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Pozmeňujúci návrh 1
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, 
že Rada o 38 miliárd EUR znížila 
prostriedky v okruhu 1a, v rámci ktorého 
sa financujú hlavné politiky EÚ v oblasti 
inovácie, výskumu, infraštruktúry, MSP, 
mládeže a vzdelávania, ktoré sú potrebné 
na riešenie súčasnej hospodárskej krízy a 
významných spoločenských problémov;
domnieva sa, že primerané obmedzenie 
platieb SPP by umožnilo uvoľnenie 
ďalších rozpočtových zdrojov pre okruh 
1a;

2. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, 
že Rada o 38 miliárd EUR znížila 
prostriedky v okruhu 1a, v rámci ktorého 
sa financujú hlavné politiky EÚ v oblasti 
inovácie, výskumu, infraštruktúry, MSP, 
mládeže a vzdelávania, ktoré sú potrebné 
na riešenie súčasnej hospodárskej krízy a 
významných spoločenských problémov;
zdôrazňuje, že rozpočtové prostriedky v 
okruhu 1a by mohli pomôcť splniť 
prioritné politiky EÚ v oblastiach, ako sú:
opatrenia na boj proti nezamestnanosti, 
priemyselná politika EÚ, výskum a 
inovácia a energetika;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 2
Paul Rübig

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, 
že Rada o 38 miliárd EUR znížila 
prostriedky v okruhu 1a, v rámci ktorého 
sa financujú hlavné politiky EÚ v oblasti 
inovácie, výskumu, infraštruktúry, MSP, 
mládeže a vzdelávania, ktoré sú potrebné 
na riešenie súčasnej hospodárskej krízy a 
významných spoločenských problémov;
domnieva sa, že primerané obmedzenie 
platieb SPP by umožnilo uvoľnenie 
ďalších rozpočtových zdrojov pre okruh 

2. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, 
že Rada o 38 miliárd EUR znížila 
prostriedky v okruhu 1a, v rámci ktorého 
sa financujú hlavné politiky EÚ v oblasti 
inovácie, výskumu, infraštruktúry, MSP, 
mládeže a vzdelávania, ktoré sú potrebné 
na riešenie súčasnej hospodárskej krízy a 
významných spoločenských problémov;
domnieva sa, že by sa malo umožniť
uvoľnenie ďalších rozpočtových zdrojov 
pre okruh 1a;
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1a;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 3
Jean-Pierre Audy

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. rád by poznal približnú výšku 
nepoužitých platobných rozpočtových 
prostriedkov z obdobia v rokoch 2007 –
2013, najmä z posledného roka 2013 a v 
záujme toho žiada Komisiu, aby 
sprístupnila finančný výkaz o miere 
čerpania platobných rozpočtových 
prostriedkov v rámci súčasných 
finančných perspektív za obdobie 2007 –
2013 a uviedla výšku poskytnutých a 
viazaných súm v období 2007 – 2012,
schodok v čerpaní, sumy, ktoré sa ešte 
majú zaviazať a všetky finančné 
informácie o použití platobných 
rozpočtových prostriedkov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 4
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2 a. vyzýva rozpočtové orgány, aby 
stanovili maximálnu možnú flexibilitu na 
nasmerovanie nevyužitých ročných 
rozpočtových prostriedkov na programy v 
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rámci okruhu 1a, najmä Horizont 2020, 
COSME a nástroj Spájame Európu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Edit Herczog

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2 a. je dôrazne proti akémukoľvek pokusu 
o pokrytie potrebných zdrojov 
prostredníctvom presunu prostriedkov z 
okruhu 1a pre prípad neschopnosti v 
budúcnosti uhradiť všetky nevyplatené 
žiadostí o platby v príslušnom finančnom 
roku v rámci budúceho VFR; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. požaduje vyčlenenie významných
prostriedkov na program Horizont 2020; je 
dôrazne proti akémukoľvek návrhu stropov 
na rok 2014 pod úrovňou z roku 2013;
vyzýva Komisiu, aby vytvorila osobitné 
rozpočtové riadky pre nástroj MSP, 
programy Veda v spoločnosti a 
Rozširovanie účasti, ako aj v následných 
programoch CIP Ekologická inovácia a 
Inteligentná energia – Európa;

