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Pozměňovací návrh 861
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 84

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

84. zdůrazňuje, že zahraniční politika EU 
by měla vycházet ze zásad a hodnot, na 
nichž je Unie založena, tj. z demokracie, 
dodržování lidských práv a právního 
státu; opakuje, že je třeba Unii vybavit 
odpovídajícími a cílenými prostředky 
k prosazování těchto hodnot na celém 
světě;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 862
Bas Eickhout, Helga Trüpel, Franziska Katharina Brantner

Návrh usnesení
Bod 84

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

84. zdůrazňuje, že zahraniční politika EU 
by měla vycházet ze zásad a hodnot, na 
nichž je Unie založena, tj. z demokracie, 
dodržování lidských práv a právního státu; 
opakuje, že je třeba Unii vybavit 
odpovídajícími a cílenými prostředky 
k prosazování těchto hodnot na celém 
světě;

84. zdůrazňuje, že zahraniční politika EU 
by měla vycházet ze zásad a hodnot, na 
nichž je Unie založena, tj. z demokracie, 
dodržování lidských práv, rozmanitosti
a právního státu a základních svobod 
a ochrany životního prostředí; opakuje, že 
je třeba Unii vybavit lépe odpovídajícími 
a cílenějšími prostředky k prosazování 
těchto hodnot na celém světě; upozorňuje
na zvláštní přínos zajišťovaný 
prostřednictvím evropského nástroje pro 
demokracii a lidská práva, protože 
umožňuje financování projektů bez 
souhlasu třetích hostitelských zemí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 863
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 84

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

84. zdůrazňuje, že zahraniční politika EU 
by měla vycházet ze zásad a hodnot, na 
nichž je Unie založena, tj. z demokracie, 
dodržování lidských práv a právního státu; 
opakuje, že je třeba Unii vybavit 
odpovídajícími a cílenými prostředky 
k prosazování těchto hodnot na celém 
světě;

84. zdůrazňuje, že zahraniční politika EU 
by měla vycházet ze zásad a hodnot, na 
nichž je Unie založena, tj. z budování míru 
a předcházení konfliktům, demokracie, 
dodržování lidských práv a právního státu; 
opakuje, že je třeba Unii vybavit 
odpovídajícími a cílenými prostředky 
k prosazování těchto hodnot na celém 
světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 864
Carl Haglund

Návrh usnesení
Bod 84

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

84. zdůrazňuje, že zahraniční politika EU 
by měla vycházet ze zásad a hodnot, na 
nichž je Unie založena, tj. z demokracie, 
dodržování lidských práv a právního státu; 
opakuje, že je třeba Unii vybavit 
odpovídajícími a cílenými prostředky 
k prosazování těchto hodnot na celém 
světě;

84. zdůrazňuje, že zahraniční politika EU 
by měla vycházet ze zásad a hodnot, na 
nichž je Unie založena, tj. z demokracie, 
dodržování lidských práv a právního státu; 
opakuje, že je třeba Unii vybavit 
odpovídajícími a cílenými prostředky 
k prosazování těchto hodnot na celém světě 
a k rozšiřování oblasti míru a stability 
v jejím sousedství;

Or. en

Pozměňovací návrh 865
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D
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Návrh usnesení
Bod 84 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

84a. je přesvědčen, že EU by si měla 
zajistit politickou úlohu úměrnou 
finanční podpoře, kterou poskytuje;

Or. en

Pozměňovací návrh 866
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 85

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

85. domnívá se, že budování úzkých 
a efektivních vztahů se sousedními zeměmi 
by mělo zůstat prioritou programu vnější 
činnosti Unie; zdůrazňuje, že je zapotřebí 
zvýšit finanční závazky, aby byla Unie 
schopna splnit hlavní úkoly, jimiž je 
podpora přechodu k demokracii 
a konsolidaci, dobrá správa věcí 
veřejných, lidská práva, a naplnit vysoká 
očekávání vyplývající z její morální 
odpovědnosti vůči svým sousedům;

85. domnívá se, že budování úzkých 
a efektivních vztahů se sousedními zeměmi 
by mělo zůstat prioritou programu vnější 
činnosti členských států; zdůrazňuje, že 
Unie nepotřebuje žádné finanční závazky;

Or. en

Pozměňovací návrh 867
Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Danuta Maria Hübner, Czesław Adam 
Siekierski

Návrh usnesení
Bod 85

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

85. domnívá se, že budování úzkých 
a efektivních vztahů se sousedními zeměmi 

85. domnívá se, že budování úzkých 
a efektivních vztahů se sousedními zeměmi 
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by mělo zůstat prioritou programu vnější 
činnosti Unie; zdůrazňuje, že je zapotřebí 
zvýšit finanční závazky, aby byla Unie 
schopna splnit hlavní úkoly, jimiž je 
podpora přechodu k demokracii 
a konsolidaci, dobrá správa věcí veřejných, 
lidská práva, a naplnit vysoká očekávání 
vyplývající z její morální odpovědnosti 
vůči svým sousedům;

by mělo zůstat prioritou programu vnější 
činnosti Unie; zdůrazňuje, že je zapotřebí 
zvýšit finanční závazky, aby byla Unie 
schopna splnit hlavní úkoly, jimiž je 
podpora přechodu k demokracii 
a konsolidaci, dobrá správa věcí veřejných, 
lidská práva, a naplnit vysoká očekávání 
vyplývající z její morální odpovědnosti 
vůči svým sousedům; kromě toho je pevně 
přesvědčen, že veškeré výdaje v tomto 
ohledu by měly být podmíněné 
s přihlédnutím k míře účasti dotčeného 
partnera i jeho pokroku při plnění dříve 
přijatých závazků;

Or. en

Pozměňovací návrh 868
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 85

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

85. domnívá se, že budování úzkých 
a efektivních vztahů se sousedními zeměmi 
by mělo zůstat prioritou programu vnější 
činnosti Unie; zdůrazňuje, že je zapotřebí 
zvýšit finanční závazky, aby byla Unie 
schopna splnit hlavní úkoly, jimiž je 
podpora přechodu k demokracii 
a konsolidaci, dobrá správa věcí veřejných, 
lidská práva, a naplnit vysoká očekávání 
vyplývající z její morální odpovědnosti 
vůči svým sousedům;

85. domnívá se, že EU má 
v mezinárodním společenství zvláštní 
odpovědnost za prosazování bezpečnosti, 
demokracie a prosperity v sousedních 
zemích Evropy, kde je hospodářský rozvoj 
a pokrok stability v jejím přímém zájmu; 
domnívá se proto, že budování úzkých 
a efektivních vztahů se sousedními zeměmi 
by mělo zůstat prioritou programu vnější 
činnosti Unie; zdůrazňuje, že je zapotřebí 
zvýšit finanční závazky, aby byla Unie 
schopna splnit hlavní úkoly, jimiž je 
podpora přechodu k demokracii 
a konsolidaci, dobrá správa věcí veřejných, 
lidská práva, a naplnit vysoká očekávání 
vyplývající z její morální odpovědnosti 
vůči svým sousedům; bere na vědomí 
poučení z minulých problémů programů 
sousedství; je přesvědčen, že pravidla 
podmíněnosti by měla být posílena 
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a financování by mělo být poskytováno 
příjemcům za zvláštních podmínek, jako 
je zlepšování demokratického rozvoje 
a řádného rozpočtového řízení, omezování 
míry korupce a schopnost využívat 
podporu EU transparentně, efektivně 
a s individuální odpovědností;

Or. en

Pozměňovací návrh 869
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 85

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

85. domnívá se, že budování úzkých 
a efektivních vztahů se sousedními zeměmi 
by mělo zůstat prioritou programu vnější 
činnosti Unie; zdůrazňuje, že je zapotřebí 
zvýšit finanční závazky, aby byla Unie 
schopna splnit hlavní úkoly, jimiž je 
podpora přechodu k demokracii 
a konsolidaci, dobrá správa věcí veřejných, 
lidská práva, a naplnit vysoká očekávání 
vyplývající z její morální odpovědnosti 
vůči svým sousedům;

85. domnívá se, že budování úzkých 
a efektivních vztahů se sousedními zeměmi 
by mělo zůstat prioritou programu vnější 
činnosti Unie; zdůrazňuje, že je zapotřebí 
zvýšit finanční závazky, aby byla Unie 
schopna splnit hlavní úkoly, jimiž je 
podpora přechodu k demokracii 
a konsolidaci, dobrá správa věcí veřejných, 
lidská práva včetně práv žen, a naplnit 
vysoká očekávání vyplývající z její morální 
odpovědnosti vůči svým sousedům;
současně je přesvědčen, že cílenější využití 
finančních prostředků je přinejmenším 
tak důležité jako míry financování; 
požaduje proto, aby byla v programech 
pomoci EU v sousedství Unie posílena 
zásada podmíněnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 870
Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 85
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

85. domnívá se, že budování úzkých 
a efektivních vztahů se sousedními zeměmi 
by mělo zůstat prioritou programu vnější 
činnosti Unie; zdůrazňuje, že je zapotřebí 
zvýšit finanční závazky, aby byla Unie 
schopna splnit hlavní úkoly, jimiž je 
podpora přechodu k demokracii 
a konsolidaci, dobrá správa věcí veřejných, 
lidská práva, a naplnit vysoká očekávání 
vyplývající z její morální odpovědnosti 
vůči svým sousedům;

85. domnívá se, že budování úzkých 
a efektivních vztahů se sousedními zeměmi 
by mělo zůstat prioritou programu vnější 
činnosti Unie; zdůrazňuje však, že je 
zapotřebí přehodnotit priority i rozdělení 
zdrojů, aby byla Unie skutečně schopna 
splnit hlavní úkoly, jako je podpora
přechodu k demokracii a konsolidaci, 
právní stát, dobrá správa věcí veřejných 
a lidská práva v jejím sousedství;

Or. en

Pozměňovací návrh 871
Reimer Böge, Ioannis Kasoulides, Simon Busuttil za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 85

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

85. domnívá se, že budování úzkých 
a efektivních vztahů se sousedními zeměmi 
by mělo zůstat prioritou programu vnější 
činnosti Unie; zdůrazňuje, že je zapotřebí 
zvýšit finanční závazky, aby byla Unie 
schopna splnit hlavní úkoly, jimiž je 
podpora přechodu k demokracii 
a konsolidaci, dobrá správa věcí veřejných, 
lidská práva, a naplnit vysoká očekávání 
vyplývající z její morální odpovědnosti 
vůči svým sousedům;

85. domnívá se, že budování úzkých 
a efektivních vztahů se sousedními zeměmi 
by mělo zůstat prioritou programu vnější 
činnosti Unie; zdůrazňuje, že je zapotřebí 
zvýšit finanční závazky, aby byla Unie 
schopna splnit hlavní úkoly, jimiž je 
podpora přechodu k demokracii 
a konsolidaci, dobrá správa věcí veřejných, 
lidská práva, a naplnit vysoká očekávání 
vyplývající z její morální odpovědnosti 
vůči svým sousedům; trvá zejména na 
potřebě úpravy a zvýšeného financování 
pro Evropskou politiku sousedství 
s ohledem na současné události a s cílem 
lépe prosazovat mír, svobodu a bezpečnost 
v partnerských zemích a regionech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 872
Riikka Manner

Návrh usnesení
Bod 85

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

85. domnívá se, že budování úzkých 
a efektivních vztahů se sousedními zeměmi 
by mělo zůstat prioritou programu vnější 
činnosti Unie; zdůrazňuje, že je zapotřebí 
zvýšit finanční závazky, aby byla Unie 
schopna splnit hlavní úkoly, jimiž je 
podpora přechodu k demokracii 
a konsolidaci, dobrá správa věcí veřejných, 
lidská práva, a naplnit vysoká očekávání 
vyplývající z její morální odpovědnosti 
vůči svým sousedům;

85. domnívá se, že budování úzkých 
a efektivních vztahů se sousedními zeměmi 
by mělo zůstat prioritou programu vnější 
činnosti Unie; proto zdůrazňuje, že lepší 
fungování Evropského nástroje sousedství 
a partnerství je mimořádně důležité pro 
naplňování rostoucí poptávky na 
hranicích EU; zdůrazňuje, že je zapotřebí 
zvýšit finanční závazky, aby byla Unie 
schopna splnit hlavní úkoly, jimiž je 
podpora přechodu k demokracii 
a konsolidaci, dobrá správa věcí veřejných, 
lidská práva, a naplnit vysoká očekávání 
vyplývající z její morální odpovědnosti 
vůči svým sousedům;

Or. en

Pozměňovací návrh 873
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Návrh usnesení
Bod 85

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

85. domnívá se, že budování úzkých 
a efektivních vztahů se sousedními zeměmi 
by mělo zůstat prioritou programu vnější 
činnosti Unie; zdůrazňuje, že je zapotřebí 
zvýšit finanční závazky, aby byla Unie 
schopna splnit hlavní úkoly, jimiž je 
podpora přechodu k demokracii 
a konsolidaci, dobrá správa věcí veřejných, 
lidská práva, a naplnit vysoká očekávání 
vyplývající z její morální odpovědnosti 
vůči svým sousedům;

85. domnívá se, že budování úzkých 
a efektivních vztahů se sousedními zeměmi 
by mělo zůstat prioritou programu vnější 
činnosti Unie; zdůrazňuje, že je zapotřebí 
zvýšit finanční závazky, aby byla Unie 
schopna splnit hlavní úkoly, jimiž je 
podpora přechodu k demokracii 
a konsolidaci, dobrá správa věcí veřejných, 
lidská práva včetně práv žen – a naplnit 
vysoká očekávání vyplývající z její morální 
odpovědnosti vůči svým sousedům;
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Or. en

Pozměňovací návrh 874
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 85

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

85. domnívá se, že budování úzkých 
a efektivních vztahů se sousedními zeměmi 
by mělo zůstat prioritou programu vnější 
činnosti Unie; zdůrazňuje, že je zapotřebí 
zvýšit finanční závazky, aby byla Unie 
schopna splnit hlavní úkoly, jimiž je 
podpora přechodu k demokracii 
a konsolidaci, dobrá správa věcí veřejných, 
lidská práva, a naplnit vysoká očekávání 
vyplývající z její morální odpovědnosti 
vůči svým sousedům;

