání patové 
situace, která vznikla v souvislosti 
s reformou stávajícího systému vlastních 
zdrojů; očekává, že tato skupina významně 
přispěje k pochopení nedostatků 
stávajícího systému a přínosů, které mohou 
pramenit z důkladné, komplexní reformy, 
zavedení nových a skutečných vlastních 
zdrojů a vyloučení systémů slev a oprav s 
cílem výrazně snížit podíl příspěvků do 
rozpočtu EU založených na HND, jak 
původně navrhovala Evropská komise s 
podporou Evropského parlamentu;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Ingeborg Gräßle

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. je pevně přesvědčen, že skupina na 
vysoké úrovni pro vlastní zdroje 
představuje jedinečnou příležitost 
k překonání patové situace, která vznikla 
v souvislosti s reformou stávajícího 
systému vlastních zdrojů; očekává, že tato 
skupina významně přispěje k pochopení 
nedostatků stávajícího systému a přínosů, 
které mohou pramenit z důkladné, 
komplexní reformy a zavedení nových 
a skutečných vlastních zdrojů, které mohou 
výrazně snížit podíl příspěvků do rozpočtu 
EU založených na HND;

24. domnívá se, že skupina na vysoké 
úrovni pro vlastní zdroje představuje 
jedinečnou příležitost k překonání patové 
situace, která vznikla v souvislosti 
s reformou stávajícího systému vlastních 
zdrojů; zdůrazňuje, že tato skupina musí 
posoudit nedostatky stávajícího systému 
a přínosů, které mohou pramenit 
z důkladné, komplexní reformy a zavedení 
nových a skutečných vlastních zdrojů, 
které mohou výrazně snížit podíl příspěvků 
do rozpočtu EU založených na HND;

Or. en
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Pozměňovací návrh 99
Mikael Gustafsson, Barbara Matera
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. opakuje svou výzvu v souvislosti s 
povolební revizí VFR, že rovnost žen a 
mužů by měla být při sestavování rozpočtu 
uplatňována v každé fázi rozpočtového 
procesu EU, počínaje plánováním až po 
monitorování a hodnocení;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Reimer Böge

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vyjadřuje pevné přesvědčení, že 
jakákoli nová fiskální kapacita či rozpočet 
vytvořený speciálně pro členské státy 
eurozóny, jejichž fiskální funkce nebudou 
kryty VFR, musí být vytvořeny v rámci 
Unie a podléhat řádné demokratické 
kontrole a odpovědnosti vůči stávajícím 
orgánům;

Or. en