3. pripomína Rade jej vyhlásenie, podľa 
ktorého financovanie programu Horizont 
2020 musí predstavovať skutočný nárast v 
porovnaní s úrovňou v roku 2013; preto
požaduje vyčlenenie väčšieho objemu
prostriedkov na program Horizont 2020 a
je dôrazne proti akémukoľvek návrhu 
stropov na rok 2014 pod úrovňou z roku 
2013; vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
osobitné rozpočtové riadky pre nástroj 
MSP, programy Veda v spoločnosti a 
Rozširovanie účasti, ako aj v následných 
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programoch CIP Ekologická inovácia a 
Inteligentná energia – Európa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Kent Johansson

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. požaduje vyčlenenie významných
prostriedkov na program Horizont 2020; je 
dôrazne proti akémukoľvek návrhu stropov 
na rok 2014 pod úrovňou z roku 2013;
vyzýva Komisiu, aby vytvorila osobitné 
rozpočtové riadky pre nástroj MSP, 
programy Veda v spoločnosti a 
Rozširovanie účasti, ako aj v následných 
programoch CIP Ekologická inovácia a 
Inteligentná energia – Európa;

3. požaduje vyčlenenie väčšieho objemu
prostriedkov na program Horizont 2020; je 
dôrazne proti akémukoľvek návrhu stropov 
na rok 2014 pod úrovňou z roku 2013;
vyzýva Komisiu, aby vytvorila osobitný 
rozpočet pre nástroj MSP a osobitné 
rozpočtové riadky pre programy Veda v 
spoločnosti a Rozširovanie účasti, ako aj v 
následných programoch CIP Ekologická 
inovácia a Inteligentná energia – Európa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Kent Johansson

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3 a. požaduje vyčlenenie jedného rozpočtu 
pre Európsky inovačný a technologický 
inštitút s cieľom poskytnúť 
zainteresovaným stranám v znalostných a 
inovačných spoločenstvách stabilný a 
predvídateľný rámec na uskutočňovanie 
investícií;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 9
Kent Johansson

Návrh stanoviska
Odsek 3b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3 b. požaduje vyčlenenie väčšieho objemu 
prostriedkov pre Európsky inovačný a 
technologický inštitút s cieľom dosiahnuť 
kritický objem potrebný na zriadenie 
nových plánovaných znalostných a 
inovačných spoločenstiev;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Paul Rübig

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje potrebu riešiť problémy, pred 
ktorými stoja MSP, prostredníctvom 
ambiciózneho programu COSME;
vzhľadom na obzvlášť ťažkú situáciu, 
pokiaľ ide o prístup k finančným 
prostriedkom, požaduje pridelenie aspoň 
60 % rozpočtu programu COSME na 
finančné nástroje;

5. zdôrazňuje potrebu riešiť problémy, pred 
ktorými stoja MSP, prostredníctvom 
ambiciózneho programu COSME;
vzhľadom na obzvlášť ťažkú situáciu, 
pokiaľ ide o prístup k finančným 
prostriedkom, požaduje pridelenie aspoň 
60 % rozpočtu programu COSME na 
finančné nástroje; trvá na tom, že VFR by 
mal aj naďalej zabezpečovať prostriedky 
pre programy mikrofinancovania (ako sú 
Európsky nástroj mikrofinancovania 
Progress a program JASMINE); okrem 
toho požaduje, aby sa posilnila 
prepojenosť jestvujúcich a budúcich 
nástrojov na podporu podnikania, 
napríklad v prípade európskeho
sociálneho fondu, fondu na prispôsobenie 
sa globalizácii, záruk pre mladých 
a Erasmus pre mladých podnikateľov, aby 
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sa na národnej a miestnej úrovni vytvorili 
stimuly a súčinnosť;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 11
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje potrebu riešiť problémy, pred 
ktorými stoja MSP, prostredníctvom 
ambiciózneho programu COSME;
vzhľadom na obzvlášť ťažkú situáciu, 
pokiaľ ide o prístup k finančným 
prostriedkom, požaduje pridelenie aspoň 
60 % rozpočtu programu COSME na 
finančné nástroje;