85. domnívá se, že budování úzkých 
a efektivních vztahů se sousedními zeměmi 
by mělo zůstat prioritou programu vnější 
činnosti Unie; zdůrazňuje, že je zapotřebí 
zvýšit finanční závazky, aby byla Unie 
schopna splnit hlavní úkoly, jimiž je 
podpora budování míru a předcházení 
konfliktům, přechodu k demokracii 
a konsolidaci, dobrá správa věcí veřejných, 
lidská práva, a naplnit vysoká očekávání 
vyplývající z její morální odpovědnosti 
vůči svým sousedům;

Or. en

Pozměňovací návrh 875
Carl Haglund

Návrh usnesení
Bod 85

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

85. domnívá se, že budování úzkých 
a efektivních vztahů se sousedními zeměmi 
by mělo zůstat prioritou programu vnější 
činnosti Unie; zdůrazňuje, že je zapotřebí 
zvýšit finanční závazky, aby byla Unie 
schopna splnit hlavní úkoly, jimiž je 
podpora přechodu k demokracii 
a konsolidaci, dobrá správa věcí veřejných, 
lidská práva, a naplnit vysoká očekávání 
vyplývající z její morální odpovědnosti 
vůči svým sousedům;

85. domnívá se, že budování úzkých 
a efektivních vztahů se sousedními zeměmi 
by mělo zůstat prioritou programu vnější 
činnosti Unie; zdůrazňuje, že je zapotřebí 
zvýšit finanční závazky, aby byla Unie 
schopna splnit hlavní úkoly, jimiž je 
podpora přechodu k demokracii, 
svobodným a spravedlivým volbám 
a ústavní konsolidaci, dobrá správa věcí 
veřejných, lidská práva, a naplnit vysoká 
očekávání vyplývající z její morální 
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odpovědnosti vůči svým sousedům;

Or. en

Pozměňovací návrh 876
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 85 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

85a. připomíná, že EU se blíží nové vlně 
rozšíření, zejména směrem k západnímu 
Balkánu; domnívá se tudíž, že nástroj 
předvstupní pomoci musí být 
v nadcházejících letech náležitě 
financován v zájmu přípravy pro budoucí 
členství; domnívá se, že by NPP měl 
upřednostnit podporu nezbytných zlepšení 
v oblasti souladu kandidátských zemí 
s acquis communautaire a usnadnit 
využívání finančních prostředků EU pro 
občanskou společnost, sociální partnery, 
menšiny, nevládní organizace, kulturní 
dědictví a místní a regionální orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 877
Elmar Brok

Návrh usnesení
Bod 85 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

85b. vyzývá, aby příští VFR zohlednil 
náklady na budoucí rozšíření, tj. na 
přistoupení Chorvatska; vyzývá v tomto 
ohledu k realistickému přístupu, pokud 
jde o další vlny rozšíření, jež musí 
zohlednit rozpočtové dopady, zejména 
pokud jde o západní Balkán; zdůrazňuje 
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potřebu vytvořit alternativní modely pro 
postupné sbližování, jako jsou strategická 
partnerství či EWR+, jež zohlední 
integrační kapacitu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 878
Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 85 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

85c. vyzývá k přesunu finanční podpory 
pro demokratizaci zemí jižního sousedství 
v souladu s revidovanou evropskou 
politikou sousedství a upozorňuje, že 
důraz by měl být kladen na budování 
demokracie, právní stát, udržitelný 
sociální a hospodářský rozvoj a lidská 
práva; má za to, že politické zaměření 
v rámci jižního sousedství by nemělo být 
na úkor dlouhodobých závazků Unie 
v rámci východního partnerství;

Or. en

Pozměňovací návrh 879
Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 85 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

85d. domnívá se, že organizacím občanské 
společnosti ve třetích zemích by měla být 
v zahraniční politice Unie věnována větší 
pozornost a podpora a že pro dosažení 
tohoto cíle je zapotřebí určité míry
flexibility, pokud jde o rozpočet, 
a zejména o nástroj pro demokracii 
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a lidská práva (EIDHR);

Or. en

Pozměňovací návrh 880
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 86

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

86. zdůrazňuje, že Unie musí rychle 
přizpůsobit svou politiku vůči nově 
vznikajícím světovým velmocím a rozvíjet 
s nimi nové strategické partnerství; vítá 
proto návrh Komise na ICI + (finanční 
nástroj pro spolupráci s průmyslovými 
a jinými zeměmi a územími s vysokými 
příjmy), přičemž zdůrazňuje, že hlavním 
cílem nového nástroje je snížení dotací 
z veřejné rozvojové pomoci těmto zemím 
ve prospěch prosazování jiných činností 
ve společném zájmu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 881
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 86

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

86. zdůrazňuje, že Unie musí rychle 
přizpůsobit svou politiku vůči nově 
vznikajícím světovým velmocem a rozvíjet 
s nimi nové strategické partnerství; vítá 
proto návrh Komise na ICI + (finanční 
nástroj pro spolupráci s průmyslovými 
a jinými zeměmi a územími s vysokými 
příjmy), přičemž zdůrazňuje, že hlavním 
cílem nového nástroje je snížení dotací 

86. zdůrazňuje, že Unie musí rychle 
přizpůsobit svou politiku vůči nově 
vznikajícím světovým velmocem a rozvíjet 
s nimi nové strategické partnerství; 
navrhuje proto nahradit stávající ICI 
novým politickým nástrojem zaměřeným 
na činnosti, které nesouvisejí s veřejnou 
rozvojovou pomocí, avšak spadají do 
oblastí oboustranného zájmu Unie 
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z veřejné rozvojové pomoci těmto zemím 
ve prospěch prosazování jiných činností 
ve společném zájmu;

a těchto zemí, včetně podpory globálních 
veřejných statků, jako je boj proti změně 
klimatu, biologická rozmanitost 
a spolupráce v oblasti kultury 
a vysokoškolského vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 882
María Muñiz De Urquiza

Návrh usnesení
Bod 86

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

86. zdůrazňuje, že Unie musí rychle 
přizpůsobit svou politiku vůči nově 
vznikajícím světovým velmocem a rozvíjet 
s nimi nové strategické partnerství; vítá 
proto návrh Komise na ICI + (finanční 
nástroj pro spolupráci s průmyslovými 
a jinými zeměmi a územími s vysokými 
příjmy), přičemž zdůrazňuje, že hlavním 
cílem nového nástroje je snížení dotací 
z veřejné rozvojové pomoci těmto zemím 
ve prospěch prosazování jiných činností ve 
společném zájmu;

86. zdůrazňuje, že Unie musí rychle 
přizpůsobit svou politiku vůči nově 
vznikajícím světovým velmocem a rozvíjet 
s nimi nové strategické partnerství; vítá 
proto návrh Komise na ICI + (finanční 
nástroj pro spolupráci s průmyslovými 
a jinými zeměmi a územími s vysokými 
příjmy), přičemž zdůrazňuje, že hlavním 
cílem nového nástroje je snížení dotací 
z veřejné rozvojové pomoci těmto zemím 
ve prospěch prosazování jiných činností ve 
společném zájmu; domnívá se, že 
vzhledem ke sporům mezi orgány ohledně 
právního základu nemělo 18 zemí 
Latinské Ameriky prospěch z nástroje 
ICI+ a že by VFR měl poskytnout
konečné řešení tohoto problému;

Or. en

Pozměňovací návrh 883
James Elles

Návrh usnesení
Bod 86
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

86. zdůrazňuje, že Unie musí rychle 
přizpůsobit svou politiku vůči nově 
vznikajícím světovým velmocem a rozvíjet 
s nimi nové strategické partnerství; vítá 
proto návrh Komise na ICI + (finanční 
nástroj pro spolupráci s průmyslovými 
a jinými zeměmi a územími s vysokými 
příjmy), přičemž zdůrazňuje, že hlavním 
cílem nového nástroje je snížení dotací 
z veřejné rozvojové pomoci těmto zemím 
ve prospěch prosazování jiných činností ve 
společném zájmu;

86. zdůrazňuje, že Unie musí rychle 
přizpůsobit svou politiku vůči nově 
vznikajícím světovým velmocem a rozvíjet 
s nimi nové strategické partnerství;
požaduje, aby byl jednoznačně vymezen 
účel, směr a výsledek takových partnerství 
pro účely příštího VFR; vítá proto návrh 
Komise na ICI + (finanční nástroj pro 
spolupráci s průmyslovými a jinými 
zeměmi a územími s vysokými příjmy), 
přičemž zdůrazňuje, že hlavním cílem 
nového nástroje je snížení dotací z veřejné 
rozvojové pomoci těmto zemím ve 
prospěch prosazování jiných činností ve 
společném zájmu;

Or. en

Pozměňovací návrh 884
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 86 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

86a. je toho názoru, že se vzhledem ke 
stále větším globálním výzvám i globálním 
odpovědnostem Unie, zejména s ohledem 
na stávající politický vývoj v arabském 
světě, restrukturalizace vnějších 
finančních nástrojů EU stává nezbytnou; 
podporuje proto důkladné a strategičtější 
používání jejích vnějších nástrojů 
a vytváření nových forem mechanismů 
spolupráce a uskutečňování 
s partnerskými zeměmi s cílem posílit 
dopad a viditelnost vnější činnosti EU 
a splnit celkový cíl větší jednotnosti 
a soudržnosti vnější činnosti EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 885
Elmar Brok

Návrh usnesení
Bod 86 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

86b. znovu potvrzuje závazek EU 
k transatlantickému partnerství se 
Spojenými státy a cíl v podobě 
transatlantického trhu bez překážek; 
domnívá se, že by takový trh měl 
poskytnout základ pro posílené 
transatlantické partnerství;

Or. en

Pozměňovací návrh 886
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 87

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

87. opakuje, že prevence a zvládání krizí 
jsou hlavními prioritami EU; zdůrazňuje 
proto, že v tomto ohledu je třeba zajistit 
efektivní a dostatečně financované 
nástroje; zastává názor, že stávající nástroj 
stability zůstává důležitým prostředkem 
pro okamžitou reakci Unie na krizi, ale 
větší důraz by měl být kladen na 
dlouhodobá preventivní opatření, a to 
prostřednictvím pružnějších zeměpisných 
programů;

87. opakuje, že prevence a zvládání krizí 
jsou hlavními prioritami členských států; 
zastává názor, že stávající nástroj stability 
by v budoucnu neměl být nutný, pokud 
budou těm, kdo pakt poruší, včas 
ukládány sankce;

Or. en

Pozměňovací návrh 887
Bas Eickhout, Franziska Katharina Brantner
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Návrh usnesení
Bod 87

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

87. opakuje, že prevence a zvládání krizí 
jsou hlavními prioritami EU; zdůrazňuje 
proto, že v tomto ohledu je třeba zajistit 
efektivní a dostatečně financované 
nástroje; zastává názor, že stávající nástroj 
stability zůstává důležitým prostředkem 
pro okamžitou reakci Unie na krizi, ale
větší důraz by měl být kladen na
dlouhodobá preventivní opatření, a to 
prostřednictvím pružnějších zeměpisných 
programů;

87. opakuje, že prevence a zvládání krizí 
jsou hlavními prioritami EU; zdůrazňuje 
proto, že v tomto ohledu je třeba zajistit 
efektivní a dostatečně financované 
nástroje; zastává názor, že stávající nástroj 
stability zůstává důležitým prostředkem 
pro okamžitou reakci Unie na krizi, ale 
větší důraz by měl být kladen na reakci na 
krize, budování míru a prevenci a řešení 
konfliktů;

Or. en

Pozměňovací návrh 888
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 87

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

87. opakuje, že prevence a zvládání krizí 
jsou hlavními prioritami EU; zdůrazňuje 
proto, že v tomto ohledu je třeba zajistit 
efektivní a dostatečně financované 
nástroje; zastává názor, že stávající nástroj 
stability zůstává důležitým prostředkem 
pro okamžitou reakci Unie na krizi, ale 
větší důraz by měl být kladen na 
dlouhodobá preventivní opatření, a to 
prostřednictvím pružnějších zeměpisných 
programů;

87. opakuje, že prevence a zvládání krizí 
jsou hlavními prioritami EU; zdůrazňuje 
proto, že v tomto ohledu je třeba zajistit 
efektivní a dostatečně financované 
nástroje; zastává názor, že stávající nástroj 
stability zůstává důležitým prostředkem 
pro okamžitou reakci Unie na krizi, ale 
větší důraz by měl být kladen na 
dlouhodobá preventivní opatření, a to 
prostřednictvím pružnějších zeměpisných 
programů a většího zaměření na civilní 
ochranu a odstraňování následků 
živelních pohrom;

Or. en
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Pozměňovací návrh 889
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 87

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

87. opakuje, že prevence a zvládání krizí 
jsou hlavními prioritami EU; zdůrazňuje 
proto, že v tomto ohledu je třeba zajistit 
efektivní a dostatečně financované 
nástroje; zastává názor, že stávající nástroj 
stability zůstává důležitým prostředkem 
pro okamžitou reakci Unie na krizi, ale 
větší důraz by měl být kladen na 
dlouhodobá preventivní opatření, a to 
prostřednictvím pružnějších zeměpisných 
programů;

87. opakuje, že prevence a zvládání krizí 
jsou hlavními prioritami EU; zdůrazňuje 
proto, že v tomto ohledu je třeba zajistit 
efektivní a dostatečně financované 
nástroje; zastává názor, že stávající nástroj 
stability zůstává důležitým prostředkem 
pro okamžitou reakci Unie na krizi, ale 
větší důraz by měl být kladen na 
dlouhodobé budování míru a prevenci 
konfliktů, a to prostřednictvím pružnějších 
zeměpisných programů;

