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Pozměňovací návrh 1
Anne E. Jensen

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. je pevně přesvědčen, že nový rozpočtový 
proces podle nové Smlouvy vyžaduje plné 
politické zapojení všech dotčených orgánů 
na vysoké úrovni, a to zejména v době 
finančních omezení, kdy je zapotřebí 
slaďovat rozpočtové priority;

1. je pevně přesvědčen, že rozpočtový 
proces podle nové Smlouvy vyžaduje plné 
politické zapojení všech dotčených orgánů 
na vysoké úrovni; 

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Helga Trüpel

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. je pevně přesvědčen, že nový 
rozpočtový proces podle nové Smlouvy 
vyžaduje plné politické zapojení všech 
dotčených orgánů na vysoké úrovni, a to 
zejména v době finančních omezení, kdy je 
zapotřebí slaďovat rozpočtové priority;

1. je pevně přesvědčen, že nový 
rozpočtový proces podle nové Smlouvy 
vyžaduje plné politické zapojení všech 
dotčených orgánů na vysoké úrovni, a to 
zejména v době finančních omezení, kdy je 
zapotřebí slaďovat politické priority s 
rozpočtovými omezeními;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Eider Gardiazábal Rubial

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že písemný postup pro 2. domnívá se, že písemný postup pro 
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přijetí postoje Rady není pro tento první
rozpočtový proces vůbec vhodný a je 
problematický, pokud se tomuto 
základnímu legislativnímu aktu EU 
nedostane veřejné a jasné politické 
podpory Rady na ministerské úrovni;

přijetí postoje Rady není pro rozpočtový 
proces vůbec vhodný a je problematický, 
pokud se tomuto základnímu 
legislativnímu aktu EU nedostane veřejné a 
jasné politické podpory Rady na 
ministerské úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Anne E. Jensen

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že písemný postup pro 
přijetí postoje Rady není pro tento první
rozpočtový proces vůbec vhodný a je 
problematický, pokud se tomuto 
základnímu legislativnímu aktu EU 
nedostane veřejné a jasné politické 
podpory Rady na ministerské úrovni;

2. domnívá se, že písemný postup pro 
přijetí postoje Rady není pro rozpočtový 
proces vůbec vhodný a je problematický, 
pokud se tomuto základnímu 
legislativnímu aktu EU nedostane veřejné a 
jasné politické podpory Rady na 
ministerské úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Lucas Hartong

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. není si mimoto zcela jist tím, jak 
posuzovat postoj Rady k návrhu rozpočtu 
(NR) na rok 2011, neboť přijaté škrty 
neodpovídají jasně definovaným cílům a 
naopak se zdá, že byly provedeny 
nesoustavně a radikálně v celém rozpočtu; 

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. není si mimoto zcela jist tím, jak 
posuzovat postoj Rady k návrhu rozpočtu 
(NR) na rok 2011, neboť přijaté škrty 
neodpovídají jasně definovaným cílům a 
naopak se zdá, že byly provedeny 
nesoustavně a radikálně v celém rozpočtu;

vypouští se 

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Anne E. Jensen

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. není si mimoto zcela jist tím, jak 
posuzovat postoj Rady k návrhu rozpočtu 
(NR) na rok 2011, neboť přijaté škrty 
neodpovídají jasně definovaným cílům a 
naopak se zdá, že byly provedeny 
nesoustavně a radikálně v celém rozpočtu;

3. není si mimoto zcela jist tím, jak 
posuzovat postoj Rady k návrhu rozpočtu 
(NR) na rok 2011, neboť přijaté škrty 
neodpovídají jasně definovaným cílům a 
naopak se zdá, že byly provedeny 
nesoustavně a radikálně v celém rozpočtu; 
domnívá se, že nahodilé snižování 
prostředků není v souladu se 
sestavováním rozpočtu na realistickém 
základě;  

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Angelika Werthmann

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. není si mimoto zcela jist tím, jak 
posuzovat postoj Rady k návrhu rozpočtu 
(NR) na rok 2011, neboť přijaté škrty 
neodpovídají jasně definovaným cílům a 
naopak se zdá, že byly provedeny 
nesoustavně a radikálně v celém rozpočtu;

3. není si mimoto zcela jist tím, jak 
posuzovat postoj Rady k návrhu rozpočtu 
(NR) na rok 2011, neboť přijaté škrty 
neodpovídají jasně definovaným cílům a 
naopak se zdá, že byly provedeny 
nesoustavně a radikálně v celém rozpočtu;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. chápe znepokojení, které vyjádřily 
některé delegace v Radě, že tlaky na 
rozpočty členských států jsou 
v rozpočtovém roce 2011 zvláště silné a že 
provádět úspory je stále nutnější, nicméně 
se domnívá, že nahodilé snižování 
prostředků není v souladu se 
sestavováním rozpočtu na realistickém 
základě;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Anne E. Jensen

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. chápe znepokojení, které vyjádřily 
některé delegace v Radě, že tlaky na 
rozpočty členských států jsou 
v rozpočtovém roce 2011 zvláště silné a že 
provádět úspory je stále nutnější, nicméně 
se domnívá, že nahodilé snižování 

vypouští se
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prostředků není v souladu se 
sestavováním rozpočtu na realistickém 
základě;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Lucas Hartong

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4.  chápe znepokojení, které vyjádřily 
některé delegace v Radě, že tlaky na 
rozpočty členských států jsou 
v rozpočtovém roce 2011 zvláště silné a že 
provádět úspory je stále nutnější, nicméně 
se domnívá, že nahodilé snižování 
prostředků není v souladu se 
sestavováním rozpočtu na realistickém 
základě;

4.  chápe znepokojení, které vyjádřily 
některé delegace v Radě, že tlaky na 
rozpočty členských států jsou 
v rozpočtovém roce 2011 zvláště silné a že 
provádět úspory je stále nutnější;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. chápe znepokojení, které vyjádřily 
některé delegace v Radě, že tlaky na 
rozpočty členských států jsou 
v rozpočtovém roce 2011 zvláště silné a že 
provádět úspory je stále nutnější, nicméně 
se domnívá, že nahodilé snižování 
prostředků není v souladu se 
sestavováním rozpočtu na realistickém 
základě;

4. chápe znepokojení, které vyjádřily 
některé delegace v Radě, že tlaky na 
rozpočty členských států jsou 
v rozpočtovém roce 2011 zvláště silné a že 
provádět úspory je stále nutnější;

Or. en
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Pozměňovací návrh 13
James Elles

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. chápe znepokojení, které vyjádřily 
některé delegace v Radě, že tlaky na 
rozpočty členských států jsou 
v rozpočtovém roce 2011 zvláště silné a že 
provádět úspory je stále nutnější, nicméně 
se domnívá, že nahodilé snižování 
prostředků není v souladu se 
sestavováním rozpočtu na realistickém 
základě;

4. chápe znepokojení, které vyjádřily 
některé delegace v Radě, že tlaky na 
rozpočty členských států jsou 
v rozpočtovém roce 2011 zvláště silné a že 
provádět úspory je stále nutnější; 
poznamenává, že řada členských států své 
rozpočty snižuje (například Německo a 
Spojené království); je přesvědčen, že v 
této zvláště obtížné chvíli pro EU a 
členské státy by se neměla zvýšení 
schvalovat uspěchaně; z tohoto důvodu je 
přesvědčen, že jediným odpovědným 
přístupem k dlouhodobým trendům je 
zmrazení výše prostředků na platby;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Göran Färm, Francesca Balzani

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. chápe znepokojení, které vyjádřily 
některé delegace v Radě, že tlaky na 
rozpočty členských států jsou 
v rozpočtovém roce 2011 zvláště silné a že 
provádět úspory je stále nutnější, nicméně 
se domnívá, že nahodilé snižování 
prostředků není v souladu se sestavováním 
rozpočtu na realistickém základě;

4. chápe znepokojení, které vyjádřily 
některé delegace v Radě, že tlaky na 
rozpočty členských států jsou 
v rozpočtovém roce 2011 zvláště silné a že 
provádět úspory je stále nutnější, nicméně 
se domnívá, že nahodilé snižování 
prostředků na platby není v souladu se 
sestavováním rozpočtu na realistickém 
základě, navíc se domnívá, že nahodilá 
snížení prostředků na závazky ohrožují 
provádění již schválených politik a 
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programů Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. znovu připomíná, že rozpočet EU by 
neměl být v žádném případě vnímán a 
hodnocen jako finanční položka, která je 
dodatečnou přítěží pro vnitrostátní 
rozpočet, ale měl by být chápán jako 
příležitost k rozšíření iniciativ a investic, o 
nichž se rozhoduje na vnitrostátní úrovni, 
a k vytvoření evropské přidané hodnoty;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Lucas Hartong

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. znovu připomíná, že rozpočet EU by 
neměl být v žádném případě vnímán a 
hodnocen jako finanční položka, která je 
dodatečnou přítěží pro vnitrostátní 
rozpočet, ale měl by být chápán jako 
příležitost k rozšíření iniciativ a investic, o 
nichž se rozhoduje na vnitrostátní úrovni, 
a k vytvoření evropské přidané hodnoty; 

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
Helga Trüpel

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. znovu připomíná, že rozpočet EU by 
neměl být v žádném případě vnímán a 
hodnocen jako finanční položka, která je 
dodatečnou přítěží pro vnitrostátní 
rozpočet, ale měl by být chápán jako 
příležitost k rozšíření iniciativ a investic, o 
nichž se rozhoduje na vnitrostátní úrovni, 
a k vytvoření evropské přidané hodnoty;

5. znovu připomíná, že rozpočet EU by 
neměl být v žádném případě vnímán a 
hodnocen jako pouhá finanční položka, 
která je dodatečnou přítěží pro vnitrostátní 
rozpočet, ale měl by být chápán jako 
příležitost k rozšíření iniciativ a investic, o 
které je zájem a které přinášejí přidanou 
hodnotu EU jako celku, přičemž o většině 
z nich spolurozhodují Parlament a Rada, 
a mají tudíž legitimitu i na vnitrostátní 
úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. znovu připomíná, že rozpočet EU by 
neměl být v žádném případě vnímán a 
hodnocen jako finanční položka, která je 
dodatečnou přítěží pro vnitrostátní 
rozpočet, ale měl by být chápán jako 
příležitost k rozšíření iniciativ a investic, o 
nichž se rozhoduje na vnitrostátní úrovni, a 
k vytvoření evropské přidané hodnoty;

