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Pozmeňujúci návrh 1
José Manuel Fernandes

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. berie na vedomie politickú dohodu z 27. 
júna 2013 o viacročnom finančnom rámci 
(VFR) na roky 2014 – 2020, ktorá umožní 
pokračovanie financovania politík so 
zameraním na nové priority s cieľom 
dosiahnuť ciele stratégie EÚ 2020; je 
presvedčený, že vysoká úroveň ochrany 
životného prostredia v Európskej únii, 
zdravie ako predpoklad ekonomickej 
prosperity, bezpečnosť potravín a krmív a 
mechanizmy, ktoré pomáhajú chrániť proti 
prírodným a človekom spôsobeným 
katastrofám sú základné hodnoty pre 
všetkých európskych občanov;

1. berie na vedomie politickú dohodu z 27. 
júna 2013 o viacročnom finančnom rámci 
(VFR) na roky 2014 – 2020, ktorá umožní 
pokračovanie financovania politík so 
zameraním na nové priority s cieľom 
dosiahnuť ciele stratégie EÚ 2020;
konštatuje, že VFR zahŕňa významnú 
mieru flexibility, ktorá umožní maximálne 
využitie prostriedkov, ktorých úroveň 
členské štáty v porovnaní s pôvodným 
návrhom Komisie výrazne znížili; je 
presvedčený, že vysoká úroveň ochrany 
životného prostredia v Európskej únii, 
zdravie ako predpoklad ekonomickej 
prosperity, bezpečnosť potravín a krmív a 
mechanizmy, ktoré pomáhajú chrániť proti 
prírodným a človekom spôsobeným 
katastrofám sú základné hodnoty pre 
všetkých európskych občanov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
José Manuel Fernandes

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že VFR je plán výdavkov, 
ktorý je finančným vyjadrením priorít 
Únie. Nie je to sedemročný rozpočet, ale 
základ pre ročný rozpočtový postup.
Stanovuje maximálne ročné sumy, ktoré 
môže Únia vynaložiť v rôznych 
politických oblastiach. Stanovuje teda 
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politický, ako aj rozpočtový rámec v 
prospech 500 miliónov Európanov. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
José Manuel Fernandes

Návrh stanoviska
Odsek 1b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. zdôrazňuje, že Európe treba pomôcť 
zotaviť sa z krízy.
Cieľom plánu výdavkov je zvýšiť rast a 
zamestnanosť v Európe, podporiť 
ekologické poľnohospodárstvo a 
vybudovať Európu, ktorá bude viac 
zameraná na životné prostredie a 
významnejšia z medzinárodného 
hľadiska.
Návrhy počítajú so zvýšením výdavkov na 
výskum a inováciu, vzdelávanie, odbornú 
prípravu a vonkajšie vzťahy.  Očakáva sa, 
že výdavky na politiky spojené s klímou 
budú v období 2014 až 2020 predstavovať 
až 20 %.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Jutta Haug

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. berie na vedomie pozíciu Rady k 
návrhu rozpočtu na rok 2014 so sumou 
142 226,9 mil. EUR vo viazaných 
rozpočtových prostriedkoch a 135 004,6 
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EUR v platobných rozpočtových 
prostriedkoch, čo znamená ešte väčšie 
zníženie v porovnaní s pôvodným 
návrhom Komisie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
José Manuel Fernandes

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. konštatuje, že väčšina programov sa 
ukončí 31. decembra 2013 (napríklad 
civilná ochrana), a nalieha na prijatie 
nových právnych základov v rámci 
bežného legislatívneho postupu ešte pred 
začiatkom roka 2014, aby sa zabezpečilo 
financovanie pre milióny príjemcov v 
Únii; zdôrazňuje, že právne základy sa 
musia dovtedy dokončiť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Jutta Haug

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. je znepokojený návrhom Rady znížiť 
platby spojené s činnosťami v oblasti 
životného prostredia a klímy o 10,7 mil. 
EUR v porovnaní s minulým, súčasným 
alebo očakávaným plnením rozpočtu; 
nebude akceptovať tieto škrty v platbách, 
keďže plnenie rozpočtu v tejto oblasti 
politiky bolo vždy veľmi uspokojivé; 
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považuje preto argument Rady za slabý a 
jej prístup za čisto aritmetické cvičenie v 
záujme celkového zníženia platobných 
rozpočtových prostriedkov; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Jutta Haug

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. podporuje zviditeľnenie regiónov 
Európe, ktoré majú integrovaný a ku klíme 
šetrný prístup k doprave, životnému 
prostrediu, energetike a odpadu; navrhuje 
udeľovanie ceny Komisie každých päť 
rokov tým regiónom, ktoré plnia ciele, aby 
sa ocenilo ich úsilie;

6. podporuje zviditeľnenie regiónov 
Európe, ktoré majú integrovaný a ku klíme 
šetrný prístup k doprave, životnému 
prostrediu, energetike a odpadu; navrhuje 
udeľovanie ceny Komisie každých päť 
rokov tým regiónom, ktoré plnia ciele, aby 
sa ocenilo ich úsilie; vyzýva Komisiu, aby 
predložila prvý návrh ceny do konca roku 
2013;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Jutta Haug

Návrh stanoviska
Odsek 12a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

12a. zvráti pozíciu Rady, ktorá chce znížiť 
rozpočty agentúr v oblasti zodpovednosti 
tohto výboru o 2 051 898 EUR; považuje 
odôvodnenie Rady, že zníženie bude 
zodpovedať úprave platov za roky 2011 a 
2012 za zámienku, lebo Rada tieto 
agentúry považuje za administratívnu 
záťaž; 
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