Or. en

Pozměňovací návrh 890
Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 87

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

87. opakuje, že prevence a zvládání krizí 
jsou hlavními prioritami EU; zdůrazňuje 
proto, že v tomto ohledu je třeba zajistit 
efektivní a dostatečně financované 
nástroje; zastává názor, že stávající nástroj 
stability zůstává důležitým prostředkem 
pro okamžitou reakci Unie na krizi, ale 
větší důraz by měl být kladen na 
dlouhodobá preventivní opatření, a to 
prostřednictvím pružnějších zeměpisných 
programů;

87. opakuje, že prevence a zvládání krizí 
jsou hlavními prioritami EU; zdůrazňuje 
proto, že v tomto ohledu je třeba zajistit 
efektivní a dostatečně financované 
nástroje; zastává názor, že stávající nástroj 
stability zůstává důležitým prostředkem 
pro okamžitou reakci Unie na krizi, ale 
větší důraz by měl být kladen na 
dlouhodobá preventivní opatření včetně 
budování míru a předcházení konfliktům, 
a to prostřednictvím pružnějších 
zeměpisných programů;

Or. en



AM\865598CS.doc 19/130 PE462.732v04-00

CS

Pozměňovací návrh 891
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 88

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

88. domnívá se, že humanitární pomoc 
hraje ve vnějších vztazích EU klíčovou 
úlohu; zdůrazňuje potřebu zajistit 
přidělení odpovídajících rozpočtových
prostředků na nástroj pro humanitární 
pomoc a rezervu na pomoc při 
mimořádných událostech;

88. domnívá se, že ačkoli by humanitární 
pomoc neměla být opomíjena, měly by být 
ještě dříve, než bude vyplácena další 
podpora, zavedeny náležité kontroly 
využívání finančních prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 892
Richard Ashworth

Návrh usnesení
Bod 88

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

88. domnívá se, že humanitární pomoc 
hraje ve vnějších vztazích EU klíčovou 
úlohu; zdůrazňuje potřebu zajistit přidělení 
odpovídajících rozpočtových prostředků na 
nástroj pro humanitární pomoc a rezervu 
na pomoc při mimořádných událostech;

88. domnívá se, že humanitární pomoc 
hraje ve vnějších vztazích EU klíčovou 
úlohu; zdůrazňuje potřebu zajistit přidělení 
odpovídajících rozpočtových prostředků na 
nástroj pro humanitární pomoc a rezervu 
na pomoc při mimořádných událostech;
zdůrazňuje význam rozvoje a zlepšování 
stávajících evropských mechanismů 
v oblasti humanitární pomoci spíše než 
vytváření nových mechanismů na úrovni 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 893
Sabine Lösing
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Návrh usnesení
Bod 88

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

88. domnívá se, že humanitární pomoc 
hraje ve vnějších vztazích EU klíčovou 
úlohu; zdůrazňuje potřebu zajistit přidělení 
odpovídajících rozpočtových prostředků na 
nástroj pro humanitární pomoc a rezervu 
na pomoc při mimořádných událostech;

88. domnívá se, že humanitární pomoc 
hraje ve vnějších vztazích EU klíčovou 
úlohu; zdůrazňuje potřebu zajistit přidělení 
odpovídajících rozpočtových prostředků na 
nástroj pro humanitární pomoc a rezervu 
na pomoc při mimořádných událostech;
zdůrazňuje, že ačkoli civilní síly na 
ochranu před přírodními katastrofami 
a krizemi nemají v současné době 
dostatečné zdroje pro to, aby náležitě 
a komplexně reagovaly na krize či 
katastrofy, neměly by být v důsledku krizí 
nebo katastrof rozmisťovány či 
přesouvány vojenské síly v rámci EU ani 
mimo EU; domnívá se, že by sílám civilní 
ochrany namísto toho měly být poskytnuty 
nezbytné prostředky, aby mohly plnit 
úkoly přiměřeným způsobem výlučně 
v civilním rámci;

Or. en

Pozměňovací návrh 894
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 88

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

88. domnívá se, že humanitární pomoc 
hraje ve vnějších vztazích EU klíčovou 
úlohu; zdůrazňuje potřebu zajistit 
přidělení odpovídajících rozpočtových 
prostředků na nástroj pro humanitární 
pomoc a rezervu na pomoc při 
mimořádných událostech;

88. domnívá se, že humanitární pomoc 
hraje ve vnějších vztazích EU klíčovou 
úlohu; připomíná, že přírodní katastrofy 
se stávají čím dál častějšími a jejich 
následky čím dál ničivějšími a že zároveň 
bude stále častěji docházet ke konfliktům 
v důsledku boje o zdroje, jako jsou 
energie, voda a suroviny; domnívá se 
proto, že je v následujících letech potřeba 
zásadně navýšit rozpočet na nástroj pro 
humanitární pomoc a rezervu na pomoc při 



AM\865598CS.doc 21/130 PE462.732v04-00

CS

mimořádných událostech, aby se předešlo 
každoročním ad hoc žádostem Evropské 
komise o mimořádné finanční prostředky; 
tento rozpočet by měl zůstat nezávislý, aby 
se zajistila neutralita humanitární pomoci 
– oddělení od jiných (např. 
geopolitických) aspektů či zájmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 895
Bas Eickhout, Franziska Katharina Brantner

Návrh usnesení
Bod 88

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

88. domnívá se, že humanitární pomoc 
hraje ve vnějších vztazích EU klíčovou 
úlohu; zdůrazňuje potřebu zajistit přidělení 
odpovídajících rozpočtových prostředků na 
nástroj pro humanitární pomoc a rezervu 
na pomoc při mimořádných událostech;

88. domnívá se, že humanitární pomoc 
hraje ve vnějších vztazích EU klíčovou 
úlohu; zdůrazňuje potřebu zajistit přidělení 
odpovídajících rozpočtových prostředků na 
nástroj pro humanitární pomoc a rezervu 
na pomoc při mimořádných událostech;
zdůrazňuje, že v reakci na katastrofu či 
krizi není fáze po prvních šesti měsících 
a před návratem k řádnému plánování 
rozvojové spolupráce správně nastavena, 
a v důsledku toho je přesvědčen, že by měl 
být vytvořen nový specifický rámec pro 
období po humanitární krizi pro obnovu 
a rekonstrukci, který by měl být zaměřen 
na řádnou rozvojovou spolupráci (návrat 
k ní);

Or. en

Pozměňovací návrh 896
Alexander Alvaro, Cecilia Wikström

Návrh usnesení
Bod 88
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

88. domnívá se, že humanitární pomoc 
hraje ve vnějších vztazích EU klíčovou 
úlohu; zdůrazňuje potřebu zajistit přidělení 
odpovídajících rozpočtových prostředků na 
nástroj pro humanitární pomoc a rezervu 
na pomoc při mimořádných událostech;

88. domnívá se, že humanitární pomoc 
hraje ve vnějších vztazích EU klíčovou 
úlohu a může mít přímý vliv na politiky 
vnitřních věcí v Evropské unii; zdůrazňuje 
potřebu zajistit přidělení odpovídajících 
rozpočtových prostředků na nástroj pro 
humanitární pomoc a rezervu na pomoc při 
mimořádných událostech;

Or. en

Pozměňovací návrh 897
Richard Ashworth

Návrh usnesení
Bod 88 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

88a. zdůrazňuje význam úzké spolupráce 
s mezinárodními partnery na vyhodnocení 
potřeb s cílem zajistit vhodné, účinné, 
spravedlivé a flexibilní poskytování 
pomoci;

Or. en

Pozměňovací návrh 898
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 88 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

88b. připomíná, že je potřebný zvláštní 
rozpočtový okruh pro humanitární pomoc 
s cílem zajistit nezbytnou 
a bezpodmínečnou nezávislost 
humanitární pomoci na jiných oblastech 
vnější politiky EU; zdůrazňuje, že je nutné 
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navýšit finanční prostředky na 
humanitární pomoc a zajistit větší 
flexibilitu tohoto financování v zájmu 
schopnosti náležitě reagovat na rostoucí 
počet krizí a přírodních katastrof;

Or. de

Pozměňovací návrh 899
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod 89

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

89. domnívá se, že vysoce kvalitní veřejná 
správa jak na úrovni Unie, tak na úrovni 
členských států je nezbytným prvkem pro 
dosažení strategických cílů stanovených ve 
strategii Evropa 2020; vyzývá Komisi, aby 
předložila jasnou analýzu 
administrativních výdajů po roce 2013, 
které náležitě zohlední úsilí o konsolidaci 
veřejných financí, nové úkoly 
a pravomoci, které Unii přidělila 
Lisabonská smlouva, a větší efektivitu 
získanou na základě optimálního využití 
lidských zdrojů, zejména přerozdělením;

89. domnívá se, že vysoce kvalitní veřejná 
správa jak na úrovni Unie, tak na úrovni 
členských států je nezbytným prvkem pro 
dosažení strategických cílů sociálního 
pokroku, a že by z tohoto důvodu měl být 
zvláštní význam přiznán právům 
pracovníků – a to i v oblasti mezd–, jež 
musí respektovat důstojnost všech 
pracujících;

Or. pt

Pozměňovací návrh 900
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Riikka Manner, Giommaria Uggias za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 89

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

89. domnívá se, že vysoce kvalitní veřejná 
správa jak na úrovni Unie, tak na úrovni 
členských států je nezbytným prvkem pro 
dosažení strategických cílů stanovených ve 

89. domnívá se, že vysoce kvalitní veřejná 
správa jak na úrovni Unie, tak na úrovni 
členských států je nezbytným prvkem pro 
dosažení strategických cílů stanovených ve 
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strategii Evropa 2020; vyzývá Komisi, aby 
předložila jasnou analýzu administrativních 
výdajů po roce 2013, které náležitě 
zohlední úsilí o konsolidaci veřejných 
financí, nové úkoly a pravomoci, které 
Unii přidělila Lisabonská smlouva, a větší 
efektivitu získanou na základě optimálního 
využití lidských zdrojů, zejména 
přerozdělením;

strategii Evropa 2020; vyzývá Komisi, aby 
předložila jasnou analýzu administrativních 
výdajů po roce 2013 včetně budoucích 
výdajů vyvolaných současným 
důchodovým systémem, které náležitě 
zohlední úsilí o konsolidaci veřejných 
financí, nové úkoly a pravomoci, které 
Unii přidělila Lisabonská smlouva, a větší 
efektivitu získanou na základě optimálního 
využití lidských zdrojů, zejména 
přerozdělením;

Or. en

Pozměňovací návrh 901
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 89

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

89. domnívá se, že vysoce kvalitní veřejná 
správa jak na úrovni Unie, tak na úrovni 
členských států je nezbytným prvkem pro 
dosažení strategických cílů stanovených ve 
strategii Evropa 2020; vyzývá Komisi, aby 
předložila jasnou analýzu administrativních 
výdajů po roce 2013, které náležitě 
zohlední úsilí o konsolidaci veřejných 
financí, nové úkoly a pravomoci, které 
Unii přidělila Lisabonská smlouva, a větší 
efektivitu získanou na základě optimálního
využití lidských zdrojů, zejména 
přerozdělením;

89. domnívá se, že vysoce kvalitní veřejná 
správa jak na úrovni Unie, tak na úrovni 
členských států je nezbytným prvkem pro 
snahy o dosažení cílů pro rok 2020, jimž 
EU, která zřejmě nedbá neúspěchu 
lisabonské agendy, propůjčuje honosné 
označení strategie; vyzývá Komisi, aby 
předložila jasnou analýzu plánovaných 
administrativních výdajů po roce 2013, 
které náležitě zohlední úsilí o konsolidaci 
veřejných financí, nové úkoly a pravomoci, 
které si Unie přidělila v Lisabonské 
smlouvě, a větší efektivitu získanou na 
základě změněného využití lidských 
zdrojů, zejména přerozdělením;

Or. en

Pozměňovací návrh 902
Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 89
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

89. domnívá se, že vysoce kvalitní veřejná 
správa jak na úrovni Unie, tak na úrovni 
členských států je nezbytným prvkem pro 
dosažení strategických cílů stanovených 
ve strategii Evropa 2020; vyzývá Komisi, 
aby předložila jasnou analýzu 
administrativních výdajů po roce 2013, 
které náležitě zohlední úsilí o konsolidaci 
veřejných financí, nové úkoly a pravomoci, 
které Unii přidělila Lisabonská smlouva, 
a větší efektivitu získanou na základě 
optimálního využití lidských zdrojů, 
zejména přerozdělením;

89. domnívá se, že vysoce kvalitní veřejná 
správa jak na úrovni Unie, tak na úrovni 
členských států je nezbytným prvkem; 
vyzývá Komisi, aby předložila jasnou 
analýzu administrativních výdajů po roce 
2013, které náležitě zohlední úsilí 
o konsolidaci veřejných financí, nové 
úkoly a pravomoci, které Unii přidělila 
Lisabonská smlouva, a větší efektivitu 
získanou na základě optimálního využití 
lidských zdrojů, zejména přerozdělením;

Or. en

Pozměňovací návrh 903
James Elles

Návrh usnesení
Bod 89

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

89. domnívá se, že vysoce kvalitní veřejná 
správa jak na úrovni Unie, tak na úrovni 
členských států je nezbytným prvkem pro 
dosažení strategických cílů stanovených ve 
strategii Evropa 2020; vyzývá Komisi, aby 
předložila jasnou analýzu administrativních 
výdajů po roce 2013, které náležitě 
zohlední úsilí o konsolidaci veřejných 
financí, nové úkoly a pravomoci, které 
Unii přidělila Lisabonská smlouva, a větší 
efektivitu získanou na základě optimálního 
využití lidských zdrojů, zejména 
přerozdělením;

89. domnívá se, že vysoce kvalitní veřejná 
správa jak na úrovni Unie, tak na úrovni 
členských států je nezbytným prvkem pro 
dosažení strategických cílů stanovených ve 
strategii Evropa 2020; vyzývá Komisi, aby 
předložila jasnou analýzu administrativních 
výdajů po roce 2013, které náležitě 
zohlední úsilí o konsolidaci veřejných 
financí, nové úkoly a pravomoci, které 
Unii přidělila Lisabonská smlouva, a větší 
efektivitu získanou na základě optimálního 
využití lidských zdrojů, zejména 
přerozdělením a pomocí nových 
technologií;