5. znovu připomíná, že rozpočet EU by 
neměl být v žádném případě vnímán a 
hodnocen jako přítěž pro vnitrostátní 
rozpočet, ale měl by být chápán jako 
příležitost k rozšíření iniciativ a investic, o 
nichž se rozhoduje na vnitrostátní úrovni, a 
k vytvoření evropské přidané hodnoty;  

Or. en
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Pozměňovací návrh 19
Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. znovu opakuje, že doplňková povaha 
rozpočtu EU ve vztahu k vnitrostátním 
rozpočtům a podněty, které vytváří, by 
neměly být předmětem kontroly a omezení 
formou nahodilého snižování prostředků, 
které představují nepatrný podíl 
v porovnání s kumulovanými rozpočty 27 
členských států;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Lucas Hartong

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. znovu opakuje, že doplňková povaha 
rozpočtu EU ve vztahu k vnitrostátním 
rozpočtům a podněty, které vytváří, by 
neměly být předmětem kontroly a omezení 
formou nahodilého snižování prostředků, 
které představují nepatrný podíl 
v porovnání s kumulovanými rozpočty 27 
členských států;

6. znovu opakuje, že doplňková povaha 
rozpočtu EU ve vztahu k vnitrostátním 
rozpočtům a podněty, které vytváří, by 
měly být předmětem kontroly a omezení 
formou snižování prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Eider Gardiazábal Rubial

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. znovu opakuje, že doplňková povaha 
rozpočtu EU ve vztahu k vnitrostátním 
rozpočtům a podněty, které vytváří, by 
neměly být předmětem kontroly a omezení 
formou nahodilého snižování prostředků, 
které představují nepatrný podíl 
v porovnání s kumulovanými rozpočty 27 
členských států;

6. znovu opakuje, že doplňková povaha 
rozpočtu EU ve vztahu k vnitrostátním 
rozpočtům a podněty, které vytváří, by 
neměly být předmětem kontroly a omezení 
formou nahodilého snižování prostředků, 
které představují nepatrný podíl (méně než 
0,02 %)v porovnání s kumulovanými 
rozpočty 27 členských států; 

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. znovu opakuje, že rozpočtový proces 
pro rok 2011 by měl být připraven na 
základě přezkumu VFR v polovině období, 
jehož provedení se Rada a Komise snažily 
vyhnout i přes dohody, které k němu 
směřovaly; 

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Lucas Hartong

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná, že Parlament již stanovil 
jako své priority pro rozpočet na rok 2011 
politiky zaměřené na problematiku 
mládeže, vzdělávání a mobility, neboť 
jsou hlavními a nezbytnými součástmi 
strategie EU pro hospodářskou obnovu a 
strategie Evropa 2020; zdůrazňuje, že 

vypouští se
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cílem navrženého zvýšení prostředků u 
vybraného počtu rozpočtových položek je 
podpora krátkodobých i dlouhodobých 
strategií pro budoucnost EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná, že Parlament již stanovil jako 
své priority pro rozpočet na rok 2011 
politiky zaměřené na problematiku 
mládeže, vzdělávání a mobility, neboť 
jsou hlavními a nezbytnými součástmi 
strategie EU pro hospodářskou obnovu a 
strategie Evropa 2020; zdůrazňuje, že 
cílem navrženého zvýšení prostředků u 
vybraného počtu rozpočtových položek je 
podpora krátkodobých i dlouhodobých 
strategií pro budoucnost EU;

7. připomíná, že Parlament již stanovil jako 
své priority pro rozpočet na rok 2011 
politiky zaměřené na problematiku 
mládeže, vzdělávání a mobility; 
zdůrazňuje, že cílem navrženého zvýšení 
prostředků u vybraného počtu 
rozpočtových položek je podpora 
krátkodobých i dlouhodobých strategií pro 
budoucnost EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Göran Färm, Francesca Balzani

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná, že Parlament již stanovil jako 
své priority pro rozpočet na rok 2011 
politiky zaměřené na problematiku 
mládeže, vzdělávání a mobility, neboť jsou 
hlavními a nezbytnými součástmi strategie 
EU pro hospodářskou obnovu a strategie 
Evropa 2020; zdůrazňuje, že cílem 

7. připomíná, že Parlament již stanovil 
kromě jiných, které jsou uvedeny v 
usnesení Parlamentu o mandátu pro 
třístranné rozhovory přijatém v červnu 
2010, jako jednu ze svých nejdůležitějších 
priorit pro rozpočet na rok 2011 politiky 
zaměřené na problematiku mládeže, 
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navrženého zvýšení prostředků u 
vybraného počtu rozpočtových položek je 
podpora krátkodobých i dlouhodobých 
strategií pro budoucnost EU;

vzdělávání a mobility, neboť jsou hlavními 
a nezbytnými součástmi strategie EU pro 
hospodářskou obnovu a strategie Evropa 
2020; zdůrazňuje, že cílem navrženého 
zvýšení prostředků u vybraného počtu 
rozpočtových položek je podpora 
krátkodobých i dlouhodobých strategií pro 
budoucnost EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Göran Färm, Francesca Balzani

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. znovu opakuje své pevné přesvědčení, 
že v souvislosti s omezenými finančními 
prostředky a zpomalením světového 
hospodářského rozvoje by mělo být 
financování politik EU podrobněji 
monitorováno, aby se předešlo zbytečným 
výdajům, jež nemají návaznost na jasně 
stanovené a identifikovatelné cíle;

8. znovu opakuje své pevné přesvědčení, 
že v souvislosti s omezenými finančními 
prostředky a zpomalením světového 
hospodářského rozvoje by mělo být 
financování politik EU podrobněji 
monitorováno, aby se předešlo zbytečným 
výdajům, jež nemají návaznost na jasně 
stanovené a identifikovatelné cíle, se 
zřetelem k evropské přidané hodnotě 
rozpočtu EU, protože je výrazem solidarity 
a efektivnosti společným sdílením 
finančních zdrojů, které by jinak byly 
rozptýleny na vnitrostátní, regionální a 
místní úrovni;  rovněž zdůrazňuje, že 
převážná část výdajů z rozpočtu EU 
podporuje dlouhodobé investice potřebné 
ke stimulaci hospodářského růstu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Anne E. Jensen

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. znovu opakuje své pevné přesvědčení, 
že v souvislosti s omezenými finančními 
prostředky a zpomalením světového 
hospodářského rozvoje by mělo být 
financování politik EU podrobněji 
monitorováno, aby se předešlo zbytečným
výdajům, jež nemají návaznost na jasně 
stanovené a identifikovatelné cíle;

8. znovu opakuje své pevné přesvědčení, 
že v souvislosti s omezenými finančními 
prostředky a zpomalením světového 
hospodářského rozvoje by mělo být 
financování politik EU podrobněji 
monitorováno, aby se předešlo výdajům, 
jež nemají návaznost na jasně stanovené a 
identifikovatelné cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Angelika Werthmann

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. znovu opakuje své pevné přesvědčení, 
že v souvislosti s omezenými finančními 
prostředky a zpomalením světového 
hospodářského rozvoje by mělo být 
financování politik EU podrobněji 
monitorováno, aby se předešlo zbytečným 
výdajům, jež nemají návaznost na jasně 
stanovené a identifikovatelné cíle;

8. znovu opakuje své pevné přesvědčení, 
že v souvislosti s omezenými finančními 
prostředky a zpomalením světového 
hospodářského rozvoje musí být 
financování politik EU podrobněji 
monitorováno, aby se předešlo zbytečným 
výdajům, jež nemají návaznost na jasně 
stanovené a identifikovatelné cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Helga Trüpel

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. poukazuje na to, že rozpětí, která 
vyplývají z víceletého finančního rámce 
(VFR), neposkytují skutečný manévrovací 

9. poukazuje na to, že rozpětí, která 
vyplývají z víceletého finančního rámce 
(VFR), neposkytují skutečný manévrovací 
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prostor, zejména v podokruzích 1a a 3b a v 
okruhu 4, a omezují kapacitu EU reagovat 
na změny politiky a nepředvídané potřeby, 
chce-li si zachovat své priority; připomíná 
v této souvislosti, že je naprosto nezbytné 
provést zásadní přezkum rozpočtu, a že 
revize současného VFR se v důsledku 
různých naléhavých úkolů a nových priorit 
stala nevyhnutelnou;

prostor, zejména v podokruzích 1a a 3b a v 
okruhu 4, a omezují kapacitu EU reagovat 
na změny politiky a nepředvídané potřeby, 
chce-li si zachovat své priority; poukazuje 
na to, že rozsah výzev, jimž EU čelí, např. 
nutnosti bojovat proti změně klimatu, by 
vyžadoval daleko více prostředků, než 
skýtají stropy víceletého finančního 
rámce;  připomíná v této souvislosti, že je 
naprosto nezbytné provést zásadní
přezkum rozpočtu, a že revize současného 
VFR se v důsledku různých naléhavých 
úkolů a nových priorit stala nevyhnutelnou;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Göran Färm, Francesca Balzani

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. poukazuje na to, že rozpětí, která 
vyplývají z víceletého finančního rámce 
(VFR), neposkytují skutečný manévrovací 
prostor, zejména v podokruzích 1a a 3b a v 
okruhu 4, a omezují kapacitu EU reagovat 
na změny politiky a nepředvídané potřeby, 
chce-li si zachovat své priority; připomíná 
v této souvislosti, že je naprosto nezbytné 
provést zásadní přezkum rozpočtu, a že 
revize současného VFR se v důsledku 
různých naléhavých úkolů a nových priorit 
stala nevyhnutelnou;