5. zdôrazňuje potrebu riešiť problémy, pred 
ktorými stoja MSP, prostredníctvom 
ambiciózneho programu COSME;
domnieva sa, že úroveň financovania 
navrhnutá v súčasnosti je nedostatočná a 
opakuje pozíciu Parlamentu, podľa ktorej 
je potrebné zdvojnásobenie sumy 
vyčlenenej na program počas obdobia 
VFR; vzhľadom na obzvlášť ťažkú 
situáciu, pokiaľ ide o prístup k finančným 
prostriedkom, požaduje pridelenie aspoň 
60 % rozpočtu programu COSME na 
finančné nástroje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Edit Herczog

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje potrebu riešiť problémy, pred 
ktorými stoja MSP, prostredníctvom 
ambiciózneho programu COSME;
vzhľadom na obzvlášť ťažkú situáciu, 
pokiaľ ide o prístup k finančným 

5. zdôrazňuje potrebu riešiť problémy, pred 
ktorými stoja MSP, prostredníctvom 
ambiciózneho programu COSME;
vzhľadom na obzvlášť ťažkú situáciu, 
pokiaľ ide o prístup k finančným 
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prostriedkom, požaduje pridelenie aspoň 
60 % rozpočtu programu COSME na 
finančné nástroje;

prostriedkom, požaduje pridelenie aspoň 
60 % rozpočtu programu COSME na
najúčinnejšie finančné nástroje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Edit Herczog

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. trvá na tom, že hlavné projekty 
infraštruktúry EÚ (ako je Galileo a 
Copernicus) sa musia financovať z iných 
zdrojov a nad rámec rozpočtu VFR, a na 
tom, že prostriedky EÚ sa musia použiť 
na pokrytie dodatočných nákladov alebo 
nákladov projektu ITER;

6. trvá na tom, že hlavné projekty 
infraštruktúry EÚ (ako je Galileo a 
Copernicus) a projekt ITER sa musia 
financovať nad rámec stropov VFR, tak 
aby sa zabezpečilo, aby prípadné 
prekročenie nákladov neohrozilo 
financovanie a úspešné vykonávanie 
ostatných politík Únie, najmä v oblasti 
výskumu, a to pri zachovaní plných 
právomocí oboch zložiek rozpočtového 
orgánu; na základe celkových nákladov, 
ktoré budú dohodnuté, by sa financovanie 
malo v nariadení o VFR účelovo vyhradiť 
vo forme viazaných rozpočtových 
prostriedkov s cieľom zabezpečiť 
financovanie týchto projektov bez 
ohrozenia ďalších priorít EÚ, ako sú 
Horizont 2020, COSME alebo program 
Erasmus;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Paul Rübig

Návrh stanoviska
Odsek 6
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. trvá na tom, že hlavné projekty 
infraštruktúry EÚ (ako je Galileo a
Copernicus) sa musia financovať z iných 
zdrojov a nad rámec rozpočtu VFR, a na 
tom, že prostriedky EÚ sa musia použiť 
na pokrytie dodatočných nákladov alebo 
nákladov projektu ITER;

6. trvá na tom, že balíky financovania 
hlavných projektov infraštruktúry EÚ (ako 
je Galileo, Copernicus a ITER) by mali 
byť nad rámec stropu VFR, tak aby 
členské štáty mohli v prípade potreby 
uvoľniť dodatočné rozpočtové 
prostriedky; 

Or. de

Pozmeňujúci návrh 15
Jean-Pierre Audy

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. trvá na tom, že hlavné projekty 
infraštruktúry EÚ (ako je Galileo a 
Copernicus) sa musia financovať z iných 
zdrojov a nad rámec rozpočtu VFR, a na 
tom, že prostriedky EÚ sa musia použiť 
na pokrytie dodatočných nákladov alebo 
nákladov projektu ITER;