Or. en
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Pozměňovací návrh 904
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 89 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

89a. zdůrazňuje, že by taková analýza 
měla prozkoumat rozsah synergií, a pokud 
možno úspor, mimo jiné prostřednictvím 
další interinstitucionální spolupráce, 
přezkumu svých pracovních postupů ze 
strany každého orgánu a lepšího oddělení 
úkolů orgánů a agentur, a že by měla 
rovněž zohlednit střednědobé 
a dlouhodobé finanční dopady 
důchodových systémů, trendy související 
s věkem, odchod do důchodu, nábor 
pracovníků a další oblasti právních 
předpisů týkajících se zaměstnanců 
pracujících pro orgány EU, a to vzhledem 
k potřebě zajistit dlouhodobou 
udržitelnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 905
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Návrh usnesení
Bod 89 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

89b. poukazuje na to, že administrativní 
náklady činí 5,7 % celkových výdajů, což 
je větší podíl než v členských státech, 
a očekává tudíž, že Komise vypracuje 
analýzu vedoucí k úsporám v zájmu 
financování hlavních priorit; vyzývá 
Evropskou radu, aby Evropskému 
parlamentu umožnila zvolit si jediné sídlo 
v Bruselu, což by vedlo k výrazným 
úsporám v rozpočtu Parlamentu, neboť by 
bylo ukončeno každoměsíční přesouvání 
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do Štrasburku; vyzývá, aby stejně 
zásadních úspor dosáhly všechny orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 906
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 89 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

89c. upozorňuje na značné úspory, jichž 
by bylo možné dosáhnout, pokud by 
Evropský parlament měl jediné sídlo;

Or. en

Pozměňovací návrh 907
Guy Verhofstadt, Carl Haglund za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 89 d (nový )

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

89d. je přesvědčen, že veškeré správní 
výdaje mají být shromážděny pod jediný 
okruh týkající se správy, že nejen, že 
celkové správní výdaje nesmí překročit 
svou stávající úroveň, ale že by úsilí 
o dosažení úspor ve správních nákladech 
– včetně Evropského parlamentu – mělo 
vést ke snížení celkového správního 
rozpočtu EU; s tímto cílem vybízí Radu, 
aby změnila Smlouvu tak, aby bylo 
umožněno soustředění práce Evropského 
parlamentu na jednom místě, a aby 
zároveň zajistila jediné sídlo pro všechny 
nové evropské agentury, včetně 
evropských orgánů dohledu, zrušila 
Hospodářský a sociální výbor a zásadně 
reformovala ostatní části správy EU, jako 
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je například Výbor regionů;

Or. en

Pozměňovací návrh 908
Anneli Jäätteenmäki

Návrh usnesení
Bod 89 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

89e. domnívá se, že by Evropský 
parlament měl upustit od každoměsíčních 
dílčích zasedání ve Štrasburku, neboť pro 
přibližně 200 milionů EUR, které 
evropské daňové poplatníky každoročně 
stojí pracoviště Evropského parlamentu ve 
Štrasburku, by bylo možné najít lepší 
využití;

Or. fi

Pozměňovací návrh 909
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 89 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

89f. vyzývá Komisi a Radu, aby 
přehodnotily úroveň platů a požitků 
úředníků EU; domnívá se, že se úkoly 
vnitrostátních úředníků a úředníků EU 
stále více sbližují;

Or. en

Pozměňovací návrh 910
Miguel Portas
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Návrh usnesení
Bod 90

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

90. domnívá se, že struktura příštího VFR 
by měla být realistická, usnadňovat 
kontinuitu plánování a vyhnout se 
nedostatkům současného VFR; v této 
souvislosti trvá na tom, že je třeba 
zabránit neodůvodněným radikálním
změnám a upevnit a zlepšit stávající 
strukturu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 911
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 90

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

90. domnívá se, že struktura příštího VFR 
by měla být realistická, usnadňovat 
kontinuitu plánování a vyhnout se 
nedostatkům současného VFR; v této 
souvislosti trvá na tom, že je třeba zabránit 
neodůvodněným radikálním změnám 
a upevnit a zlepšit stávající strukturu;

90. domnívá se, že struktura příštího VFR 
by měla být realistická, usnadňovat 
kontinuitu plánování a vyhnout se 
nedostatkům současného VFR, kterému se 
nepodařilo naplnit politické priority 
související s Lisabonskou smlouvou i jiné 
iniciativy, jež zajišťují přidanou hodnotu 
pro EU a umožňují, aby EU plnila své 
závazky a očekávání svých občanů; 
poskytovat finanční prostředky pro 
zahájení provádění nových pravomocí 
podle Lisabonské smlouvy a řešit zejména 
nedostatky v rámci okruhu 1A 
„Konkurenceschopnost pro hospodářský 
růst a zaměstnanost“ a okruhu 4 „Vnější 
vztahy“; trvá na tom, že je třeba zabránit 
neodůvodněným radikálním změnám 
a upevnit a zlepšit stávající strukturu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 912
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 90

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

90. domnívá se, že struktura příštího VFR 
by měla být realistická, usnadňovat 
kontinuitu plánování a vyhnout se 
nedostatkům současného VFR; v této 
souvislosti trvá na tom, že je třeba zabránit 
neodůvodněným radikálním změnám 
a upevnit a zlepšit stávající strukturu;

90. domnívá se, že struktura příštího VFR 
by měla usnadňovat kontinuitu a pružnost 
plánování a vyhnout se nedostatkům 
současného VFR; v této souvislosti trvá na 
tom, že je třeba zabránit neodůvodněným 
radikálním změnám a upevnit a zlepšit 
stávající strukturu; uznává však, že 
struktura VFR je svobodnou volbou 
seskupování či vyčleňování některých 
oblastí politiky a programů a že relevantní 
při posuzování přínosu pro dosažení cílů 
strategie EU 2020, pokud jde 
o inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění, není struktura, ale obsah 
programů a jejich financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 913
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 90

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

90. domnívá se, že struktura příštího VFR 
by měla být realistická, usnadňovat 
kontinuitu plánování a vyhnout se 
nedostatkům současného VFR; v této 
souvislosti trvá na tom, že je třeba 
zabránit neodůvodněným radikálním 
změnám a upevnit a zlepšit stávající 
strukturu;

90. domnívá se, že struktura příštího VFR 
by měla být realistická, usnadňovat 
kontinuitu plánování a vyhnout se 
nedostatkům současného VFR;

Or. en
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Pozměňovací návrh 914
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Sylvie Goulard, Giommaria Uggias za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 90

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

90. domnívá se, že struktura příštího VFR 
by měla být realistická, usnadňovat 
kontinuitu plánování a vyhnout se 
nedostatkům současného VFR; v této 
souvislosti trvá na tom, že je třeba 
zabránit neodůvodněným radikálním 
změnám a upevnit a zlepšit stávající 
strukturu;

90. domnívá se, že struktura příštího VFR 
by měla být realistická, usnadňovat
kontinuitu plánování, zajistit flexibilitu 
v rámci okruhů a mezi nimi a vyhnout se 
nedostatkům současného VFR; 
zdůrazňuje, že by měly být politické 
priority stanoveny na úrovni EU 
a rozpočet by potom měl být navržen 
v soulad s nimi;

Or. en

Pozměňovací návrh 915
Reimer Böge za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 90

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

90. domnívá se, že struktura příštího VFR 
by měla být realistická, usnadňovat 
kontinuitu plánování a vyhnout se 
nedostatkům současného VFR; v této 
souvislosti trvá na tom, že je třeba zabránit 
neodůvodněným radikálním změnám 
a upevnit a zlepšit stávající strukturu;

90. domnívá se, že struktura příštího VFR 
by měla být realistická, usnadňovat 
kontinuitu plánování a vyhnout se 
nedostatkům současného VFR, a zároveň 
více zviditelnit politické a rozpočtové 
priority EU pro evropské občany; v této 
souvislosti trvá na tom, že je třeba zabránit 
neodůvodněným radikálním změnám 
a upevnit a zlepšit stávající strukturu;

Or. en

Pozměňovací návrh 916
Jürgen Klute, Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 90
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

90. domnívá se, že struktura příštího VFR 
by měla být realistická, usnadňovat 
kontinuitu plánování a vyhnout se 
nedostatkům současného VFR; v této 
souvislosti trvá na tom, že je třeba zabránit 
neodůvodněným radikálním změnám 
a upevnit a zlepšit stávající strukturu;

90. domnívá se, že struktura příštího VFR 
by měla být realistická, usnadňovat 
kontinuitu plánování a vyhnout se 
nedostatkům současného VFR; v této 
souvislosti trvá na tom, že je třeba 
radikálních změn;

Or. en

Pozměňovací návrh 917
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 91

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

91. znovu opakuje, že strategie Evropa 
2020 by měla být politickým základem 
budoucího VFR; domnívá se, že 
v důsledku toho by struktura měla odrážet 
a politicky zviditelnit dimenze strategie 
Evropa 2020 – inteligentní, udržitelný 
a inkluzivní růst; navrhuje proto spojit do 
jednoho okruhu všechny politiky 
související se strategií Evropa 2020;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 918
Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 91

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

91. znovu opakuje, že strategie Evropa 
2020 by měla být politickým základem 
budoucího VFR; domnívá se, že 

91. domnívá se, že by struktura měla 
odrážet a politicky zviditelnit dimenze 
strategie Evropa 2020 – inteligentní, 
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v důsledku toho by struktura měla odrážet 
a politicky zviditelnit dimenze strategie 
Evropa 2020 – inteligentní, udržitelný 
a inklizivní růst; navrhuje proto spojit do 
jednoho okruhu všechny politiky 
související se strategií Evropa 2020;

udržitelný a inkluzivní růst;

Or. pt

Pozměňovací návrh 919
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 91

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

91. znovu opakuje, že strategie Evropa 
2020 by měla být politickým základem 
budoucího VFR; domnívá se, že 
v důsledku toho by struktura měla odrážet 
a politicky zviditelnit dimenze strategie 
Evropa 2020 – inteligentní, udržitelný 
a inklizivní růst; navrhuje proto spojit do 
jednoho okruhu všechny politiky 
související se strategií Evropa 2020;

91. znovu opakuje, že strategie Evropa 
2020 by měla být politickým základem 
budoucího VFR; domnívá se, že 
v důsledku toho by struktura měla odrážet 
a určitým způsobem politicky zviditelnit 
dimenze strategie Evropa 2020 –
inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst; 

Or. en

Pozměňovací návrh 920
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 91

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

91. znovu opakuje, že strategie Evropa 
2020 by měla být politickým základem 
budoucího VFR; domnívá se, že 
v důsledku toho by struktura měla odrážet 
a politicky zviditelnit dimenze strategie 
Evropa 2020 – inteligentní, udržitelný 
a inklizivní růst; navrhuje proto spojit do 

91. znovu opakuje, že strategie Evropa 
2020 by měla být politickým základem 
budoucího VFR; domnívá se, že 
v důsledku toho by struktura měla odrážet 
a politicky zviditelnit dimenze strategie 
Evropa 2020 – inteligentní, udržitelný 
a inkluzivní růst; 
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jednoho okruhu všechny politiky 
související se strategií Evropa 2020;

Or. pl

Pozměňovací návrh 921
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 91

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

91. znovu opakuje, že strategie Evropa 
2020 by měla být politickým základem 
budoucího VFR; domnívá se, že 
v důsledku toho by struktura měla odrážet 
a politicky zviditelnit dimenze strategie 
Evropa 2020 – inteligentní, udržitelný 
a inklizivní růst; navrhuje proto spojit do 
jednoho okruhu všechny politiky 
související se strategií Evropa 2020;

91. znovu opakuje, že strategie Evropa 
2020 by měla být politickým základem
budoucího VFR; znovu opakuje, že 
politika soudržnosti se svou horizontální 
povahou přispívá se ke všem cílům 
strategie EU 2020; znovu opakuje, že 
strategie Evropa 2020 by měla být 
politickým základem budoucího VFR; 
domnívá se, že v důsledku toho by 
struktura měla odrážet a politicky 
zviditelnit dimenze strategie Evropa 2020 –
inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst 
a hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost; navrhuje proto spojit do 
jednoho okruhu všechny politiky 
související se strategií Evropa 2020 
a soudržností;

Or. en

Pozměňovací návrh 922
Reimer Böge za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 91

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

91. znovu opakuje, že strategie Evropa 
2020 by měla být politickým základem 
budoucího VFR; domnívá se, že 

91. znovu opakuje, že strategie Evropa 
2020 by měla být hlavním politickým 
základem budoucího VFR; domnívá se, že 
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v důsledku toho by struktura měla odrážet 
a politicky zviditelnit dimenze strategie 
Evropa 2020 – inteligentní, udržitelný 
a inklizivní růst; navrhuje proto spojit do 
jednoho okruhu všechny politiky 
související se strategií Evropa 2020;

v důsledku toho by struktura měla odrážet 
a politicky zviditelnit dimenze strategie 
Evropa 2020 – inteligentní, udržitelný 
a inkluzivní růst; navrhuje proto spojit do 
jednoho okruhu všechny politiky 
související se strategií Evropa 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 923
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Návrh usnesení
Bod 91

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

91. znovu opakuje, že strategie Evropa 
2020 by měla být politickým základem 
budoucího VFR; domnívá se, že 
v důsledku toho by struktura měla odrážet 
a politicky zviditelnit dimenze strategie 
Evropa 2020 – inteligentní, udržitelný 
a inklizivní růst; navrhuje proto spojit do 
jednoho okruhu všechny politiky 
související se strategií Evropa 2020;

91. znovu opakuje, že strategie Evropa 
2020 by měla být politickým základem 
budoucího VFR; domnívá se, že 
v důsledku toho by struktura měla odrážet 
a rovnou měrou politicky zviditelnit 
dimenze strategie Evropa 2020 –
inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst; 
navrhuje proto spojit do jednoho okruhu 
všechny politiky související se strategií 
Evropa 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 924
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 91

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

91. znovu opakuje, že strategie Evropa 
2020 by měla být politickým základem 
budoucího VFR; domnívá se, že 
v důsledku toho by struktura měla odrážet 
a politicky zviditelnit dimenze strategie 
Evropa 2020 – inteligentní, udržitelný 