9. poukazuje na to, že rozpětí, která 
vyplývají z víceletého finančního rámce 
(VFR), neposkytují skutečný manévrovací 
prostor, zejména v podokruzích 1a a 3b a v 
okruhu 4, a omezují kapacitu EU reagovat 
na změny politiky a nepředvídané potřeby, 
chce-li si zachovat své priority; připomíná 
v této souvislosti, že je naprosto nezbytné 
provést zásadní přezkum rozpočtu a že 
okamžitá revize stropů současného VFR a 
také některých ustanovení 
interistitucionální dohody ze dne 17. 
května 2006 o rozpočtové kázni a řádném 
finančním řízení se v důsledku různých 
naléhavých úkolů a nových priorit stala 
nevyhnutelnou;

Or. en
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Pozměňovací návrh 31
Lucas Hartong

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. poukazuje na to, že rozpětí, která 
vyplývají z víceletého finančního rámce 
(VFR), neposkytují skutečný manévrovací 
prostor, zejména v podokruzích 1a a 3b a v 
okruhu 4, a omezují kapacitu EU reagovat 
na změny politiky a nepředvídané potřeby, 
chce-li si zachovat své priority; připomíná 
v této souvislosti, že je naprosto nezbytné 
provést zásadní přezkum rozpočtu, a že 
revize současného VFR se v důsledku 
různých naléhavých úkolů a nových priorit 
stala nevyhnutelnou; 

9. poukazuje na to, že rozpětí, která 
vyplývají z víceletého finančního rámce 
(VFR), poskytují skutečný manévrovací 
prostor, zejména v podokruzích 1a a 3b a v 
okruhu 4, a omezují kapacitu EU reagovat 
na změny politiky a nepředvídané potřeby; 
připomíná v této souvislosti, že je naprosto 
nezbytné provést zásadní přezkum 
rozpočtu, a že revize současného VFR se 
v důsledku různých naléhavých úkolů a 
nových priorit stala nevyhnutelnou;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Göran Färm, Francesca Balzani

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. připomíná, že financování jeho priorit 
a nových politik v důsledku vstupu 
Smlouvy v platnost by v rámci stropů VFR
nebylo bývalo možné; zdůrazňuje, že v 
zájmu usnadnění vyjednávání v 
dohodovacím výboru navrhl – za cenu 
krajních kompromisů – financování 
těchto politik v rámci stávajících stropů; 
upozorňuje však, že to lze dokázat pouze 
snížením prostředků v jiných konkrétně 
vytipovaných a po důkladné úvaze 
zvolených rozpočtových položkách;

10. připomíná, že – jak se uvádí v 
dřívějších usneseních – financování 
současných politických priorit EU, 
financování nových politik v důsledku 
vstupu Smlouvy v platnost a financování 
nových politických ambic EU vytyčených 
ve strategii EU 2020 (zejména jejích 
7 stěžejních iniciativ) není možné v rámci 
současných stropů VFR; zdůrazňuje, že
pokud se ukáže, že Rada není schopna 
akceptovat revizi současných stropů VFR 
nebo dodatečná ustanovení o pružnosti v 
IID, bude nutno se dohodnout na snížení 
prostředků na závazky u některých 
stávajících programů; očekává, že se 
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Rada na nejvyšší politické úrovni bude 
touto otázkou zabývat společně s 
Parlamentem a dosáhnou řešení v rámci 
dohodovacího řízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Lucas Hartong

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. zastává obecný postoj, že ve správních 
výdajích na podporu programů EU by 
neměly být prováděny škrty, má-li být 
zaručena hladká realizace těchto 
programů, jejich kvalita a odpovídající 
monitorování; proto obnovuje veškeré 
škrty, které provedla Rada v položkách 
souvisejících se správou těchto programů; 

13. zastává obecný postoj, že ve správních 
výdajích na podporu programů EU by měly 
být provedeny škrty;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
James Elles

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. konstatuje, že výdaje z rozpočtu EU 
pro nevládní organizace činí přes 1 
miliardu EUR; vyjadřuje své znepokojení 
nad konečným místem určení prostředků z 
některých těchto rozpočtových položek a 
rád by věděl, zda je dostatečná kontrola 
nad tím, kam tyto prostředky směřují; 
požaduje podrobnou zprávu Komise 
Evropskému parlamentu o současné 
situaci do 30. dubna 2011;
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Or. en

Pozměňovací návrh 35
Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. připomíná, že politiky zaměřené na 
problematiku mládeže, vzdělávání a 
mobility, které jsou v rozpočtu na rok 2011 
horizontálními prioritami EP, vyžadují 
v rámci různých politik průřezové cílené 
investice na podporu růstu a rozvoje 
v EU; prohlašuje proto, že zvýší objem 
prostředků na všechny programy, jež se 
týkají těchto priorit, konkrétně na program 
celoživotního vzdělávání, program Lidé a 
Erasmus Mundus;

14. připomíná, že politiky zaměřené na 
problematiku mládeže, vzdělávání a 
mobility, které jsou v rozpočtu na rok 2011 
horizontálními prioritami EP, vyžadují 
v rámci různých politik průřezové cílené 
investice; prohlašuje proto, že zvýší objem 
prostředků na všechny programy, jež se 
týkají těchto priorit, konkrétně na program 
celoživotního vzdělávání, program Lidé a 
Erasmus Mundus;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. domnívá se zejména, že mobilita při
zaměstnávání mladých lidí je klíčovým 
nástrojem k zajištění rozvoje 
konkurenceschopného a dynamického 
trhu pracovních míst v Evropě, a musí se 
jí tudíž dostat podpory; schvaluje proto 
zvýšení objemu prostředků pro Evropskou 
službu zaměstnanosti a rozhodně 
podporuje v tomto směru zahájení 
přípravné akce „První práce přes EURES“, 
jejímž cílem je pomáhat mladým lidem při 
vstupu na trh práce nebo při přístupu ke 
specializovaným pracovním místům 

15. domnívá se zejména, že se musí dostat 
podpory zaměstnávání mladých lidí; 
schvaluje proto zvýšení objemu prostředků 
pro Evropskou službu zaměstnanosti a 
rozhodně podporuje v tomto směru 
zahájení přípravné akce „První práce přes 
EURES“, jejímž cílem je pomáhat mladým 
lidem při vstupu na trh práce nebo při 
přístupu ke specializovaným pracovním 
místům v jiném členském státě a který je 
prvním krokem na cestě ke specifickému 
neakademickému programu mobility 
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v jiném členském státě a který je prvním 
krokem na cestě ke specifickému 
neakademickému programu mobility 
mládeže;

mládeže;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Alexander Alvaro, Carl Haglund, Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zastává názor, že přidaná hodnota, 
kterou představuje výzkum financovaný 
z prostředků EU, jenž je spojnicí mezi 
úsilím jednotlivých členských států a 
investicemi do výzkumu, především 
výzkumu zaměřeného na oblast energetiky, 
a ústřední rolí, kterou v evropském růstu a 
míře zaměstnanosti hrají MSP; znovu 
v této souvislosti připomíná svou podporu 
rámcovému programu pro 
konkurenceschopnost a inovace, zejména 
programům Podnikání a inovace a 
Inteligentní energie, a zvyšuje tedy u 
vybraného počtu položek objem prostředků 
na závazky a na platby;

16. zastává názor, že přidaná hodnota, 
kterou představuje výzkum financovaný 
z prostředků EU, jenž je spojnicí mezi 
úsilím jednotlivých členských států a 
investicemi do výzkumu, především 
výzkumu zaměřeného na oblast energetiky, 
a ústřední rolí, kterou v evropském růstu a 
míře zaměstnanosti hrají MSP; znovu 
v této souvislosti připomíná svou podporu 
rámcovému programu pro 
konkurenceschopnost a inovace, zejména 
programům Podnikání a inovace a 
Inteligentní energie, a zvyšuje tedy u 
vybraného počtu položek objem prostředků 
na závazky a na platby; poznamenává, že 
by mělo být zajištěno hladké provádění 
programů výzkumu a vývoje, aby 
nemusely být na konci rozpočtového roku 
převáděny prostředky na jiný účel, než ke 
kterému byly původně určeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Göran Färm, Francesca Balzani

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zastává názor, že přidaná hodnota, 
kterou představuje výzkum financovaný 
z prostředků EU, jenž je spojnicí mezi 
úsilím jednotlivých členských států a 
investicemi do výzkumu, především 
výzkumu zaměřeného na oblast energetiky, 
a ústřední rolí, kterou v evropském růstu a 
míře zaměstnanosti hrají MSP; znovu 
v této souvislosti připomíná svou podporu 
rámcovému programu pro 
konkurenceschopnost a inovace, zejména 
programům Podnikání a inovace a 
Inteligentní energie, a zvyšuje tedy u 
vybraného počtu položek objem prostředků 
na závazky a na platby;

16. zastává názor, že přidaná hodnota, 
kterou představuje výzkum financovaný 
z prostředků EU, jenž je spojnicí mezi 
úsilím jednotlivých členských států a 
investicemi do výzkumu,  především 
výzkumu zaměřeného na oblast energetiky, 
včetně oblasti obnovitelné energie, a 
ústřední rolí, kterou v evropském růstu a 
míře zaměstnanosti hrají MSP; znovu 
v této souvislosti připomíná svou podporu 
rámcovému programu pro 
konkurenceschopnost a inovace, zejména 
programům Podnikání a inovace a 
Inteligentní energie, a zvyšuje tedy u 
vybraného počtu položek objem prostředků 
na závazky a na platby;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. zastává názor, že přidaná hodnota, 
kterou představuje výzkum financovaný 
z prostředků EU, jenž je spojnicí mezi 
úsilím jednotlivých členských států a 
investicemi do výzkumu, především 
výzkumu zaměřeného na oblast 
energetiky, a ústřední rolí, kterou 
v evropském růstu a míře zaměstnanosti 
hrají MSP; znovu v této souvislosti 
připomíná svou podporu rámcovému 
programu pro konkurenceschopnost a 
inovace, zejména programům Podnikání a 
inovace a Inteligentní energie, a zvyšuje 
tedy u vybraného počtu položek objem 
prostředků na závazky a na platby;

