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Pozměňovací návrh 1
António Fernando Correia de Campos

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. upozorňuje, že VFR by měl poskytnout 
potřebné finanční prostředky k 
uskutečňování iniciativ v rámci Aktu o 
jednotném trhu s cílem lépe využít 
potenciál vnitřního trhu při zajišťování 
budoucí konkurenceschopnosti a 
hospodářského růstu EU;

1. upozorňuje, že VFR by měl poskytnout 
potřebné finanční prostředky k 
uskutečňování iniciativ v rámci Aktu o 
jednotném trhu s cílem lépe využít 
potenciál vnitřního trhu při zajišťování 
budoucí konkurenceschopnosti a 
inkluzivního a udržitelného
hospodářského růstu EU;

Or. pt

Pozměňovací návrh 2
Cornelis de Jong

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá navrhovaný víceletý finanční rámec 
na období 2014–2020 (VFR) a jeho 
provázanost s cíli strategie Evropa 2020; 
zdůrazňuje však, že stále nesplňuje to, co 
Parlament požadoval ve svém usnesení ze 
dne 8. června 2011; poukazuje na to, že 
i při zvýšení úrovně zdrojů pro příští VFR 
o 5 % oproti úrovni v roce 2013 je možné 
přispět ke splnění dohodnutých cílů 
a závazků Unie a k zásadě solidarity Unie 
jen v omezené míře;

zamítá navrhovaný víceletý finanční rámec 
na období 2014–2020 (VFR);  zdůrazňuje, 
že navrhovaný VFR nezohledňuje potřebu 
úsporných opatření na úrovni EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Cornelis de Jong

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. upozorňuje, že VFR by měl poskytnout 
potřebné finanční prostředky k 
uskutečňování iniciativ v rámci Aktu o 
jednotném trhu s cílem lépe využít 
potenciál vnitřního trhu při zajišťování 
budoucí konkurenceschopnosti a 
hospodářského růstu EU;

2. upozorňuje, že VFR by měl poskytnout 
dostatečné finanční prostředky k 
uskutečňování iniciativ v rámci Aktu o 
jednotném trhu s cílem lépe využít 
potenciál vnitřního trhu při zajišťování 
budoucí konkurenceschopnosti a 
hospodářského růstu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Cornelis de Jong

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že MSP jsou páteří evropské 
ekonomiky a že VFR by měl zajistit 
výraznou podporu politice EU, která má za 
cíl zlepšit přístup MSP k financování, 
zvýšit jejich konkurenceschopnost a 
podporovat podnikání; velmi podporuje 
navrhovaný program pro 
konkurenceschopnost podniků a MSP, 
domnívá se však, že finanční krytí, které je 
na něj vyčleněno, by mělo být ještě 
zvýšeno;

3. zdůrazňuje, že MSP jsou páteří evropské 
ekonomiky a že VFR by měl zajistit 
podporu politice EU, která má za cíl zlepšit 
přístup MSP k financování, zvýšit jejich 
konkurenceschopnost a podporovat 
podnikání;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Cristian Silviu Buşoi

Návrh stanoviska
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Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že MSP jsou páteří evropské 
ekonomiky a že VFR by měl zajistit 
výraznou podporu politice EU, která má za 
cíl zlepšit přístup MSP k financování, 
zvýšit jejich konkurenceschopnost a 
podporovat podnikání; velmi podporuje 
navrhovaný program pro 
konkurenceschopnost podniků a MSP, 
domnívá se však, že finanční krytí, které je 
na něj vyčleněno, by mělo být ještě 
zvýšeno;

3. zdůrazňuje, že MSP jsou páteří evropské 
ekonomiky a že VFR by měl zajistit 
výraznou podporu politice EU, která má za 
cíl zlepšit přístup MSP k financování, 
zvýšit jejich konkurenceschopnost a 
podporovat podnikání; velmi podporuje 
navrhovaný program pro 
konkurenceschopnost podniků a MSP, 
domnívá se však, že finanční krytí, které je 
na něj vyčleněno, by mělo být ještě 
zvýšeno na 0,5 % VFR;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Cornelis de Jong