91. má za to, že strategie Evropa 2020 by 
měla být hlavním politickým základem 
budoucího VFR; domnívá se zároveň, že se 
nejedná o všezahrnující strategii 
pokrývající veškeré politiky Unie, 
a v důsledku toho se rozhodl navrhnout 
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a inklizivní růst; navrhuje proto spojit do 
jednoho okruhu všechny politiky 
související se strategií Evropa 2020;

novou strukturu, odrážející společnou 
politickou agendu EU, jež spojuje do 
jednoho okruhu všechny vnitřní politiky 
a zachovává druhý okruh pro všechny 
vnější politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 925
James Elles

Návrh usnesení
Bod 92

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

92. je si však vědom toho, že je třeba, aby 
se výdaje vyvíjely řádným způsobem a aby 
byl pro hlavní výdajové politiky vytvořen 
stabilní finanční plánovací rámec; 
navrhuje proto, aby se v rámci okruhu 
strategie Evropa 2020 vytvořily tři 
podokruhy zahrnující propojené politiky, 
pro něž by lepší koordinace a vzájemná 
součinnost při jejich realizaci byla rovněž 
přínosem; navrhuje tedy, aby jeden 
podokruh zahrnoval politiky týkající se 
znalostí, druhý podokruh obsahoval 
politiky týkající se udržitelnosti a efektivity 
zdrojů a třetí podokruh byl věnován 
politice soudržnosti odrážející její 
horizontální povahu a přínos ke všem 
cílům strategie Evropa 2020;

92. je si však vědom toho, že je třeba, aby 
se výdaje vyvíjely řádným způsobem a aby 
byl pro hlavní výdajové politiky vytvořen 
stabilní finanční plánovací rámec;

Or. en

Pozměňovací návrh 926
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 92

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

92. je si však vědom toho, že je třeba, aby 92. je si však vědom toho, že je třeba, aby 



AM\865598CS.doc 37/130 PE462.732v04-00

CS

se výdaje vyvíjely řádným způsobem a aby 
byl pro hlavní výdajové politiky vytvořen 
stabilní finanční plánovací rámec; navrhuje 
proto, aby se v rámci okruhu strategie
Evropa 2020 vytvořily tři podokruhy 
zahrnující propojené politiky, pro něž by 
lepší koordinace a vzájemná součinnost 
při jejich realizaci byla rovněž přínosem; 
navrhuje tedy, aby jeden podokruh 
zahrnoval politiky týkající se znalostí, 
druhý podokruh obsahoval politiky 
týkající se udržitelnosti a efektivity zdrojů 
a třetí podokruh byl věnován politice 
soudržnosti odrážející její horizontální 
povahu a přínos ke všem cílům strategie 
Evropa 2020;

se výdaje vyvíjely řádným způsobem a aby 
byl pro hlavní výdajové politiky vytvořen 
stabilní finanční plánovací rámec; navrhuje 
proto snížit počet okruhů ze stávajících 
pěti na tři: jeden okruh pro veškeré 
náklady spojené se strategií Evropa 2020, 
jeden okruh pro občanství a vnější vztahy 
a jeden okruh pro administrativní výdaje;

Or. en

Pozměňovací návrh 927
Reimer Böge za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 92

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

92. je si však vědom toho, že je třeba, aby 
se výdaje vyvíjely řádným způsobem a aby 
byl pro hlavní výdajové politiky vytvořen 
stabilní finanční plánovací rámec; navrhuje 
proto, aby se v rámci okruhu strategie 
Evropa 2020 vytvořily tři podokruhy 
zahrnující propojené politiky, pro něž by 
lepší koordinace a vzájemná součinnost při 
jejich realizaci byla rovněž přínosem; 
navrhuje tedy, aby jeden podokruh 
zahrnoval politiky týkající se znalostí, 
druhý podokruh obsahoval politiky týkající 
se udržitelnosti a efektivity zdrojů a třetí 
podokruh byl věnován politice soudržnosti 
odrážející její horizontální povahu a přínos 
ke všem cílům strategie Evropa 2020;

92. je si však vědom toho, že je třeba, aby 
se výdaje vyvíjely řádným způsobem a aby 
byl pro hlavní výdajové politiky vytvořen 
stabilní finanční plánovací rámec; navrhuje 
proto, aby se v rámci okruhu strategie 
Evropa 2020 vytvořily čtyři podokruhy 
zahrnující propojené politiky, pro něž by 
lepší koordinace a vzájemná součinnost při 
jejich realizaci byla rovněž přínosem; 
navrhuje tedy, aby jeden podokruh 
zahrnoval politiky týkající se znalostí, 
druhý podokruh obsahoval politiky týkající 
se udržitelného rozvoje zahrnujícího 
životní prostředí, změnu klimatu, dopravu 
a energetiku; třetí podokruh byl věnován 
politice soudržnosti – odrážející její 
horizontální povahu a přínos ke všem 
cílům strategie Evropa 2020 – a sociální 
politice; a čtvrtý podokruh týkající se 
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zemědělské a rybářské politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 928
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 92

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

92. je si však vědom toho, že je třeba, aby 
se výdaje vyvíjely řádným způsobem a aby 
byl pro hlavní výdajové politiky vytvořen 
stabilní finanční plánovací rámec; navrhuje 
proto, aby se v rámci okruhu strategie 
Evropa 2020 vytvořily tři podokruhy 
zahrnující propojené politiky, pro něž by 
lepší koordinace a vzájemná součinnost 
při jejich realizaci byla rovněž přínosem; 
navrhuje tedy, aby jeden podokruh
zahrnoval politiky týkající se znalostí, 
druhý podokruh obsahoval politiky 
týkající se udržitelnosti a efektivity zdrojů 
a třetí podokruh byl věnován politice
soudržnosti odrážející její horizontální 
povahu a přínos ke všem cílům strategie 
Evropa 2020;

92. je si však vědom toho, že je třeba, aby 
se výdaje vyvíjely řádným způsobem a aby 
byl pro hlavní výdajové politiky vytvořen 
stabilní finanční plánovací rámec; navrhuje 
tedy, aby jeden okruh zahrnoval politiky 
týkající se znalostí, druhý okruh obsahoval 
politiky týkající se udržitelnosti a efektivity 
zdrojů a třetí okruh byl věnován inkluzivní 
společnosti, včetně podokruhu pro 
politiku soudržnosti odrážející její 
horizontální povahu a přínos ke všem 
cílům strategie Evropa 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 929
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer

Návrh usnesení
Bod 92

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

92. je si však vědom toho, že je třeba, aby 
se výdaje vyvíjely řádným způsobem a aby 
byl pro hlavní výdajové politiky vytvořen 
stabilní finanční plánovací rámec; navrhuje 

92. je si však vědom toho, že je třeba, aby 
se výdaje vyvíjely řádným způsobem a aby 
byl pro hlavní výdajové politiky vytvořen 
stabilní finanční plánovací rámec; navrhuje 
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proto, aby se v rámci okruhu strategie 
Evropa 2020 vytvořily tři podokruhy 
zahrnující propojené politiky, pro něž by 
lepší koordinace a vzájemná součinnost při 
jejich realizaci byla rovněž přínosem; 
navrhuje tedy, aby jeden podokruh 
zahrnoval politiky týkající se znalostí, 
druhý podokruh obsahoval politiky týkající 
se udržitelnosti a efektivity zdrojů a třetí 
podokruh byl věnován politice soudržnosti 
odrážející její horizontální povahu a přínos 
ke všem cílům strategie Evropa 2020;

proto, aby se v rámci okruhu strategie 
Evropa 2020 a soudržnosti vytvořily tři 
podokruhy zahrnující propojené politiky, 
pro něž by lepší koordinace a vzájemná 
součinnost při jejich realizaci byla rovněž 
přínosem; navrhuje tedy, aby jeden 
podokruh zahrnoval politiky týkající se 
znalostí, druhý podokruh obsahoval 
politiky týkající se udržitelnosti a efektivity 
zdrojů a třetí podokruh byl věnován 
politice soudržnosti odrážející její 
horizontální povahu a přínos ke všem 
cílům strategie Evropa 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 930
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Návrh usnesení
Bod 92

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

92. je si však vědom toho, že je třeba, aby 
se výdaje vyvíjely řádným způsobem a aby 
byl pro hlavní výdajové politiky vytvořen 
stabilní finanční plánovací rámec; navrhuje 
proto, aby se v rámci okruhu strategie 
Evropa 2020 vytvořily tři podokruhy 
zahrnující propojené politiky, pro něž by 
lepší koordinace a vzájemná součinnost při 
jejich realizaci byla rovněž přínosem; 
navrhuje tedy, aby jeden podokruh 
zahrnoval politiky týkající se znalostí, 
druhý podokruh obsahoval politiky týkající 
se udržitelnosti a efektivity zdrojů a třetí 
podokruh byl věnován politice soudržnosti 
odrážející její horizontální povahu a přínos 
ke všem cílům strategie Evropa 2020;

92. je si však vědom toho, že je třeba, aby 
se výdaje vyvíjely řádným způsobem a aby 
byl pro hlavní výdajové politiky vytvořen 
stabilní finanční plánovací rámec; navrhuje 
proto, aby se v rámci okruhu strategie 
Evropa 2020 vytvořily tři podokruhy 
zahrnující propojené politiky, pro něž by 
lepší koordinace a vzájemná součinnost při 
jejich realizaci byla rovněž přínosem; 
navrhuje tedy, aby jeden podokruh 
zahrnoval politiky týkající se znalostí 
a sociální politiky, druhý podokruh 
obsahoval politiky týkající se udržitelnosti 
a efektivity zdrojů a třetí podokruh byl 
věnován politice soudržnosti odrážející její 
horizontální povahu a přínos ke všem 
cílům strategie Evropa 2020;

Or. en
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Pozměňovací návrh 931
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 92

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

92. je si však vědom toho, že je třeba, aby 
se výdaje vyvíjely řádným způsobem a aby 
byl pro hlavní výdajové politiky vytvořen 
stabilní finanční plánovací rámec; navrhuje 
proto, aby se v rámci okruhu strategie 
Evropa 2020 vytvořily tři podokruhy 
zahrnující propojené politiky, pro něž by 
lepší koordinace a vzájemná součinnost při 
jejich realizaci byla rovněž přínosem; 
navrhuje tedy, aby jeden podokruh 
zahrnoval politiky týkající se znalostí, 
druhý podokruh obsahoval politiky týkající 
se udržitelnosti a efektivity zdrojů a třetí
podokruh byl věnován politice soudržnosti 
odrážející její horizontální povahu 
a přínos ke všem cílům strategie Evropa 
2020;

92. je si však vědom toho, že je třeba, aby 
se výdaje vyvíjely řádným způsobem a aby 
byl pro hlavní výdajové politiky vytvořen 
stabilní finanční plánovací rámec; navrhuje 
proto, aby se v rámci okruhu vnitřní 
politika vytvořily čtyři podokruhy 
zahrnující propojené politiky, pro něž by 
lepší koordinace a vzájemná součinnost při 
jejich realizaci byla rovněž přínosem; 
navrhuje tedy, aby jeden podokruh 
zahrnoval politiky týkající se znalostí, 
druhý podokruh byl určen pro politiku 
soudržnosti, třetí podokruh obsahoval 
politiky týkající se hospodářské 
udržitelnosti a efektivity zdrojů a čtvrtý 
podokruh byl věnován občanství 
a spojoval podokruhy 3a (občanství) a 3b 
(svoboda, bezpečnost a právo) s cílem 
omezit potíže, jež v minulosti vznikaly 
v souvislosti se sloučením několika
menších programů v rámci malého 
polokruhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 932
Ivailo Kalfin, Ana Gomes, Kinga Göncz, Zigmantas Balčytis, Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod 92 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

92 a. domnívá se, že některé velké 
projekty, kdy finanční potřeby nemohly 
být přesně určeny na začátku, mají 
tendenci odvádět finanční prostředky 
z menších úspěšných programů a bránit 
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tak v jejich provádění; navrhuje proto 
vytvořit v rámci okruhu 1 samostatný 
podokruh pro velké projekty, pro něž činí 
příspěvek EU více než 1 mld. EUR, aby se 
zajistilo vytvoření předvídatelnějších 
systémů financování a  řádné provedení 
velkých a viditelných, ale i menších 
projektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 933
Reimer Böge za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 92 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

92b. je přesvědčen, že by příští VFR měl 
umožnit účelové vázání prostředků na 
velké projekty, jež mají pro Unii 
strategický význam; dále je přesvědčen, že 
by rozpočet EU měl pro tyto projekty 
stanovit pevný roční příspěvek, aby se 
zajistila kontinuita jejich plánování 
a stabilita organizace; domnívá se, že by 
za tímto účelem měl být vytvořen 
samostatný oddíl v rámci podokruhu pro 
udržitelný rozvoj;

Or. en

Pozměňovací návrh 934
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 92 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

92c. vyzývá k účelovému vázání 
prostředků pro program Galileo 
v samostatném podokruhu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 935
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 93

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

93. domnívá se, že s ohledem na 
integrovaný charakter strategie Evropa 
2020 a k zabezpečení souladu 
rozpočtových prostředků s postupným 
vývojem strategie je nezbytné, aby byl 
mezi třemi podokruhy strategie Evropa 
2020 zajištěn vyšší stupeň flexibility;

93. domnívá se, že s ohledem na 
integrovaný charakter strategie Evropa 
2020 a k zabezpečení souladu 
rozpočtových prostředků s postupným 
vývojem strategie je nezbytné, aby byl 
mezi třemi okruhy strategie Evropa 2020 
zajištěn vyšší stupeň flexibility;

Or. en

Pozměňovací návrh 936
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 93

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

93. domnívá se, že s ohledem na 
integrovaný charakter strategie Evropa 
2020 a k zabezpečení souladu 
rozpočtových prostředků s postupným 
vývojem strategie je nezbytné, aby byl mezi 
třemi podokruhy strategie Evropa 2020 
zajištěn vyšší stupeň flexibility;