16. zastává názor, že přidaná hodnota, 
kterou představuje výzkum financovaný 
z prostředků EU, jenž je spojnicí mezi 
úsilím jednotlivých členských států a 
investicemi do výzkumu a ústřední rolí, 
kterou v evropském růstu a míře 
zaměstnanosti hrají MSP; znovu v této 
souvislosti připomíná svou podporu 
rámcovému programu pro 
konkurenceschopnost a inovace a
programům Podnikání a inovace a 
Inteligentní energie, a zvyšuje tedy u 
vybraného počtu položek objem prostředků 
na závazky a na platby; 
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Or. en

Pozměňovací návrh 40
Alexander Alvaro, Carl Haglund

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. poukazuje na to, že Evropský fond 
pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) je 
dočasným a cíleným nástrojem a jeho 
čerpání nesmí odvádět prostředky a 
pozornost od priorit EU v podokruhu 1a, 
zejména od výzkumu a 
konkurenceschopnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Dominique Riquet, Anne E. Jensen, Alexander Alvaro, Carl Haglund

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. je krajně znepokojen nedostatečnou 
výší prostředků, které jsou k dispozici na 
financování politik tvořících základ 
konkurenceschopnosti pro růst a 
zaměstnanost (výzkum, inovace, 
vzdělávání atd.), a tím, že tato situace se 
ještě zhorší kvůli plánovanému financování 
strategie Evropa 2020;

17. je krajně znepokojen nedostatečnou 
výší prostředků, které jsou k dispozici na 
financování politik tvořících základ 
konkurenceschopnosti pro růst a 
zaměstnanost, a tím, že tato situace se ještě 
zhorší kvůli plánovanému financování 
strategie Evropa 2020; připomíná, že 
investice do politik, jako je vzdělávání, 
výzkum, inovace, doprava (zejména sítě 
TEN-T) a cestovní ruch, mají klíčovou 
roli při stimulaci růstu a zaměstnanosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 42
Göran Färm, Francesca Balzani

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. je krajně znepokojen nedostatečnou 
výší prostředků, které jsou k dispozici na 
financování politik tvořících základ 
konkurenceschopnosti pro růst a 
zaměstnanost (výzkum, inovace, 
vzdělávání atd.), a tím, že tato situace se 
ještě zhorší kvůli plánovanému financování 
strategie Evropa 2020;

17. je krajně znepokojen nedostatečnou 
výší prostředků, které jsou k dispozici na 
financování politik tvořících základ 
konkurenceschopnosti pro růst a 
zaměstnanost (výzkum, inovace, 
vzdělávání, klima, vesmírné technologie, 
cestovní ruch atd.), a tím, že tato situace se 
ještě zhorší kvůli plánovanému financování 
strategie Evropa 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Alexander Alvaro, Carl Haglund

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. domnívá se, že je velice důležité, aby 
nově zřízené evropské finanční orgány 
měly již od počátku k dispozici dostatečné 
a řádné finanční prostředky, které jim 
umožní přispívat ke stabilitě evropského 
a mezinárodního finančního systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Helga Trüpel

Návrh usnesení
Bod 18



PE450.579v02-00 24/54 AM\833410CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. je přesvědčen, že by mělo být znovu 
zváženo financování Euratomu –
Společného evropského podniku pro ITER 
s ohledem na návrh Komise týkající se 
financování programu ITER na roky 
2012 a 2013; znovu připomíná své 
znepokojení ohledně navrženého 
financování a zvyšujících se finančních 
potřeb, jež nyní už nejsou v souladu 
s původním návrhem; domnívá se proto, že 
vzhledem ke zpožděním realizace projektu 
a snaze schválit celkovou částku pro tento 
podokruh v rámci příslušného stropu VFR 
je snížení prostředků na závazky a na 
platby v položce 08 20 02 o XX milionů 
nejschůdnější rozpočtovou variantou;

18. je proto přesvědčen, že by mělo být 
znovu zváženo financování Euratomu –
Společného evropského podniku pro ITER;  
znovu připomíná své znepokojení ohledně 
navrženého financování ze strany Komise a 
zvyšujících se finančních potřeb, jež nyní 
už nejsou v souladu s původním návrhem a 
jež by ve srovnání s jinými programy a 
projekty v tomto okruhu ještě 
nepřiměřeněji zatížily rozpočet EU; 
domnívá se proto, že vzhledem ke 
zpožděním realizace projektu a snaze 
schválit celkovou částku pro tento 
podokruh v rámci příslušného stropu VFR 
je snížení prostředků na závazky a na 
platby v položce 08 20 02 o XX milionů 
nejschůdnější rozpočtovou variantou;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Göran Färm, Francesca Balzani

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. je přesvědčen, že by mělo být znovu 
zváženo financování Euratomu –
Společného evropského podniku pro ITER 
s ohledem na návrh Komise týkající se 
financování programu ITER na roky 2012 
a 2013; znovu připomíná své znepokojení 
ohledně navrženého financování a
zvyšujících se finančních potřeb, jež nyní 
už nejsou v souladu s původním návrhem; 
domnívá se proto, že vzhledem ke 
zpožděním realizace projektu a snaze 
schválit celkovou částku pro tento 
podokruh v rámci příslušného stropu 
VFR je snížení prostředků na závazky a na 
platby v položce 08 20 02 o XX milionů 

18. je přesvědčen, že by mělo být znovu 
zváženo financování Euratomu –
Společného evropského podniku pro ITER 
s ohledem na návrh Komise týkající se 
financování programu ITER na roky 2012 
a 2013; není ochoten připustit 
přerozdělení v rámci stávajícího sedmého 
rámcového programu pro výzkum za 
účelem pokrytí zvyšujících se finančních 
potřeb, jež nyní už nejsou v souladu s 
původním návrhem; domnívá se proto, že 
vzhledem ke zpožděním realizace projektu 
a snaze zahájit jednání s Radou o 
budoucím financování projektu ITER je 
snížení prostředků na závazky a na platby 
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nejschůdnější rozpočtovou variantou; v položce 08 20 02 o XX milionů 
nejschůdnější rozpočtovou variantou;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. je přesvědčen, že by mělo být znovu 
zváženo financování Euratomu –
Společného evropského podniku pro ITER 
s ohledem na návrh Komise týkající se 
financování programu ITER na roky 2012 
a 2013; znovu připomíná své znepokojení 
ohledně navrženého financování a 
zvyšujících se finančních potřeb, jež nyní 
už nejsou v souladu s původním návrhem; 
domnívá se proto, že vzhledem ke 
zpožděním realizace projektu a snaze 
schválit celkovou částku pro tento 
podokruh v rámci příslušného stropu VFR 
je snížení prostředků na závazky a na 
platby v položce 08 20 02 o XX milionů 
nejschůdnější rozpočtovou variantou;

18. je přesvědčen, že by mělo být znovu 
zváženo financování Euratomu –
Společného evropského podniku pro ITER 
s ohledem na návrh Komise týkající se 
financování programu ITER na roky 2012 
a 2013 bez ohledu na postoj 
k navrhovaným prioritám financování 
energetického výzkumu a dotčené 
společnosti; znovu připomíná své 
znepokojení ohledně navrženého 
financování a zvyšujících se finančních 
potřeb, jež nyní už nejsou v souladu 
s původním návrhem; potvrzuje, že je třeba 
provést přísný nezávislý audit 
překračování limitů v účetních závěrkách;
domnívá se proto, že vzhledem ke 
zpožděním realizace projektu a snaze 
schválit celkovou částku pro tento 
podokruh v rámci příslušného stropu VFR 
je snížení prostředků na závazky a na 
platby v položce 08 20 02 o XX milionů 
nejschůdnější rozpočtovou variantou;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)



PE450.579v02-00 26/54 AM\833410CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. podporuje návrh Komise zavést 
v okruhu týkajícím se Evropského fondu 
pro přizpůsobení se globalizaci prostředky 
na platby, aby se zjednodušily finanční 
postupy týkající se žádostí schvalovaných 
oběma složkami rozpočtového orgánu; 
obnovuje proto výchozí částku, která však 
nemusí být dostatečná pro pokrytí potřeb 
na rok 2011;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Alexander Alvaro

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje, že nedávný celosvětový 
vývoj v oblasti bezpečnosti soukromých 
údajů a průmyslové sabotáže vyžaduje 
rychlou reakci ze strany Komise při 
vypracovávání strategie EU pro zajištění 
bezpečnosti v kyberprostoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Alexander Alvaro, Carl Haglund

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. je přesvědčen o nutnosti strategické 
perspektivy pro evropskou energetickou 
situaci; bere na vědomí, že Komise 
vytvořila strategický plán pro energetické 
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technologie (SET), podmínky jeho 
financování však stále nejsou jasné; 
vytvořil proto položky p.m. pro několik 
oblastí plánu SET, které by měly být brzy 
aktivní;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
James Elles

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyjadřuje politování nad restriktivním 
přístupem Rady k prostředkům na platby, 
které byly seškrtány o 1 075 milionů EUR 
(polovina z této částky je určena na 
dokončení programového období 2006–
2010), oproti prognózám Komise o potřebě 
prostředků na platby pro rok 2011; 
zdůrazňuje, že Evropský parlament 
považoval již tuto potřebu prostředků za 
zřejmě podhodnocenou a že přístup Rady 
může ohrozit rychlý pokrok při provádění 
programu, který je nezbytný po pomalém 
začátku v období 2007–2013;

20. s ohledem na nutnost citlivého 
přístupu k finanční situaci v celé EU 
souhlasí s restriktivním přístupem Rady k 
prostředkům na platby, které byly 
seškrtány o 1 075 milionů EUR (polovina z 
této částky je určena na dokončení 
programového období 2006–2010), oproti 
prognózám Komise o potřebě prostředků 
na platby pro rok 2011; zdůrazňuje, že 
Evropský parlament považoval již tuto 
potřebu prostředků za zřejmě 
podhodnocenou a že přístup Rady může 
ohrozit rychlý pokrok při provádění 
programu, který je nezbytný po pomalém 
začátku v období 2007–2013;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Göran Färm, Francesca Balzani

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vyjadřuje politování nad restriktivním 
přístupem Rady k prostředkům na platby, 
které byly seškrtány o 1 075 milionů EUR 