6. trvá na tom, že hlavné projekty 
infraštruktúry EÚ (ako je Galileo, ITER a 
Copernicus) sa musia financovať nad 
rámec stropov rozpočtu VFR, a na tom, že 
financovanie a úspešné vykonávanie 
ostatných programov EÚ by nemalo byť 
ohrozené možnými prekročeniami 
nákladov týchto rozsiahlych projektov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Jens Rohde, Kent Johansson

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. trvá na tom, že hlavné projekty 
infraštruktúry EÚ (ako je Galileo a 
Copernicus) sa musia financovať z iných 
zdrojov a nad rámec rozpočtu VFR, a na 
tom, že prostriedky EÚ sa musia použiť 

6. trvá na tom, že hlavné projekty 
infraštruktúry EÚ (ako je Galileo, ITER a 
Copernicus) sa musia financovať nad 
rámec stropov rozpočtu VFR, a na tom, že 
financovanie a úspešné vykonávanie 
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na pokrytie dodatočných nákladov alebo 
nákladov projektu ITER;

iných programov EÚ by nemalo byť 
ohrozené možnými prekročeniami 
nákladov týchto rozsiahlych projektov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. trvá na tom, že hlavné projekty 
infraštruktúry EÚ (ako je Galileo a 
Copernicus) sa musia financovať z iných 
zdrojov a nad rámec rozpočtu VFR, a na 
tom, že prostriedky EÚ sa musia použiť na 
pokrytie dodatočných nákladov alebo 
nákladov projektu ITER;

6. trvá na tom, že hlavné projekty 
infraštruktúry EÚ (ako je Galileo a 
Copernicus) sa musia financovať nad 
rámec rozpočtu VFR, a na tom, že žiadne 
prostriedky EÚ sa nesmú použiť na 
pokrytie dodatočných nákladov alebo 
nákladov projektu ITER;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Edit Herczog

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. domnieva sa, že v záujme plnenia 
stratégie EÚ 2020 je potrebné lepšie 
riadenie a koordinácia vynakladania 
prostriedkov medzi EÚ a členskými štátmi;
požaduje, aby sa existujúce zdroje EÚ 
využívali optimálne s dôrazom na pridanú 
hodnotu EÚ, účinné zefektívnenie 
postupov a pákové účinky; žiada, aby sa v 
rámci procesu európsky semester 
monitorovali investície do výskumu, 
inovácie, priemyselnej politiky a MSP.

7. domnieva sa, že v záujme plnenia 
stratégie EÚ 2020 je potrebné lepšie 
riadenie a koordinácia vynakladania 
prostriedkov medzi EÚ a členskými štátmi;
požaduje, aby sa existujúce zdroje EÚ 
využívali optimálne s dôrazom na pridanú 
hodnotu EÚ, účinné zefektívnenie 
postupov a pákové účinky spolu s 
primeraným a urýchleným vykonávaním v 
členských štátoch; žiada, aby sa v rámci 
procesu európsky semester monitorovali 
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investície do výskumu, inovácie, 
priemyselnej politiky, MSP, energetickej a 
IKT infraštruktúry.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Jean-Pierre Audy

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. domnieva sa, že v záujme plnenia 
stratégie EÚ 2020 je potrebné lepšie 
riadenie a koordinácia vynakladania 
prostriedkov medzi EÚ a členskými štátmi;
požaduje, aby sa existujúce zdroje EÚ 
využívali optimálne s dôrazom na pridanú 
hodnotu EÚ, účinné zefektívnenie 
postupov a pákové účinky; žiada, aby sa v 
rámci procesu európsky semester 
monitorovali investície do výskumu, 
inovácie, priemyselnej politiky a MSP.

7. domnieva sa, že v záujme plnenia 
stratégie EÚ 2020 je potrebné lepšie 
riadenie a koordinácia vynakladania 
prostriedkov medzi EÚ, členskými štátmi a 
regiónmi; požaduje, aby sa existujúce 
zdroje EÚ využívali optimálne s dôrazom 
na pridanú hodnotu EÚ, účinné 
zefektívnenie postupov a pákové účinky;
žiada, aby sa v rámci procesu európsky 
semester monitorovali investície do 
výskumu, inovácie, priemyselnej politiky a 
MSP.

Or. fr