93. domnívá se, že za účelem vyhnutí se 
výše uvedeným nedostatkům, čelení 
neočekávanému vývoji a zvýšení účinnosti 
rozpočtových výdajů je v rámci podokruhů 
a okruhů a mezi nimi zajištěn vyšší stupeň 
flexibility, a to pod celkovým stropem 
VFR; domnívá se, že by pro zvýšení 
flexibility VFR měla být posouzena 
možnost vytvoření samostatné rezervy pro 
potřeby všech okruhů, která by byla 
mobilizována v rámci ročního 
rozpočtového procesu, a to v souladu 
s běžnými pravidly, jež se použijí pro tento 
postup;

Or. en
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Pozměňovací návrh 937
Giovanni La Via, Mario Mauro, Erminia Mazzoni

Návrh usnesení
Bod 93

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

93. domnívá se, že s ohledem na 
integrovaný charakter strategie Evropa 
2020 a k zabezpečení souladu 
rozpočtových prostředků s postupným 
vývojem strategie je nezbytné, aby byl 
mezi třemi podokruhy strategie Evropa 
2020 zajištěn vyšší stupeň flexibility;

93. vyzývá ke zvážení možnosti zajistit
mezi třemi podokruhy strategie Evropa 
2020 vyšší stupeň flexibility, čímž by byly 
splněny požadavky na závazky a výdaje 
s ohledem na integrovaný charakter 
strategie Evropa 2020 a k zabezpečení 
souladu rozpočtových prostředků 
s postupným vývojem strategie;

Or. it

Pozměňovací návrh 938
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 93

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

93. domnívá se, že s ohledem na
integrovaný charakter strategie Evropa 
2020 a k zabezpečení souladu 
rozpočtových prostředků s postupným 
vývojem strategie je nezbytné, aby byl 
mezi třemi podokruhy strategie Evropa 
2020 zajištěn vyšší stupeň flexibility;

93. domnívá se, že s ohledem na 
integrovaný charakter strategie Evropa 
2020 a k zabezpečení souladu 
rozpočtových prostředků s postupným 
vývojem strategie je nezbytné, aby byl 
mezi třemi podokruhy strategie Evropa 
2020 zajištěn vyšší stupeň flexibility; 
zdůrazňuje, že je třeba zaručit plnou
transparentnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 939
Alexander Alvaro, Cecilia Wikström
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Návrh usnesení
Bod 94

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

94. připomíná problémy, které vznikají, 
když je řada poměrně malých programů 
spojena do malých podokruhů; navrhuje 
proto spojit současné podokruhy 3a 
(občanství) a 3b (svoboda, bezpečnost 
a právo) do jediného okruhu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 940
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod 94

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

94. připomíná problémy, které vznikají, 
když je řada poměrně malých programů 
spojena do malých podokruhů; navrhuje 
proto spojit současné podokruhy 3a 
(občanství) a 3b (svoboda, bezpečnost 
a právo) do jediného okruhu;

vypouští se

Or. pt

Pozměňovací návrh 941
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 94

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

94. připomíná problémy, které vznikají, 
když je řada poměrně malých programů 
spojena do malých podokruhů; navrhuje 
proto spojit současné podokruhy 3a 
(občanství) a 3b (svoboda, bezpečnost 

vypouští se
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a právo) do jediného okruhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 942
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 94

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

94. připomíná problémy, které vznikají, 
když je řada poměrně malých programů 
spojena do malých podokruhů; navrhuje 
proto spojit současné podokruhy 3a 
(občanství) a 3b (svoboda, bezpečnost 
a právo) do jediného okruhu;

94. připomíná problémy, které vznikají, 
když je řada poměrně malých programů 
spojena do malých podokruhů; navrhuje 
proto zařadit současné podokruhy 3a 
(občanství) a 3b (svoboda, bezpečnost 
a právo) do okruhu pro společnost 
podporující začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 943
Alexander Alvaro, Cecilia Wikström

Návrh usnesení
Bod 94 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

94a. navrhuje zachovat podokruhy 
týkající se svobody, bezpečnosti a práva 
a občanství samostatně;

Or. en

Pozměňovací návrh 944
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 95
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

95. domnívá se, že VFR by měl obsahovat 
nový okruh pro finanční správu, aby byla 
vytvořena vazba pro případný zásah ze 
strany rozpočtu EU v rámci evropského 
mechanismu stability po roce 2013; je 
pevně přesvědčen, že pouhý mezivládní 
přístup nestačí a ohrozil by zásadu 
kolektivní solidarity;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 945
James Elles

Návrh usnesení
Bod 95

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

95. domnívá se, že VFR by měl obsahovat 
nový okruh pro finanční správu, aby byla 
vytvořena vazba pro případný zásah ze 
strany rozpočtu EU v rámci evropského 
mechanismu stability po roce 2013; je 
pevně přesvědčen, že pouhý mezivládní 
přístup nestačí a ohrozil by zásadu 
kolektivní solidarity;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 946
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 95

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

95. domnívá se, že VFR by měl obsahovat 
nový okruh pro finanční správu, aby byla 
vytvořena vazba pro případný zásah ze 

vypouští se
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strany rozpočtu EU v rámci evropského 
mechanismu stability po roce 2013; je 
pevně přesvědčen, že pouhý mezivládní 
přístup nestačí a ohrozil by zásadu 
kolektivní solidarity;

Or. en

Pozměňovací návrh 947
Bas Eickhout, Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 95

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

95. domnívá se, že VFR by měl obsahovat 
nový okruh pro finanční správu, aby byla 
vytvořena vazba pro případný zásah ze 
strany rozpočtu EU v rámci evropského 
mechanismu stability po roce 2013; je 
pevně přesvědčen, že pouhý mezivládní 
přístup nestačí a ohrozil by zásadu 
kolektivní solidarity;

95. domnívá se, že VFR by měl v zájmu 
zlepšení transparentnosti, viditelnosti 
a flexibility obsahovat nový „měkký“ 
okruh, aby byla vytvořena rezerva 
zahrnující všechny nástroje flexibility, 
záruky spojené s operacemi poskytování 
a přijímání úvěrů – zviditelňující rovněž 
úvěrové linky a podmíněné závazky –
převádějící nevyužité rezervy a závazky 
a vazba pro případný zásah ze strany 
rozpočtu EU v rámci evropského 
mechanismu stability po roce 2013 nebo 
pro zvláštní programy oživení, čímž by se 
otevřela cesta pro využití rozpočtu EU 
jako proticyklického nástroje v širším 
makroekonomickém kontextu; je pevně 
přesvědčen, že pouhý mezivládní přístup 
nestačí a ohrozil by zásadu kolektivní 
solidarity;

Or. en

Pozměňovací návrh 948
Reimer Böge za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 95
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

95. domnívá se, že VFR by měl obsahovat 
nový okruh pro finanční správu, aby byla 
vytvořena vazba pro případný zásah ze 
strany rozpočtu EU v rámci evropského 
mechanismu stability po roce 2013; je 
pevně přesvědčen, že pouhý mezivládní 
přístup nestačí a ohrozil by zásadu 
kolektivní solidarity;

95. domnívá se, že VFR by měl obsahovat 
nový okruh pro finanční správu, aby byla 
vytvořena vazba pro případný zásah ze 
strany rozpočtu EU v rámci evropského 
mechanismu stability po roce 2013 nad 
stropy VFR a pod stropy vlastních zdrojů; 
je pevně přesvědčen, že pouhý mezivládní 
přístup nestačí a ohrozil by zásadu 
kolektivní solidarity;

Or. en

Pozměňovací návrh 949
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 95

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

95. domnívá se, že VFR by měl obsahovat 
nový okruh pro finanční správu, aby byla 
vytvořena vazba pro případný zásah ze 
strany rozpočtu EU v rámci evropského 
mechanismu stability po roce 2013; je 
pevně přesvědčen, že pouhý mezivládní
přístup nestačí a ohrozil by zásadu 
kolektivní solidarity;

95. vyzývá k začlenění evropského 
mechanismu finanční stabilizace do 
rozpočtu EU; je pevně přesvědčen, že 
pouhý mezivládní přístup nestačí a ohrozil 
by zásadu kolektivní solidarity;

Or. en

Pozměňovací návrh 950
Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 95

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

95. domnívá se, že VFR by měl obsahovat 
nový okruh pro finanční správu, aby byla 

95. domnívá se, že VFR by měl obsahovat 
nový okruh pro finanční správu, aby byla 
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vytvořena vazba pro případný zásah ze 
strany rozpočtu EU v rámci evropského 
mechanismu stability po roce 2013; je 
pevně přesvědčen, že pouhý mezivládní 
přístup nestačí a ohrozil by zásadu 
kolektivní solidarity;

vytvořena vazba pro případný zásah ze 
strany rozpočtu EU v rámci evropského 
mechanismu stability po roce 2013;

Or. en

Pozměňovací návrh 951
Pascal Canfin, Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 95 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

95a. vyzývá v této souvislosti ke 
komplexnímu informování ze strany 
Komise ohledně memoranda 
o porozumění a podmínkách financování 
v souvislosti s podporou platební bilance 
a makrofinanční pomoci třetím zemím  
s cílem umožnit lepší přehled ohledně
roční expozice rozpočtu EU vůči přijatým 
závazkům;

Or. en

Pozměňovací návrh 952
Reimer Böge za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 97 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

97a. vyzývá k vytvoření samostatného 
okruhu 6 v příštím VFR, který bude 
obsahovat veškeré výdaje EU uskutečněné 
– v souladu s mezivládním postupem –
mimo rozpočet EU; je přesvědčen, že tyto 
informace poskytnuté na ročním základě 
umožní vytvoření úplné představy 
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o investicích, na jejichž realizaci na 
úrovni EU se dohodnou členské státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 953
Reimer Böge za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 97 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

97b. naléhá na Komisi, aby do svého 
návrhu rozpočtu začlenila podrobné 
informace o příjmové straně rozpočtu EU 
v podobě, v jaké jsou předávány 
rozpočtovému orgánu EU; poukazuje na 
to, že spojená prezentace příjmové 
a výdajové strany rozpočtu je v současné 
době běžnou praxí u všech vnitrostátních 
rozpočtů; je pevně přesvědčen, že tímto 
způsobem bude zachována trvalá diskuse 
o systému financování Unie, zatímco bude 
plně uznáno, že rozpočtový orgán nemá 
v současné době pravomoc k navrhování 
změn této strany rozpočtu;

Or. en

Pozměňovací návrh 954
Reimer Böge, Frank Engel za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 97 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

97c. navrhuje, že by rozpočet EU měl 
jednoznačně stanovit – pokud možno 
v příloze – veškeré investice, jež jsou 
realizovány v každé oblasti politiky EU 
a které pocházejí rovněž z různých stran 
rozpočtu EU; je zároveň přesvědčen, že by 
Komise měla poskytnout odhad 
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investičních potřeb, jež jsou plánovány 
pro celou dobu trvání programového 
období;

Or. en

Pozměňovací návrh 955
James Elles

Návrh usnesení
Bod 98

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

98. navrhuje proto pro další VFR tuto 
strukturu:

98. navrhuje proto pro další VFR tuto 
strukturu:

1. Inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst 
(Evropa 2020)

1. Udržitelný rozvoj

1a. Znalosti pro růst a zaměstnanost 2. Znalostní společnost 
Včetně politiky v oblasti výzkumu 
a inovací, vzdělávání a celoživotního 
učení, vnitřního trhu a v sociální oblasti.
1b. Udržitelný rozvoj
Včetně politiky v oblasti zemědělství, 
rybolovu, životního prostředí, změny 
klimatu, energetiky a dopravy.
1c. Soudržnost pro růst a zaměstnanost 3. Soudržnost pro růst a zaměstnanost

Včetně politiky soudržnosti (hospodářské, 
sociální a územní).
2. Občanství 4. Občanství

Včetně politiky v oblasti kultury, mládeže, 
komunikace a svobody, bezpečnosti 
a práva.
3. Globální Evropa 5. Globální Evropa

Včetně politiky v oblasti vnějších vztahů, 
sousedských vztahů a rozvojové politiky.
4. Finanční správa
Včetně vazby na evropský mechanismus 
stability.
5. Správa 6. Správa
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Or. en

Pozměňovací návrh 956
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 98

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

98. navrhuje proto pro další VFR tuto 
strukturu:

98. navrhuje proto pro další VFR tuto 
strukturu:

1. Inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst 
(Evropa 2020)
1a. Znalosti pro růst a zaměstnanost 1. Znalosti pro růst a zaměstnanost
Včetně politiky v oblasti výzkumu 
a inovací, vzdělávání a celoživotního 
učení, vnitřního trhu a v sociální oblasti.

Včetně politiky v oblasti výzkumu 
a inovací, vzdělávání a celoživotního 
učení, vnitřního trhu.

1b. Udržitelný rozvoj 2. Udržitelný rozvoj
Včetně politiky v oblasti zemědělství, 
rybolovu, životního prostředí, změny 
klimatu, energetiky a dopravy.

Včetně politiky v oblasti zemědělství, 
rybolovu, životního prostředí, změny 
klimatu, energetiky a dopravy.

3. Společnost podporující začlenění
1c. Soudržnost pro růst a zaměstnanost 3a. Hospodářská, sociální a  územní 

soudržnost
Včetně politiky soudržnosti (hospodářské, 
sociální a územní).

Včetně politiky soudržnosti (hospodářské, 
sociální a územní).

2. Občanství 3b. občanství
Včetně politiky v oblasti kultury, mládeže, 
komunikace a svobody, bezpečnosti 
a práva.

Včetně agendy sociální politiky a politiky
v oblasti rovnosti, boje proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení, kultury, mládeže, 
sdělovacích prostředků, komunikace,
svobody, bezpečnosti a práva, základních 
práv a antidiskriminace. 

3. Globální Evropa 4. Globální Evropa
Včetně politiky v oblasti vnějších vztahů, 
sousedských vztahů a rozvojové politiky.

Včetně politiky v oblasti vnějších vztahů, 
sousedských vztahů a rozvojové politiky.