20. vyjadřuje politování nad restriktivním 
přístupem Rady k prostředkům na platby, 
které byly seškrtány o 1 075 milionů EUR 
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(polovina z této částky je určena na 
dokončení programového období 2006–
2010), oproti prognózám Komise o potřebě 
prostředků na platby pro rok 2011; 
zdůrazňuje, že Evropský parlament 
považoval již tuto potřebu prostředků za 
zřejmě podhodnocenou a že přístup Rady 
může ohrozit rychlý pokrok při provádění 
programu, který je nezbytný po pomalém 
začátku v období 2007–2013;

(polovina z této částky je určena na 
dokončení programového období 2006–
2010), oproti prognózám Komise o potřebě 
prostředků na platby pro rok 2011; 
zdůrazňuje, že Evropský parlament 
považoval již tuto potřebu prostředků za 
zřejmě podhodnocenou a že přístup Rady 
může ohrozit rychlý pokrok při provádění 
programu, který je nezbytný po pomalém 
začátku v období 2007–2013, a také 
nedávné změny právních předpisů 
dohodnuté Parlamentem a Radou v rámci 
Plánu evropské hospodářské obnovy;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Helga Trüpel

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá Komisi, aby doplnila stávající 
kategorie výdajů u strukturálních fondů o 
kategorie pro řešení dopadů změny 
klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Göran Färm, Francesca Balzani

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. podporuje v souladu se svými 
prioritami zahájení pilotního projektu 
zaměřeného na platformu excelence v 
makroregionu Podunají, jehož cílem je 
zdůraznit společnou regionální identitu 

vypouští se
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pomocí školicích programů a seminářů 
pro mladé lidi;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Helga Trüpel

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. podporuje v souladu se svými 
prioritami zahájení pilotního projektu 
zaměřeného na platformu excelence v 
makroregionu Podunají, jehož cílem je 
zdůraznit společnou regionální identitu 
pomocí školicích programů a seminářů 
pro mladé lidi;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. poukazuje na to, že prvořadým cílem 
SZP je zaručit stabilitu trhu, zajištění 
potravin a ochranu okolní krajiny, a 
vyzývá proto Komisi, aby vyčlenila 
v rozpočtu na rok 2011 finanční rezervu 
pro potřebné prostředky k zajištění 
jednoduchého přístupu k financování pro 
případ, že by se na trhu v roce 2011 
vyskytla volatilita;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 56
Göran Färm, Francesca Balzani

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. poukazuje na to, že prvořadým cílem 
SZP je zaručit stabilitu trhu, zajištění 
potravin a ochranu okolní krajiny, a vyzývá 
proto Komisi, aby vyčlenila v rozpočtu na 
rok 2011 finanční rezervu pro potřebné 
prostředky k zajištění jednoduchého 
přístupu k financování pro případ, že by 
se na trhu v roce 2011 vyskytla volatilita;

23. poukazuje na to, že prvořadým cílem 
SZP je zaručit stabilitu trhu, zajištění 
potravin a ochranu okolní krajiny;
naléhavě vyzývá Komisi, aby pečlivě 
sledovala zemědělské trhy, aby se podařilo 
zvládnout nepředvídané situace, jako je 
mimořádná volatilita cen;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Helga Trüpel

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. poukazuje na to, že prvořadým cílem 
SZP je zaručit stabilitu trhu, zajištění 
potravin a ochranu okolní krajiny, a 
vyzývá proto Komisi, aby vyčlenila 
v rozpočtu na rok 2011 finanční rezervu 
pro potřebné prostředky k zajištění 
jednoduchého přístupu k financování pro 
případ, že by se na trhu v roce 2011 
vyskytla volatilita;

23. poukazuje na to, že prvořadým cílem 
SZP by mělo být zaručit stabilitu trhu, 
zajištění potravin, přiměřené výkupní ceny 
pro zemědělce, včetně ochrany životního 
prostředí a okolní krajiny, a vyzývá proto 
Komisi, aby vyčlenila v rozpočtu na rok 
2011 finanční rezervu pro potřebné 
prostředky k dosažení těchto cílů, 
zabránění další volatilitě cen a reagování 
na naléhavé problémy, jako je změna 
klimatu, ztráta biologické rozmanitosti a 
úrodnosti půdy a ubývání vodních zdrojů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 58
Carl Haglund, Anne E. Jensen, Göran Färm

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. připomíná, že v akčním plánu 
strategie EU pro oblast Baltského moře se 
uvádí, že navrhované akce by pokud 
možno měly být financovány ze stávajících 
zdrojů, včetně strukturálních fondů a 
Fondu soudržnosti; poukazuje na to, že 
závěry Rady týkající se strategie EU pro 
oblast Baltského moře uvádí, že se 
strategie spoléhá na účinnější využívání 
stávajících nástrojů a fondů EU, jakož i 
dalších existujících zdrojů a finančních 
nástrojů; zdůrazňuje, že této strategii se 
musí dostat náležitého uznání a 
finančních prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Göran Färm, Francesca Balzani

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. naléhavě vyzývá Komisi, aby pečlivě 
sledovala zemědělské trhy, aby se podařilo 
zvládnout nepředvídané situace, jako je 
mimořádná volatilita cen; připomíná, že 
musí být použito přinejmenším rozpětí ve 
výši nejméně 300 milionů EUR;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 60
Helga Trüpel

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. domnívá se, že v rámci tohoto okruhu 
by měla mít přednost podpora 
udržitelného zemědělství, které zachovává 
biologickou rozmanitost, chrání vodní 
zdroje a úrodnost půdy a respektuje dobré 
životní podmínky zvířat a zaměstnanost;  

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. uznává přínos mimořádných 
prostředků ve výši 300 milionů EUR, jež 
byly v rozpočtu na rok 2010 vyčleněny na 
mlékárenské odvětví; podporuje vytvoření 
nové rozpočtové položky, která má 
fungovat jako mlékárenský fond a 
podporovat modernizaci, diverzifikaci a 
restrukturalizaci a také zlepšovat uvádění 
výrobků na trh; upozorňuje na to, že 
Komise již mlékárenský fond schválila; 

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 25
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. uznává přínos mimořádných 
prostředků ve výši 300 milionů EUR, jež 
byly v rozpočtu na rok 2010 vyčleněny na 
mlékárenské odvětví; podporuje vytvoření 
nové rozpočtové položky, která má 
fungovat jako mlékárenský fond a 
podporovat modernizaci, diverzifikaci a 
restrukturalizaci a také zlepšovat uvádění 
výrobků na trh; upozorňuje na to, že 
Komise již mlékárenský fond schválila; 

25. podporuje vytvoření nové rozpočtové 
položky pro mlékárenské odvětví na 
podporu modernizace tohoto odvětví a 
uvádění jeho produktů na trh, ovšem na 
nižší úrovni, než bylo navrženo;
upozorňuje na to, že Komise již 
mlékárenský fond schválila;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Anne E. Jensen, Carl Haglund

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. uznává přínos mimořádných prostředků 
ve výši 300 milionů EUR, jež byly v 
rozpočtu na rok 2010 vyčleněny na 
mlékárenské odvětví; podporuje vytvoření 
nové rozpočtové položky, která má 
fungovat jako mlékárenský fond a 
podporovat modernizaci, diverzifikaci a 
restrukturalizaci a také zlepšovat uvádění 
výrobků na trh; upozorňuje na to, že 
Komise již mlékárenský fond schválila; 

25. uznává přínos mimořádných prostředků 
ve výši 300 milionů EUR, jež byly v 
rozpočtu na rok 2010 vyčleněny na 
mlékárenské odvětví; podporuje vytvoření 
nové rozpočtové položky, která má 
fungovat jako mlékárenský fond a 
podporovat modernizaci, diverzifikaci a 
restrukturalizaci a také zlepšovat uvádění 
výrobků na trh, poznamenává však, že 
situace na trhu se v tomto odvětví výrazně 
zlepšila a že navrhované prostředky 
mohou být přehnané; upozorňuje na to, že 
Komise již mlékárenský fond schválila; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 64
Helga Trüpel

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. uznává přínos mimořádných prostředků 
ve výši 300 milionů EUR, jež byly v 
rozpočtu na rok 2010 vyčleněny na
mlékárenské odvětví; podporuje vytvoření 
nové rozpočtové položky, která má 
fungovat jako mlékárenský fond a 
podporovat modernizaci, diverzifikaci a 
restrukturalizaci a také zlepšovat uvádění 
výrobků na trh; upozorňuje na to, že 
Komise již mlékárenský fond schválila; 

25. uznává přínos mimořádných prostředků 
ve výši 300 milionů EUR, jež byly v 
rozpočtu na rok 2010 vyčleněny na 
mlékárenské odvětví; podporuje vytvoření 
nové rozpočtové položky, která má 
fungovat jako mlékárenský fond a 
podporovat modernizaci, diverzifikaci a 
restrukturalizaci a také zlepšovat 
vyjednávací pozici zemědělců 
v mlékárenském odvětví jako reakci na 
rostoucí tržní sílu zpracovatelů a 
maloobchodníků v potravinářském 
řetězci; upozorňuje na to, že Komise již 
mlékárenský fond schválila;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Alexander Alvaro

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. uznává přínos mimořádných 
prostředků ve výši 300 milionů EUR, jež 
byly v rozpočtu na rok 2010 vyčleněny na 
mlékárenské odvětví; podporuje vytvoření 
nové rozpočtové položky, která má 
fungovat jako mlékárenský fond a 
podporovat modernizaci, diverzifikaci a 
restrukturalizaci a také zlepšovat uvádění 
výrobků na trh; upozorňuje na to, že 
Komise již mlékárenský fond schválila; 

25. má pochybnosti o přínosu
mimořádných prostředků ve výši 300 
milionů EUR, jež byly v rozpočtu na rok 
2010 vyčleněny na mlékárenské odvětví; 
zpochybňuje vytvoření nové rozpočtové 
položky, která má fungovat jako 
mlékárenský fond a podporovat 
modernizaci, diverzifikaci a 
restrukturalizaci a také zlepšovat uvádění 
výrobků na trh; poznamenává však, že 
situace na trhu se v tomto odvětví výrazně 
zlepšila a že navrhované prostředky 
mohou být přehnané; upozorňuje na to, že 
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Komise již mlékárenský fond schválila a že 
to přispívá k vytvoření rezerv pro případ 
např. volatility cen v tomto odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Göran Färm, Francesca Balzani