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje důležitost spotřebitelské 
politiky pro zajištění vysoké úrovně 
ochrany spotřebitelů v EU a pro zlepšení 
postavení spotřebitelů obecně; navrhovaný 
příděl prostředků pro program pro 
spotřebitele na období 2014–2020 pokládá 
za nedostatečný k tomu, aby bylo těchto 
cílů dosaženo, a požaduje, aby bylo 
finanční krytí tohoto programu zvýšeno o 
5 %;

4. zdůrazňuje důležitost spotřebitelské 
politiky pro zajištění vysoké úrovně 
ochrany spotřebitelů v EU a pro zlepšení 
postavení spotřebitelů obecně;  

Or. en

Pozměňovací návrh 7
António Fernando Correia de Campos

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. opětovně připomíná, že je třeba zajistit 
dostatečné finanční prostředky pro 
dokončení vnitřního trhu sloužícího 
přibližně 500 milionům občanů, které 
představuje přesvědčivé řešení pro 
překonání hospodářské a finanční krize, 
kterou prochází EU;

Or. pt

Pozměňovací návrh 8
António Fernando Correia de Campos

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vřele vítá navrhovaný nástroj pro 
propojení Evropy určený k financování 
rozsáhlých infrastrukturních projektů na 
podporu vytvoření jednotného trhu v 
energetice a jednotného trhu v digitální 
oblasti, přičemž by se zvýšil volný pohyb 
zboží, služeb a lidí; zdůrazňuje, že potřeby 
financování jsou v této oblasti obrovské a 
že přídělem prostředků, který je nyní 
navrhován, nebude možné je pokrýt; 
zastává proto postoj, že by měl být kladen 
větší důraz na inovativní mechanismy 
financování, jako jsou například projektové 
dluhopisy EU.

5. vřele vítá navrhovaný nástroj pro 
propojení Evropy určený k financování 
rozsáhlých infrastrukturních projektů na 
podporu vytvoření jednotného trhu v 
energetice a jednotného trhu v digitální 
oblasti, přičemž by se zvýšil volný pohyb 
zboží, služeb a lidí a zajistilo se zvýšení 
ochrany spotřebitelů, kteří tak získají 
přístup na trh, který je transparentnější a 
konkurenční, pokud jde o nabídku a ceny;
zdůrazňuje, že potřeby financování jsou v 
této oblasti obrovské a že přídělem 
prostředků, který je nyní navrhován, 
nebude možné je pokrýt; zastává proto 
postoj, že by měl být kladen větší důraz na 
inovativní mechanismy financování, jako 
jsou například projektové dluhopisy EU.

Or. pt

Pozměňovací návrh 9
Cornelis de Jong
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vřele vítá navrhovaný nástroj pro 
propojení Evropy určený k financování 
rozsáhlých infrastrukturních projektů na 
podporu vytvoření jednotného trhu v 
energetice a jednotného trhu v digitální 
oblasti, přičemž by se zvýšil volný pohyb 
zboží, služeb a lidí; zdůrazňuje, že potřeby 
financování jsou v této oblasti obrovské a 
že přídělem prostředků, který je nyní 
navrhován, nebude možné je pokrýt; 
zastává proto postoj, že by měl být kladen 
větší důraz na inovativní mechanismy 
financování, jako jsou například 
projektové dluhopisy EU.

5. vítá navrhovaný nástroj pro propojení 
Evropy určený k financování rozsáhlých 
infrastrukturních projektů;  zdůrazňuje, že 
potřeby financování jsou v této oblasti 
obrovské a že přídělem prostředků, který je 
nyní navrhován, nebude možné je všechny 
pokrýt;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Cristian Silviu Buşoi

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. (nový) připomíná, že výzkum a 
inovace jsou pro silný a konkurenční 
jednotný trh zásadní; vyzývá Radu, aby v 
příštím víceletém finančním rámci 
považovala tuto oblast za politickou 
prioritu a navýšila finanční prostředky na 
program Horizont 2020 až na 100 miliard 
EUR;

Or. en