4. Finanční správa 5. Správa
Včetně vazby na evropský mechanismus 
stability.

6. Rozpětí rezervy 
Zahrnuje nástroj flexibility, rezervu pro 
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pomoc při mimořádných událostech, 
Fond solidarity, převedené nevyužité 
rezervy a závazky, pohotovostní rezervu 
a záruky týkající se úvěrových 
a půjčkových operací, včetně vazby na 
evropský mechanismus stability.

5. Správa

Or. en

Pozměňovací návrh 957
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro, Riikka Manner za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 98

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

98. navrhuje proto pro další VFR tuto 
strukturu:

98. navrhuje proto pro další VFR tuto 
strukturu:

1. Inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst 
(Evropa 2020)

1. Inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst 
(Evropa 2020)

1a. Znalosti pro růst a zaměstnanost 1a. Znalosti pro růst a zaměstnanost

Včetně politiky v oblasti výzkumu 
a inovací, vzdělávání a celoživotního 
učení, vnitřního trhu a v sociální oblasti.

Včetně politiky v oblasti výzkumu 
a inovací, vzdělávání a celoživotního 
učení, vnitřního trhu. 

1b. Udržitelný rozvoj 1b. Udržitelný rozvoj

Včetně politiky v oblasti zemědělství, 
rybolovu, životního prostředí, změny 
klimatu, energetiky a dopravy.

Včetně politiky v oblasti zemědělství, 
rozvoje venkova, rybolovu, životního 
prostředí, změny klimatu, energetiky 
a dopravy.

1c. Soudržnost pro růst a zaměstnanost 1c. Soudržnost pro růst a zaměstnanost
Včetně politiky soudržnosti (hospodářské, 
sociální a územní).

Včetně politiky soudržnosti (hospodářské, 
sociální a územní).

2. Občanství 2. Občanství a vnější vztahy

Včetně politiky v oblasti kultury, mládeže, 
komunikace a svobody, bezpečnosti 
a práva.

2a. Svoboda, bezpečnost a právo

3. Globální Evropa 2b. Kultura, mládež, komunikace 
a občanství

Včetně politiky v oblasti vnějších vztahů, 2c. Politika v oblasti vnějších vztahů, 
sousedských vztahů a rozvoje



PE462.732v04-00 54/130 AM\865598CS.doc

CS

sousedských vztahů a rozvojové politiky.
4. Finanční správa
Včetně vazby na evropský mechanismus 
stability.
5. Správa 3. Správa

Or. en

Pozměňovací návrh 958
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Danuta Maria Hübner, Mathieu Grosch, 
Sophie Auconie, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Marco Scurria, Hermann 
Winkler, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Iosif Matula

Návrh usnesení
Bod 98

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

98. navrhuje proto pro další VFR tuto 
strukturu:

98. navrhuje proto pro další VFR tuto 
strukturu:

1. Inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst 
(Evropa 2020)

1. Inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst 
(Evropa 2020)

1a. Znalosti pro růst a zaměstnanost 1a. Znalosti pro růst a zaměstnanost

Včetně politiky v oblasti výzkumu 
a inovací, vzdělávání a celoživotního 
učení, vnitřního trhu a v sociální oblasti.

Včetně politiky v oblasti výzkumu 
a inovací, vzdělávání a celoživotního 
učení, vnitřního trhu.

1b. Udržitelný rozvoj 1b. Soudržnost pro růst, zaměstnanost 
a udržitelný rozvoj

Včetně politiky v oblasti zemědělství,
rybolovu, životního prostředí, změny 
klimatu, energetiky a dopravy.

Investice do politik soudržnosti 
(hospodářské, sociální a územní), 
sociálních politik, politik v oblasti 
životního prostředí, změny klimatu, 
dopravy a energetiky.

1c. Soudržnost pro růst a zaměstnanost 1c. Zajišťování potravin a hospodaření 
s přírodními zdroji

Včetně politiky soudržnosti (hospodářské, 
sociální a územní).

Včetně zemědělství a rybolovu.

1d. Zajišťování potravin a hospodaření 
s přírodními zdroji
Včetně politik zemědělství a rybolovu. 
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2. Občanství 2. Občanství
Včetně politiky v oblasti kultury, mládeže, 
komunikace a svobody, bezpečnosti 
a práva.

Včetně politiky v oblasti kultury, mládeže, 
komunikace a svobody, bezpečnosti 
a práva.

3. Globální Evropa 3. Globální Evropa
Včetně politiky v oblasti vnějších vztahů, 
sousedských vztahů a rozvojové politiky.

Včetně politiky v oblasti vnějších vztahů, 
sousedských vztahů a rozvojové politiky.

4. Finanční správa 4. Finanční správa

Včetně vazby na evropský mechanismus 
stability.

Včetně vazby na evropský mechanismus 
stability.

5. Správa 5. Správa

Or. en

Pozměňovací návrh 959
Reimer Böge za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 98

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

98. navrhuje proto pro další VFR tuto 
strukturu:

98. navrhuje proto pro další VFR tuto 
strukturu:

1. Inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst 
(Evropa 2020)

1. Evropa 2020

1a. Znalosti pro růst a zaměstnanost 1a. Znalosti pro růst 

Včetně politiky v oblasti výzkumu 
a inovací, vzdělávání a celoživotního 
učení, vnitřního trhu a v sociální oblasti.

Včetně politiky v oblasti výzkumu 
a inovací, vzdělávání a celoživotního 
učení, vnitřního trhu. 

1b. Udržitelný rozvoj 1b. Udržitelný rozvoj

Včetně politiky v oblasti zemědělství, 
rybolovu, životního prostředí, změny 
klimatu, energetiky a dopravy.

Včetně politiky v oblasti životního 
prostředí, změny klimatu, energetiky 
a dopravy.

1c. Soudržnost pro růst a zaměstnanost 1c. Soudržnost pro růst a zaměstnanost

Včetně politiky soudržnosti (hospodářské, 
sociální a územní).

Včetně politiky soudržnosti (hospodářské, 
sociální a územní) a sociálních politik.

1d. Zajišťování potravin a hospodaření 
s přírodními zdroji
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Včetně politik zemědělství a rybolovu. 
2. Občanství 2. Občanství

Včetně politiky v oblasti kultury, mládeže, 
komunikace a svobody, bezpečnosti 
a práva.

Včetně politiky v oblasti kultury, mládeže, 
komunikace a svobody, bezpečnosti 
a práva.

3. Globální Evropa 3. Globální Evropa

Včetně politiky v oblasti vnějších vztahů, 
sousedských vztahů a rozvojové politiky.

Včetně politiky v oblasti vnějších vztahů, 
sousedských vztahů a rozvojové politiky.

4. Finanční správa 4. Finanční správa
Včetně vazby na evropský mechanismus 
stability.

Včetně vazby na evropský mechanismus 
stability.

5. Správa 5. Správa

6. Výdaje EU mimo rozpočet EU 

Or. en

Pozměňovací návrh 960
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 98

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

98. navrhuje proto pro další VFR tuto 
strukturu:

98. navrhuje proto pro další VFR tuto 
strukturu:

1. Inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst 
(Evropa 2020)

1. Vnitřní politiky

1a. Znalosti pro růst a zaměstnanost 1a. Znalosti pro soudržný růst 
a zaměstnanost

Včetně politiky v oblasti výzkumu 
a inovací, vzdělávání a celoživotního 
učení, vnitřního trhu a v sociální oblasti.

Včetně politiky v oblasti výzkumu 
a inovací, vzdělávání a celoživotního 
učení, vnitřního trhu. 

1b. Udržitelný rozvoj
Včetně politiky v oblasti zemědělství, 
rybolovu, životního prostředí, změny 
klimatu, energetiky a dopravy.
1c. Soudržnost pro růst a zaměstnanost 1b. Soudržnost pro růst a zaměstnanost
Včetně politiky soudržnosti (hospodářské, Včetně politiky soudržnosti (hospodářské, 
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sociální a územní). sociální a územní).

1c. Udržitelný hospodářský rozvoj
Včetně politiky v oblasti zemědělství, 
rybolovu, životního prostředí, změny 
klimatu, energetiky a dopravy.

2. Občanství 1d. Občanství, svoboda, bezpečnost 
a právo

Včetně politiky v oblasti kultury, mládeže, 
komunikace a svobody, bezpečnosti 
a práva.

Včetně politiky v oblasti kultury, mládeže, 
komunikace a svobody, bezpečnosti 
a práva.

3. Globální Evropa 2. Politiky v oblasti vnějších vztahů 
(Globální Evropa)

Včetně politiky v oblasti vnějších vztahů, 
sousedských vztahů a rozvojové politiky.

Včetně politiky v oblasti vnějších vztahů, 
sousedských vztahů a rozvojové politiky.

4. Finanční správa
Včetně vazby na evropský mechanismus 
stability.
5. Správa 3. Správa

Or. en

Pozměňovací návrh 961
Ivailo Kalfin, Kinga Göncz, Ana Gomes, Zigmantas Balčytis, Victor Boştinaru

Návrh usnesení
Bod 98

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

98. navrhuje proto pro další VFR tuto 
strukturu:

98. navrhuje proto pro další VFR tuto 
strukturu:

1. Inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst 
(Evropa 2020)

1. Inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst 
(Evropa 2020)

1a. Znalosti pro růst a zaměstnanost 1a. Znalosti pro růst a zaměstnanost
Včetně politiky v oblasti výzkumu 
a inovací, vzdělávání a celoživotního 
učení, vnitřního trhu a v sociální oblasti.

Včetně politiky v oblasti výzkumu 
a inovací, vzdělávání a celoživotního 
učení, vnitřního trhu. 

1b. Udržitelný rozvoj 1b. Udržitelný rozvoj
Včetně politiky v oblasti zemědělství, 
rybolovu, životního prostředí, změny 

Včetně politiky v oblasti životního 
prostředí, změny klimatu, energetiky 



PE462.732v04-00 58/130 AM\865598CS.doc

CS

klimatu, energetiky a dopravy. a dopravy.
1c. Soudržnost pro růst a zaměstnanost 1c. Soudržnost pro růst a zaměstnanost

Včetně politiky soudržnosti (hospodářské, 
sociální a územní).

Včetně politiky soudržnosti (hospodářské, 
sociální a územní).

1d. Rozsáhlé projekty (nad 1 miliardu 
EUR financování z rozpočtu EU)

2. Občanství 2. Občanství
Včetně politiky v oblasti kultury, mládeže, 
komunikace a svobody, bezpečnosti 
a práva.

Včetně politiky v oblasti kultury, mládeže, 
komunikace a svobody, bezpečnosti 
a práva.

3. Globální Evropa 3. Globální Evropa
Včetně politiky v oblasti vnějších vztahů, 
sousedských vztahů a rozvojové politiky.

Včetně politiky v oblasti vnějších vztahů, 
sousedských vztahů a rozvojové politiky.

4. Finanční správa 4. Finanční správa

Včetně vazby na evropský mechanismus 
stability.

Včetně vazby na evropský mechanismus 
stability.

5. Správa 5. Správa

Or. en

Pozměňovací návrh 962
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 98

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

98. navrhuje proto pro další VFR tuto 
strukturu:

98. navrhuje proto pro další VFR tuto 
strukturu:

1. Inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst 
(Evropa 2020)

1. Inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst 
(Evropa 2020) a hospodářská, sociální 
a územní soudržnost

1a. Znalosti pro růst a zaměstnanost 1a. Znalosti pro růst a zaměstnanost
Včetně politiky v oblasti výzkumu 
a inovací, vzdělávání a celoživotního 
učení, vnitřního trhu a v sociální oblasti.

Včetně politiky v oblasti výzkumu 
a inovací, vzdělávání a celoživotního 
učení, vnitřního trhu. 

1b. Udržitelný rozvoj 1b. Udržitelný rozvoj
Včetně politiky v oblasti zemědělství, 
rybolovu, životního prostředí, změny 

Včetně politiky v oblasti zemědělství, 
rybolovu, životního prostředí, změny 
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klimatu, energetiky a dopravy. klimatu, energetiky a dopravy.
1c. Soudržnost pro růst a zaměstnanost 1c. Hospodářská, sociální a  územní 

soudržnost
Včetně politiky soudržnosti (hospodářské, 
sociální a územní).

Včetně politiky soudržnosti

2. Občanství 2. Občanství a základní práva
Včetně politiky v oblasti kultury, mládeže, 
komunikace a svobody, bezpečnosti
a práva.

Včetně politiky v oblasti kultury, mládeže, 
občanského dialogu a zákazu 
diskriminace, svobody, bezpečnosti
a práva.

3. Globální Evropa 3. Globální Evropa
Včetně politiky v oblasti vnějších vztahů, 
sousedských vztahů a rozvojové politiky.

Včetně politiky v oblasti vnějších vztahů, 
sousedských vztahů a rozvojové politiky.

4. Finanční správa 4. Finanční správa

Včetně vazby na evropský mechanismus 
stability.

Včetně vazby na evropský mechanismus 
stability.

5. Správa 5. Správa

Or. en

Pozměňovací návrh 963
Elisabeth Schroedter

Návrh usnesení
Bod 98

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

98. navrhuje proto pro další VFR tuto 
strukturu:

98. navrhuje proto pro další VFR tuto 
strukturu:

1. Inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst 
(Evropa 2020)

1. Inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst 
(Evropa 2020)

1a. Znalosti pro růst a zaměstnanost 1a. Znalosti pro růst a zaměstnanost

Včetně politiky v oblasti výzkumu 
a inovací, vzdělávání a celoživotního 
učení, vnitřního trhu a v sociální oblasti.

Včetně politiky v oblasti výzkumu 
a inovací, vzdělávání a celoživotního 
učení, vnitřního trhu a agendy sociální 
politiky, rovnosti a boje proti chudobě 
a sociálnímu vyloučení.

1b. Udržitelný rozvoj 1b. Udržitelný rozvoj

Včetně politiky v oblasti zemědělství, Včetně politiky v oblasti zemědělství, 
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rybolovu, životního prostředí, změny 
klimatu, energetiky a dopravy.

rybolovu, životního prostředí, změny 
klimatu, energetiky a dopravy.