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. uznává přínos mimořádných prostředků 
ve výši 300 milionů EUR, jež byly v 
rozpočtu na rok 2010 vyčleněny na 
mlékárenské odvětví; podporuje vytvoření 
nové rozpočtové položky, která má 
fungovat jako mlékárenský fond a 
podporovat modernizaci, diverzifikaci a 
restrukturalizaci a také zlepšovat uvádění 
výrobků na trh; upozorňuje na to, že 
Komise již mlékárenský fond schválila; 

25. uznává přínos mimořádných prostředků 
ve výši 300 milionů EUR, jež byly v 
rozpočtu na rok 2010 vyčleněny na 
mlékárenské odvětví; podporuje vytvoření 
nové rozpočtové položky, která má 
fungovat jako mlékárenský fond a 
podporovat modernizaci, diverzifikaci a 
restrukturalizaci a také zlepšovat uvádění 
výrobků na trh; 

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Lucas Hartong

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. domnívá se, že vnitrostátní programy 
podpory pro odvětví vína by měly zůstat 
zachovány, i když na nižší úrovni;
poukazuje na to, že v době, kdy byla 
provedena reforma režimu pro trh 
s vínem, Komise výslovně prohlásila, že 
tato reforma má být z rozpočtového 
hlediska neutrální; 

26. domnívá se, že vnitrostátní programy 
podpory pro odvětví vína by měly být 
zrušeny;
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Or. en

Pozměňovací návrh 68
Jorgo Chatzimarkakis, Alexander Alvaro

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. zdůrazňuje, že Parlament výslovně 
nesouhlasil s využitím prostředků na živá 
zvířata, která mají být použita při býčích 
zápasech, a poukazuje na to, že očekává, 
že Komise zajistí dodržení tohoto omezení;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Göran Färm, Francesca Balzani

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. uznává, že projekty „Ovoce do škol“ a 
„Mléko do škol“ jsou důležitými 
programy, co se týče podpory zdravého 
stravování dětí; vítá Komisí navrhované 
zvýšení financování těchto dvou programů 
a rozhodl se prostředky na ně ještě dále 
zvýšit; zdůrazňuje důležitost programu 
pomoci pro nejchudší osoby a rozhodl se 
zvýšit prostředky na tento program, 
připomíná však, že musí být prováděn s 
ohledem na řízení před Soudem prvního 
stupně;

27. uznává, že projekty „Ovoce do škol“ a 
„Mléko do škol“ jsou důležitými 
programy, co se týče podpory zdravého 
stravování dětí; vítá Komisí navrhované 
zvýšení financování těchto dvou programů 
a rozhodl se prostředky na ně ještě dále 
zvýšit; zdůrazňuje důležitost programu 
pomoci pro nejchudší osoby a rozhodl se 
zvýšit prostředky na tento program;

Or. en
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Pozměňovací návrh 70
Helga Trüpel

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. podporuje v souladu se svými 
prioritami vytvoření pilotního projektu 
zaměřeného na podporu výměny 
osvědčených postupů mezi mladými 
zemědělci, zejména pokud jde o naléhavé 
úkoly, před nimiž stojí evropské
zemědělství;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Helga Trüpel

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. je přesvědčen, že LIFE+ (finanční 
nástroj pro životní prostředí 2007–2013) by 
měl být ještě více posílen, aby mohl 
uspokojit dodatečná opatření; zdůrazňuje, 
že v environmentální a zemědělské politice 
jsou prioritou problémy týkající se 
životního prostředí a že klíčovým prvkem 
při ochraně přírody a biologické 
rozmanitosti je zvýšení objemu 
financování;

29. je přesvědčen, že LIFE+ (finanční 
nástroj pro životní prostředí 2007–2013) by 
měl být ještě více posílen, aby mohl 
uspokojit dodatečná opatření; zdůrazňuje, 
že v environmentální a zemědělské politice 
jsou prioritou problémy týkající se 
životního prostředí a že klíčovým prvkem 
při ochraně přírody a biologické 
rozmanitosti je zvýšení objemu 
financování; domnívá se, že vedle nástroje 
LIFE+ by kritéria udržitelného rozvoje 
měla být zohledněna ve všech 
relevantních nástrojích EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 72
Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. považuje některé programy a nástroje, 
např. program Prevence, připravenost a 
zvládání následků teroristických útoků, za 
klíčové pro provádění Stockholmského 
programu a znovu zdůrazňuje svou 
podporu programu Daphne – Boj proti 
násilí, v jehož rámci nemohou být 
financovány programy, jež si zasluhují 
pozornost, a to v důsledku nedostatku 
prostředků, a rovněž programu Drogová 
prevence a informovanost o drogách;

30. domnívá se, že různé iniciativy v rámci 
Stockholmského programu – zejména ty, 
které se týkají migrace – by měly být 
v rozpočtu plánovány s ohledem na 
restriktivní dopady krize na mobilitu lidí, 
a nikoli na základě agitace, i když na nižší 
úrovni, než bylo navrženo, a znovu 
zdůrazňuje svou podporu programu 
Daphne – Boj proti násilí, v jehož rámci 
nemohou být financovány programy, jež si 
zasluhují pozornost, a to v důsledku 
nedostatku prostředků, a rovněž programu 
Drogová prevence a informovanost o 
drogách;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Göran Färm, Francesca Balzani

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. považuje některé programy a nástroje, 
např. program Prevence, připravenost a 
zvládání následků teroristických útoků, za 
klíčové pro provádění Stockholmského 
programu a znovu zdůrazňuje svou 
podporu programu Daphne – Boj proti 
násilí, v jehož rámci nemohou být 
financovány programy, jež si zasluhují 
pozornost, a to v důsledku nedostatku 
prostředků, a rovněž programu Drogová 
prevence a informovanost o drogách;

30. znovu zdůrazňuje svou podporu 
programu Daphne – Boj proti násilí, 
v jehož rámci nemohou být financovány 
programy, jež si zasluhují pozornost, a to 
v důsledku nedostatku prostředků, a rovněž 
programu Drogová prevence a 
informovanost o drogách;

Or. en
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Pozměňovací návrh 74
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. považuje některé programy a nástroje, 
např. program Prevence, připravenost a 
zvládání následků teroristických útoků, za 
klíčové pro provádění Stockholmského 
programu a znovu zdůrazňuje svou 
podporu programu Daphne – Boj proti 
násilí, v jehož rámci nemohou být 
financovány programy, jež si zasluhují 
pozornost, a to v důsledku nedostatku 
prostředků, a rovněž programu Drogová 
prevence a informovanost o drogách;

30. považuje některé programy a nástroje, 
např. program Prevence, připravenost a 
zvládání následků teroristických útoků, za 
klíčové pro provádění Stockholmského 
programu a znovu zdůrazňuje svou 
podporu programu Daphne – Boj proti 
násilí, v jehož rámci nemohou být 
financovány programy, jež si zasluhují 
pozornost, a to v důsledku nedostatku 
prostředků, a rovněž programu Drogová 
prevence a informovanost o drogách; v této 
souvislosti klade zejména důraz na boj 
proti násilí páchanému na ženách, včetně 
nucených potratů, mrzačení ženských 
pohlavních orgánů, nedobrovolné 
sterilizace nebo jakéhokoli jiného 
krutého, nelidského či ponižujícího 
zacházení;  

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Helga Trüpel

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. považuje některé programy a nástroje, 
např. program Prevence, připravenost a 
zvládání následků teroristických útoků, za 
klíčové pro provádění Stockholmského 
programu a znovu zdůrazňuje svou 
podporu programu Daphne – Boj proti 
násilí, v jehož rámci nemohou být 

30. považuje tyto programy a nástroje za 
klíčové pro provádění Stockholmského 
programu a znovu zdůrazňuje svou 
podporu programu Daphne – Boj proti 
násilí, v jehož rámci nemohou být 
financovány programy, jež si zasluhují 
pozornost, a to v důsledku nedostatku 
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financovány programy, jež si zasluhují 
pozornost, a to v důsledku nedostatku 
prostředků, a rovněž programu Drogová 
prevence a informovanost o drogách;

prostředků, a rovněž programu Drogová 
prevence a informovanost o drogách;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Alexander Alvaro

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. vzhledem k nedostatečnému množství 
informací o následných krocích v projektu 
SIS II, které byly předloženy Parlamentu, 
považuje umístění prostředků do rezervy za 
nejvhodnější prostředek, jak požadované 
informace získat;

31. vzhledem k nedostatečnému množství 
informací o následných krocích v projektu 
SIS II, které byly předloženy Parlamentu, 
považuje umístění prostředků do rezervy za 
nejvhodnější prostředek, jak požadované 
informace o nezbytných zlepšeních získat;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Alexander Alvaro

Návrh usnesení
Bod 31 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31a. domnívá se, že plánování stanovené v 
pracovním dokumentu útvarů Komise ze 
dne 21. září 2010 dostatečně neuspokojilo 
žádost Parlamentu o poskytnutí informací 
o nezbytných zlepšeních a o úplný přehled 
týkající se rozpočtových aspektů projektu 
SIS II;

Or. en
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Pozměňovací návrh 78
Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. připomíná, že do okruhu 3b patří 
politiky, které mají přímý dopad na 
každodenní život evropských občanů, a je 
naprosto přesvědčen o tom, že nynější 
potenciál tohoto okruhu nemůže být plně 
uvolněn vzhledem k omezenému rozpětí, 
které stanovil současný VFR; zdůrazňuje, 
že financování těchto nástrojů tak, jak je 
navrhla Rada, nezajišťuje hlavní priority 
v tomto okruhu, a upozorňuje zejména na 
to, že velmi vysoké míry plnění programů 
pro mládež prokazují, že si zaslouží, aby 
do nich bylo investováno mnohem více;

32. připomíná, že do okruhu 3b patří 
politiky, které mají přímý dopad na 
každodenní život evropských občanů, a 
upozorňuje zejména na to, že velmi vysoké 
míry plnění programů pro mládež 
prokazují, že si zaslouží, aby do nich bylo 
investováno mnohem více;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Göran Färm, Francesca Balzani

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. pokládá za nutné, aby Komise 
předložila komplexní strategii týkající se 
zlepšení komunikace vůči občanům EU a 
vytvoření „evropského veřejného 
prostoru“ v intencích společného 
interinstitucionálního prohlášení 
„Partnerství pro komunikaci o Evropě“ z 
října 2008;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 80
Göran Färm, Francesca Balzani

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. je naprosto přesvědčen o tom, že role 
EU jako globálního hráče nemůže být 
v dostatečné míře financována z rozpětí, 
které stanoví VFR, a že tento nepostačující 
příděl prostředků by neměly obě složky 
rozpočtového orgánu řešit na základě 
kompromisů přijatých na poslední chvíli, 
aniž by rozumně zvážily potřeby ve 
střednědobém výhledu; připomíná, že 
přezkum VFR a přizpůsobení stropu 
okruhu 4 potřebám, které vznikly a které 
v roce 2006 nebylo možné předvídat, je 
podmínkou sine qua non pro hladký průběh 
financování v tomto okruhu a pro jeho 
udržitelnost;

35. je naprosto přesvědčen o tom, že role 
EU jako globálního hráče nemůže být 
v dostatečné míře financována z rozpětí, 
které stanoví VFR, a že tento nepostačující 
příděl prostředků by neměly obě složky 
rozpočtového orgánu řešit na základě 
kompromisů přijatých na poslední chvíli, 
aniž by rozumně zvážily potřeby ve 
střednědobém výhledu; připomíná, že 
přezkum VFR a revize stropu okruhu 4 
kvůli potřebám, které vznikly a které 
v roce 2006 nebylo možné předpokládat, je 
podmínkou sine qua non pro hladký průběh 
financování v tomto okruhu a pro jeho 
udržitelnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Lucas Hartong

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. znovu zdůrazňuje své odhodlání 
nesnižovat nahodile prostředky určené na 
pomoc Palestině, na mírový proces a pro 
agenturu UNRWA; nicméně znovu 
připomíná své pevné přesvědčení, že 
nepoměr mezi její globální finanční 
pomocí – EU jako celek je největším 
dárcem – a jejím omezeným vlivem na 
mírový proces nelze ani zdůvodnit, ani 
pochopit; je zapotřebí jej detailně řešit, 
zejména v souvislosti s nedávno 
vytvořenou Evropskou službou pro vnější 

37. znovu zdůrazňuje své odhodlání snížit 
prostředky určené na pomoc Palestině, na 
mírový proces a pro agenturu UNRWA;



AM\833410CS.doc 43/54 PE450.579v02-00

CS

činnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. znovu opakuje, že nesouhlasí 
s navrženým přesunem prostředků 
z různých nástrojů a programů na 
doprovodná opatření týkající se banánů a 
na nástroj pro spolupráci s průmyslovými 
zeměmi (ICI+), s jejichž financováním se 
v době přijetí současného VFR nepočítalo, 
nicméně opakuje, že tyto nástroje mají 
jeho podporu; zdůrazňuje, že nástroj pro 
rozvojovou spolupráci nelze považovat za 
fond, který může být využíván 
k financování jakékoli nové potřeby 
v oblasti rozvojové spolupráce, ale že byl 
vytvořen a byly do něj převedeny 
prostředky pro specifické cíle, k jejichž 
dosažení se EU při řadě různých 
příležitostí zavázala;

38. znovu opakuje, že nesouhlasí 
s navrženým přesunem prostředků 
z různých nástrojů a programů na 
doprovodná opatření týkající se banánů a 
na nástroj pro spolupráci s průmyslovými 
zeměmi (ICI+), s jejichž financováním se 
v době přijetí současného VFR nepočítalo;
zdůrazňuje, že nástroj pro rozvojovou 
spolupráci nelze považovat za fond, který 
může být využíván k financování jakékoli 
nové potřeby v oblasti rozvojové 
spolupráce, ale že byl vytvořen a byly do 
něj převedeny prostředky pro specifické 
cíle, k jejichž dosažení se EU při řadě 
různých příležitostí zavázala;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Göran Färm, Francesca Balzani

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. znovu opakuje, že nesouhlasí 
s navrženým přesunem prostředků 
z různých nástrojů a programů na 
doprovodná opatření týkající se banánů a 

38. znovu opakuje, že nesouhlasí 
s navrženým přesunem prostředků 
z různých nástrojů a programů na 
doprovodná opatření týkající se banánů a 
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na nástroj pro spolupráci s průmyslovými 
zeměmi (ICI+), s jejichž financováním se 
v době přijetí současného VFR nepočítalo, 
nicméně opakuje, že tyto nástroje mají jeho 
podporu; zdůrazňuje, že nástroj pro 
rozvojovou spolupráci nelze považovat za 
fond, který může být využíván 
k financování jakékoli nové potřeby 
v oblasti rozvojové spolupráce, ale že byl 
vytvořen a byly do něj převedeny 
prostředky pro specifické cíle, k jejichž 
dosažení se EU při řadě různých 
příležitostí zavázala;

na nástroj pro spolupráci s průmyslovými 
zeměmi (ICI+), s jejichž financováním se 
v době přijetí současného VFR nepočítalo, 
nicméně opakuje, že tyto nástroje mají jeho 
podporu; zdůrazňuje, že nástroj pro 
rozvojovou spolupráci nelze považovat za 
fond, který může být využíván 
k financování jakékoli nové potřeby 
v oblasti rozvojové spolupráce, ale že byl 
vytvořen a byly do něj převedeny 
prostředky pro specifické cíle, k jejichž 
dosažení se EU při řadě různých 
příležitostí zavázala; vyzývá proto Radu, 
aby vyslovila souhlas s víceletým 
financováním těchto opatření pomocí 
všech prostředků uvedených v IID; 

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Anne E. Jensen

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. znovu opakuje, že nesouhlasí 
s navrženým přesunem prostředků 
z různých nástrojů a programů na 
doprovodná opatření týkající se banánů a
na nástroj pro spolupráci s průmyslovými 
zeměmi (ICI+), s jejichž financováním se 
v době přijetí současného VFR nepočítalo, 
nicméně opakuje, že tyto nástroje mají jeho 
podporu; zdůrazňuje, že nástroj pro 
rozvojovou spolupráci nelze považovat za 
fond, který může být využíván 
k financování jakékoli nové potřeby 
v oblasti rozvojové spolupráce, ale že byl 
vytvořen a byly do něj převedeny 
prostředky pro specifické cíle, k jejichž 
dosažení se EU při řadě různých 
příležitostí zavázala;

38. znovu opakuje, že nesouhlasí 
s navrženým přesunem prostředků 
z různých nástrojů a programů na 
doprovodná opatření týkající se banánů a 
na nástroj pro spolupráci s průmyslovými 
zeměmi (ICI+), s jejichž financováním se 
v době přijetí současného VFR nepočítalo, 
nicméně opakuje, že tyto nástroje mají jeho 
podporu; zdůrazňuje, že nástroj pro 
rozvojovou spolupráci nelze považovat za 
fond, který může být využíván 
k financování jakékoli nové potřeby 
v okruhu 4, ale že byl vytvořen a byly do 
něj převedeny prostředky pro specifické 
cíle, k jejichž dosažení se EU při řadě 
různých příležitostí zavázala;

Or. en
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Pozměňovací návrh 85
Göran Färm, Francesca Balzani

Návrh usnesení
Bod 38 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38a. rozhodl se umístit část prostředků na 
životní prostředí a udržitelné hospodaření 
s přírodními zdroji, včetně energetiky, do 
rezervy do té doby, než Komise předloží 
politicky závazný dokument, který potvrdí, 
že finanční balíček na rychlé zahájení 
činnosti v oblasti klimatu je skutečně 
financován z nově poskytnutých 
prostředků, přiděluje zdroje EU 
partnerským regionům geograficky 
vyváženým způsobem a není financován 
na úkor stávajících programů rozvojové
spolupráce, a poskytne jednoznačné 
informace o kritériích pro výběr příjemců 
pomoci a podrobné informace o dohodách 
s rozvojovými zeměmi; 

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Göran Färm, Francesca Balzani

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. v souladu se svými usneseními o 
transatlantických vztazích se domnívá, že 
strategické partnerství EU a USA musí být 
v rozpočtu jednoznačně identifikováno, a 
to vytvořením specifické rozpočtové 
položky „Spolupráce se Spojenými státy 
americkými“;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 87
Helga Trüpel

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. v souladu se svými usneseními o 
transatlantických vztazích se domnívá, že 
strategické partnerství EU a USA musí být 
v rozpočtu jednoznačně identifikováno, a 
to vytvořením specifické rozpočtové 
položky „Spolupráce se Spojenými státy 
americkými“;

41. v souladu se svými usneseními o 
transatlantických vztazích se domnívá, že 
strategické partnerství EU a USA by mohlo
být v rozpočtu jednoznačně identifikováno, 
a to vytvořením specifické rozpočtové 
položky „Spolupráce se Spojenými státy 
americkými“;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Ioannis Kasoulides, Reimer Böge

Návrh usnesení
Bod 41 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41a. je přesvědčen, že je zapotřebí ještě 
zvýšit příděl finančních prostředků na 
podporu kyperských Turků s cílem zajistit 
odpovídající financování činnosti Výboru 
pro pohřešované osoby na Kypru a 
projektů obnovy, jež zaštiťuje Technický 
výbor pro kulturní dědictví; je toho 
názoru, že činnost těchto výborů je pro 
obě kyperské komunity nanejvýše 
důležitá; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 89
Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 43

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43. zdůrazňuje, že takový restriktivní 
přístup sice zajistí pro EU a členské státy 
krátkodobé úspory, na druhé straně však 
ohrozí provádění politik a programů EU;
dále zdůrazňuje, že orgány by měly mít 
k dispozici odpovídající výši finančních 
zdrojů, aby mohly plnit své úkoly, a to 
zvláště poté, co vstoupila v platnost 
Smlouva o fungování Evropské unie;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Angelika Werthmann

Návrh usnesení
Bod 44

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44. obnovuje proto průřezově škrty, které 
provedla Rada, a do vynesení rozsudku 
Soudního dvora umísťuje do rezervy 
částky na úpravu platů o 1,85 %; domnívá 
se, že zahrnutí této výdajové položky do 
rozpočtu odpovídá řádnému a obezřetnému 
rozpočtovému řízení;

44. obnovuje proto průřezově škrty, které 
provedla Rada, a do vynesení rozsudku 
Soudního dvora umísťuje do rezervy 
částky na úpravu platů o 1,85 %;
prohlašuje, že zahrnutí této výdajové 
položky do rozpočtu odpovídá řádnému a 
obezřetnému rozpočtovému řízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Estelle Grelier, Göran Färm, Francesca Balzani, Jutta Haug

Návrh usnesení
Bod 47
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

47. v některých položkách správních 
výdajů ponechává prostředky v rezervě 
buď do doby, než Komise učiní příslušné 
kroky, provede návazná opatření nebo 
předloží návrhy, nebo s cílem získat od ní 
doplňující informace;

47. v některých položkách správních 
výdajů ponechává prostředky v rezervě 
buď do doby, než Komise učiní příslušné 
kroky, provede návazná opatření nebo 
předloží návrhy, nebo s cílem získat od ní 
doplňující informace; zejména požaduje, 
aby byla provedena revize kodexu chování 
pro komisaře a aby byl tento kodex 
důsledně uplatňován, pokud jde o způsoby 
přidělování důchodů bývalým členům 
Komise, s cílem uvolnit některé z těchto 
rezerv; 

Or. en

Pozměňovací návrh 92
James Elles

Návrh usnesení
Bod 47 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

47a. vyjadřuje znepokojení nad situací 
související s nároky podle služebního 
řádu, neboť některé důchody se nyní jeví 
jako neaktuální vzhledem k současným 
ekonomickým okolnostem, zejména  
rozrůstajícím se důchodovým systémům, 
které už nejsou přizpůsobeny návrhům na 
zvýšení věku odchodu do důchodu v době, 
kdy se stále zvyšuje průměrná délka 
života; vyjadřuje podiv nad tím, že 
komisařům, kteří již nejsou ve funkci, 
jsou stále zasílány platby, i když mají jiné 
zaměstnání; rozhodně žádá Komisi, aby 
provedla podrobný přezkum stávajících 
postupů a předložila o něm Evropskému 
parlamentu do 30. dubna 2011 podrobnou 
zprávu;

Or. en



AM\833410CS.doc 49/54 PE450.579v02-00

CS

Pozměňovací návrh 93
Derek Vaughan

Návrh usnesení
Bod 53

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

53. upozorňuje na probíhající soudní řízení 
před Soudním dvorem z podnětu Komise 
ve věci úpravy platů a veden zásadou 
rozpočtové obezřetnosti se rozhodl zapsat 
do rezervy prostředky na pokrytí 
případných důsledků rozhodnutí Soudního 
dvora ve prospěch Komise, pokud jde o 
toto zvýšení platů o 1,85 %;

53. upozorňuje na probíhající soudní řízení 
před Soudním dvorem z podnětu Komise 
ve věci úpravy platů a veden zásadou 
rozpočtové obezřetnosti se rozhodl zapsat 
do rezervy prostředky na pokrytí 
případných důsledků rozhodnutí Soudního 
dvora ve prospěch Komise, pokud jde o 
toto zvýšení platů o 1,85 %; vyzývá ke 
zvážení toho, jak by bylo možné zvýšení 
platů pro rok 2009 a 2010 financovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Derek Vaughan, Göran Färm

Návrh usnesení
Bod 56

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

56. zdůrazňuje, že v situaci, kdy se Rada 
do této chvíle nedokázala dohodnout na 
postoji k opravnému rozpočtu 2/2010 pro 
Výbor regionů a Evropský hospodářský a 
sociální výbor, nezbývá jiná možnost než 
učinit obsah tohoto opravného rozpočtu 
součástí diskusí o rozpočtu na rok 2011;

56. vyjadřuje politování nad tím že se 
Rada dosud nedokázala dohodnout na 
postoji k opravnému rozpočtu 2/2010 pro 
Výbor regionů a Evropský hospodářský a 
sociální výbor, nezbývá jiná možnost než 
učinit obsah tohoto opravného rozpočtu 
součástí diskusí o rozpočtu na rok 2011;

Or. en
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Pozměňovací návrh 95
Peter van Dalen, Lajos Bokros

Návrh usnesení
Bod 62 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

62a. naléhavě vyzývá předsednictvo, aby 
přijalo vhodná opatření k zajištění toho, 
že poslanci ponesou plnou odpovědnost za 
příspěvek na všeobecné výdaje; 

Or. en

Pozměňovací návrh 96
James Elles

Návrh usnesení
Bod 62 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

62a. konstatuje, že Evropský parlament 
vynakládá značné částky na provoz 
externích kanceláří v členských státech 
EU, a rád by věděl, zda je vynakládání 
těchto prostředků odůvodněné vzhledem k 
obrovské revoluci v oblasti komunikací; 
požaduje, aby generální tajemník předložil 
do 28. února 2011 podrobnou zprávu s 
uvedením nákladů na provoz těchto 
kanceláří a s vyjádřením, zda by tuto 
činnost nebylo možné provádět efektivněji 
a informovat o tématech, jimiž se 
Parlament zabývá, pomocí moderních 
technologií;        

Or. en
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Pozměňovací návrh 97
James Elles

Návrh usnesení
Bod 62 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

62a. požaduje, aby generální tajemník 
předložil do 28. února 2011 podrobnou 
zprávu o tom, jaké částky Parlament 
vynakládá na odbor řidičů;  

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Derek Vaughan, Göran Färm

Návrh usnesení
Bod 70

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

70. v návaznosti na svou předchozí 
podrobnou diskusi o příspěvku na asistenty 
v souvislosti s opravným rozpočtem 1/2010 
a na návrhy předsednictva pro rok 2011 
týkající se druhé etapy jeho zvýšení se 
rozhodl ponechat tyto prostředky v rezervě;
bere na vědomí odpovědi, které obdržel od 
správy, ale neshledává je natolik 
přesvědčivými, aby opravňovaly v tomto 
stadiu k dalšímu zvýšení;

70. v návaznosti na svou předchozí 
podrobnou diskusi o příspěvku na asistenty 
v souvislosti s opravným rozpočtem 1/2010 
a na návrhy předsednictva pro rok 2011 
týkající se druhé etapy jeho zvýšení se 
rozhodl ponechat tyto prostředky v rezervě;
bere na vědomí odpovědi, které obdržel od 
správy, ale neshledává je natolik 
přesvědčivými, aby opravňovaly v tomto 
stadiu k dalšímu zvýšení; připomíná svou 
žádost o poskytnutí informací obsaženou v 
usnesení ze dne 25. března 2010 o 
pokynech pro rozpočtový proces pro rok 
2011;

Or. en
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Pozměňovací návrh 99
Angelika Werthmann

Návrh usnesení
Bod 73

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

73. chce být pravidelně průběžně 
informován o nejnovějším vývoji u 
stavebních projektů s výrazným dopadem 
na rozpočet, např. rozšíření budovy KAD, 
a očekává odpovědi, pokud jde o to, jakou 
finanční zátěží pro rozpočet by byly 
obdobné stavební projekty v Bruselu;

73. žádá, aby byl pravidelně průběžně 
informován o nejnovějším vývoji u 
stavebních projektů s výrazným dopadem 
na rozpočet, např. rozšíření budovy KAD, 
a očekává odpovědi, pokud jde o to, jakou 
finanční zátěží pro rozpočet by byly 
obdobné stavební projekty v Bruselu;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Derek Vaughan, Göran Färm

Návrh usnesení
Bod 74

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

74. bere na vědomí odpověď na dotaz 
ohledně současného stavu systému práce s 
poznatky, u kterého však v této fázi 
projektu ještě nelze posoudit, zda bude 
splňovat očekávání;

74. bere na vědomí odpověď na dotaz 
ohledně současného stavu systému práce s 
poznatky, u kterého však v této fázi 
projektu ještě nelze posoudit, zda bude 
splňovat očekávání; zdůrazňuje, že je 
zapotřebí předložit časový plán, pokud jde 
o uplatňování toho systému; připomíná, 
že v usnesení o pokynech požadoval, aby 
byl tento systém evropským občanům 
snadno přístupný prostřednictvím 
internetu; požaduje, aby mu byly 
poskytnuty informace o tom, jakých úspor 
lze po zavedení systému práce s poznatky 
dosáhnout;

Or. en
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Pozměňovací návrh 101
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 76 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

76a. zdůrazňuje, že Parlament v prvním 
čtení navrhuje sám sobě 85% zvýšení 
prostředků v rozpočtové položce týkající se 
výdajů na recepce a reprezentaci, kde 
celková částka činí více než 2 miliony 
EUR; k tomuto návrhu členské státy 
dosud nezaujaly odmítavý postoj;  

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Peter van Dalen, Lajos Bokros

Návrh usnesení
Bod 76 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

76a. zastává názor, že rozpočet na 
zastoupení Evropského parlamentu v 
členských státech by měl být během tří let 
postupně snížen o 30 %; 

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 79

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

79. s uspokojením konstatuje, že jsou 
možné ještě určité další úspory v 
rozpočtové položce na cestovní výdaje 
poslanců a v položce na spotřebu energie, a 

79. s uspokojením konstatuje, že jsou 
možné ještě určité další úspory v 
rozpočtové položce na cestovní výdaje 
poslanců a v položce na spotřebu energie, a 
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to v celkové výši 4 mil. EUR; to v celkové výši 4 mil. EUR; žádá 
předsednictvo o poskytnutí doplňujících 
informací o souběhu plateb cestovného 
(které zohledňují dobu trvání cesty a 
vzdálenost) a denních příspěvků, neboť 
kumulace příspěvků poslancům na tentýž 
den není odůvodněná; 

Or. en