1c. Soudržnost pro růst a zaměstnanost 1c. Hospodářská, sociální a  územní 
soudržnost

Včetně politiky soudržnosti (hospodářské, 
sociální a územní).

Včetně politiky soudržnosti (hospodářské, 
sociální a územní).

2. Občanství 2. Občanství
Včetně politiky v oblasti kultury, mládeže, 
komunikace a svobody, bezpečnosti 
a práva.

Včetně politiky v oblasti kultury, mládeže, 
komunikace a svobody, bezpečnosti
a práva.

3. Globální Evropa 3. Globální Evropa
Včetně politiky v oblasti vnějších vztahů, 
sousedských vztahů a rozvojové politiky.

Včetně politiky v oblasti vnějších vztahů, 
sousedských vztahů a rozvojové politiky.

4. Finanční správa 4. Finanční správa

Včetně vazby na evropský mechanismus 
stability.

Včetně vazby na evropský mechanismus 
stability.

5. Správa 5. Správa

Or. en

Pozměňovací návrh 964
Richard Ashworth 

Návrh usnesení
Bod 98

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

98. navrhuje proto pro další VFR tuto 
strukturu:

98. navrhuje proto pro další VFR tuto 
strukturu:

1. Inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst 
(Evropa 2020)

1. Inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst 
(Evropa 2020)

1a. Znalosti pro růst a zaměstnanost 1a. Znalosti pro růst a zaměstnanost

Včetně politiky v oblasti výzkumu 
a inovací, vzdělávání a celoživotního 
učení, vnitřního trhu a v sociální oblasti.
1b. Udržitelný rozvoj
Včetně politiky v oblasti zemědělství, 
rybolovu, životního prostředí, změny 
klimatu, energetiky a dopravy.
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1c. Soudržnost pro růst a zaměstnanost 3. Soudržnost pro růst a zaměstnanost

Včetně politiky soudržnosti (hospodářské, 
sociální a územní).
2. Občanství 4. Občanství

Včetně politiky v oblasti kultury, mládeže, 
komunikace a svobody, bezpečnosti 
a práva.
3. Globální Evropa 5. Globální Evropa

Včetně politiky v oblasti vnějších vztahů, 
sousedských vztahů a rozvojové politiky.
4. Finanční správa
Včetně vazby na evropský mechanismus 
stability.
5. Správa 6. Správa

Or. en

Pozměňovací návrh 965
Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst

Návrh usnesení
Bod 98

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

98. navrhuje proto pro další VFR tuto 
strukturu:

98. navrhuje proto pro další VFR tuto 
strukturu:

1. Inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst 
(Evropa 2020)

1. Inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst 
(Evropa 2020)

1a. Znalosti pro růst a zaměstnanost 1a. Znalosti pro růst a zaměstnanost
Včetně politiky v oblasti výzkumu 
a inovací, vzdělávání a celoživotního 
učení, vnitřního trhu a v sociální oblasti.

Včetně politiky v oblasti výzkumu 
a inovací, vzdělávání a celoživotního 
učení, vnitřního trhu a v sociální oblasti.

1b. Udržitelný rozvoj 1b. Udržitelný rozvoj
Včetně politiky v oblasti zemědělství, 
rybolovu, životního prostředí, změny 
klimatu, energetiky a dopravy.

Včetně politiky v oblasti životního 
prostředí, změny klimatu, energetiky 
a dopravy.

1c. Soudržnost pro růst a zaměstnanost 1c. Soudržnost pro růst a zaměstnanost
Včetně politiky soudržnosti (hospodářské, 
sociální a územní).

Včetně politiky soudržnosti (hospodářské, 
sociální a územní).
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2. Občanství 2. Občanství
Včetně politiky v oblasti kultury, mládeže, 
komunikace a svobody, bezpečnosti 
a práva.

Včetně politiky v oblasti kultury, mládeže, 
základních práv, rovnosti žen a mužů 
a zákazu diskriminace, komunikace 
a svobody, bezpečnosti a práva.

3. Globální Evropa 3. Globální Evropa
Včetně politiky v oblasti vnějších vztahů, 
sousedských vztahů a rozvojové politiky.

Včetně politiky v oblasti vnějších vztahů, 
sousedských vztahů a rozvojové politiky.

4. Finanční správa 4. Finanční správa
Včetně vazby na evropský mechanismus 
stability.

Včetně vazby na evropský mechanismus 
stability.

5. Správa 5. Správa

Or. en

Pozměňovací návrh 966
Iratxe García Pérez 

Návrh usnesení
Bod 98

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. Inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst 
(Evropa 2020)

1. Inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst 
(Evropa 2020)

1a. Znalosti pro růst a zaměstnanost 1a. Znalosti pro růst a zaměstnanost
Včetně politiky v oblasti výzkumu 
a inovací, vzdělávání a celoživotního 
učení, vnitřního trhu a v sociální oblasti. 

Včetně politiky v oblasti výzkumu 
a inovací, vzdělávání a celoživotního 
učení, vnitřního trhu a v sociální oblasti. 

1b. Udržitelný rozvoj 1b. Udržitelný rozvoj
Včetně politiky v oblasti zemědělství, 
rybolovu, životního prostředí, změny 
klimatu, energetiky a dopravy.

Včetně politiky v oblasti zemědělství, 
rybolovu, životního prostředí, změny 
klimatu, energetiky a dopravy.

1c. Soudržnost pro růst a zaměstnanost 1c. Soudržnost pro růst a zaměstnanost
Včetně politiky soudržnosti (hospodářské, 
sociální a územní).

Včetně politiky soudržnosti (hospodářské, 
sociální a územní).

2. Občanství 2. Občanství
Včetně politiky v oblasti kultury, mládeže, 
komunikace a svobody, bezpečnosti 
a práva.

Včetně politiky v oblasti kultury, mládeže, 
rovnosti žen a mužů, komunikace 
a svobody, bezpečnosti a práva.

3. Globální Evropa 3. Globální Evropa
Včetně politiky v oblasti vnějších vztahů, 
sousedských vztahů a rozvojové politiky.

Včetně politiky v oblasti vnějších vztahů, 
sousedských vztahů a rozvojové politiky.

4. Finanční správa 4. Finanční správa
Včetně vazby na evropský mechanismus 
stability.

Včetně vazby na evropský mechanismus 
stability.
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5. Správa 5. Správa

Or. es

Pozměňovací návrh 967
Carlo Fidanza, Luis de Grandes Pascual

Návrh usnesení
Bod 98

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

98. navrhuje proto pro další VFR tuto 
strukturu:

98. navrhuje proto pro další VFR tuto 
strukturu:

1. Inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst 
(Evropa 2020)

1. Inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst 
(Evropa 2020)

1a. Znalosti pro růst a zaměstnanost 1a. Znalosti pro růst a zaměstnanost

Včetně politiky v oblasti výzkumu 
a inovací, vzdělávání a celoživotního 
učení, vnitřního trhu a v sociální oblasti.

Včetně politiky v oblasti výzkumu 
a inovací, vzdělávání a celoživotního 
učení, vnitřního trhu a v sociální oblasti.

1b. Udržitelný rozvoj 1b. Udržitelný rozvoj

Včetně politiky v oblasti zemědělství, 
rybolovu, životního prostředí, změny 
klimatu, energetiky a dopravy.

Včetně politiky v oblasti zemědělství, 
rybolovu, životního prostředí, změny 
klimatu, energetiky a dopravy a cestovního 
ruchu.

1c. Soudržnost pro růst a zaměstnanost 1c. Soudržnost pro růst a zaměstnanost
Včetně politiky soudržnosti (hospodářské, 
sociální a územní).

Včetně politiky soudržnosti (hospodářské, 
sociální a územní).

2. Občanství 2. Občanství

Včetně politiky v oblasti kultury, mládeže, 
komunikace a svobody, bezpečnosti 
a práva.

Včetně politiky v oblasti kultury, mládeže, 
komunikace a svobody, bezpečnosti 
a práva.

3. Globální Evropa 3. Globální Evropa

Včetně politiky v oblasti vnějších vztahů, 
sousedských vztahů a rozvojové politiky.

Včetně politiky v oblasti vnějších vztahů, 
sousedských vztahů a rozvojové politiky.

4. Finanční správa 4. Finanční správa
Včetně vazby na evropský mechanismus 
stability.

Včetně vazby na evropský mechanismus 
stability.

5. Správa 5. Správa
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Or. en

Pozměňovací návrh 968
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Návrh usnesení
Bod 98

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

98. navrhuje proto pro další VFR tuto 
strukturu:

98. navrhuje proto pro další VFR tuto 
strukturu:

1. Inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst 
(Evropa 2020)

1. Inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst 
(Evropa 2020)

1a. Znalosti pro růst a zaměstnanost 1a. Znalosti pro růst a zaměstnanost
Včetně politiky v oblasti výzkumu 
a inovací, vzdělávání a celoživotního 
učení, vnitřního trhu a v sociální oblasti.

Včetně politiky v oblasti výzkumu 
a inovací, vzdělávání a celoživotního 
učení, mládeže, vnitřního trhu a v sociální 
oblasti.

1b. Udržitelný rozvoj 1b. Udržitelný rozvoj

Včetně politiky v oblasti zemědělství, 
rybolovu, životního prostředí, změny 
klimatu, energetiky a dopravy.

Včetně politiky v oblasti zemědělství, 
rybolovu, životního prostředí, změny 
klimatu, energetiky a dopravy.

1c. Soudržnost pro růst a zaměstnanost 1c. Soudržnost pro růst a zaměstnanost

Včetně politiky soudržnosti (hospodářské, 
sociální a územní).

Včetně politiky soudržnosti (hospodářské, 
sociální a územní).

2. Občanství 2. Občanství
Včetně politiky v oblasti kultury, mládeže, 
komunikace a svobody, bezpečnosti 
a práva.

Včetně politiky v oblasti kultury, 
komunikace a svobody, bezpečnosti
a práva.

3. Globální Evropa 3. Globální Evropa
Včetně politiky v oblasti vnějších vztahů, 
sousedských vztahů a rozvojové politiky.

Včetně politiky v oblasti vnějších vztahů, 
sousedských vztahů a rozvojové politiky.

4. Finanční správa 4. Finanční správa

Včetně vazby na evropský mechanismus 
stability.

Včetně vazby na evropský mechanismus 
stability.

5. Správa 5. Správa

Or. en
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Pozměňovací návrh 969
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 98

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

98. navrhuje proto pro další VFR tuto 
strukturu:

98. navrhuje proto pro další VFR tuto 
strukturu:

1. Inteligentní, udržitelný a inkluzivní růst 
(Evropa 2020)

1. Udržitelný a inkluzivní růst (Evropa 
2020)

1a. Znalosti pro růst a zaměstnanost 1a. Znalosti pro růst a zaměstnanost
Včetně politiky v oblasti výzkumu 
a inovací, vzdělávání a celoživotního 
učení, vnitřního trhu a v sociální oblasti.

Včetně politiky v oblasti výzkumu 
a inovací, vzdělávání a celoživotního 
učení, vnitřního trhu a v sociální oblasti
a v oblasti energetiky.

1b. Udržitelný rozvoj 1b. Udržitelný rozvoj

Včetně politiky v oblasti zemědělství, 
rybolovu, životního prostředí, změny 
klimatu, energetiky a dopravy.

Včetně politiky v oblasti zemědělství, 
rybolovu, životního prostředí, změny 
klimatu a dopravy.

1c. Soudržnost pro růst a zaměstnanost 1c. Soudržnost pro růst a zaměstnanost

Včetně politiky soudržnosti (hospodářské, 
sociální a územní).

Včetně politiky soudržnosti (hospodářské, 
sociální a územní).

2. Občanství 2. Občanství
Včetně politiky v oblasti kultury, mládeže, 
komunikace a svobody, bezpečnosti 
a práva.

Včetně politiky v oblasti kultury, mládeže, 
komunikace a svobody, bezpečnosti 
a práva.

3. Globální Evropa 3. Globální Evropa
Včetně politiky v oblasti vnějších vztahů, 
sousedských vztahů a rozvojové politiky.

Včetně politiky v oblasti vnějších vztahů, 
sousedských vztahů a rozvojové politiky.

4. Finanční správa 4. Finanční správa

Včetně vazby na evropský mechanismus 
stability.

Včetně vazby na evropský mechanismus 
stability.

5. Správa 5. Správa

Or. de

Pozměňovací návrh 970
Cornelis de Jong



PE462.732v04-00 66/130 AM\865598CS.doc

CS

Návrh usnesení
Bod 99

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

99. opakuje své stanovisko obsažené 
v usnesení ze dne 25. března 2009 
o přezkumu finančního rámce 2007–2013 
v polovině období6, že větší flexibilita 
v rámci okruhů a mezi nimi je pro funkční 
schopnosti Unie absolutně nezbytná, a to 
nejen proto, aby čelila novým výzvám, ale 
aby také usnadnila proces rozhodování 
v orgánech;

99. je přesvědčen, že větší flexibilita 
v rámci okruhů a mezi nimi může zlepšit
funkční schopnosti Unie, a to nejen proto, 
aby čelila novým výzvám, ale aby také 
usnadnila proces rozhodování v orgánech;

Or. en

Pozměňovací návrh 971
Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 99

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

99. opakuje své stanovisko obsažené 
v usnesení ze dne 25. března 2009 
o přezkumu finančního rámce 2007–2013 
v polovině období6, že větší flexibilita 
v rámci okruhů a mezi nimi je pro funkční 
schopnosti Unie absolutně nezbytná, a to 
nejen proto, aby čelila novým výzvám, ale 
aby také usnadnila proces rozhodování 
v orgánech;

99. opakuje své stanovisko obsažené 
v usnesení ze dne 25. března 2009 
o přezkumu finančního rámce 2007–2013 
v polovině období6, že větší flexibilita 
v rámci okruhů a mezi nimi je pro funkční 
schopnosti Unie absolutně nezbytná, a to 
nejen proto, aby čelila novým výzvám, ale 
aby také usnadnila proces rozhodování 
v orgánech; zdůrazňuje však, že je třeba 
zaručit plnou transparentnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 972
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 100
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

100. zdůrazňuje potřebu přezkumu 
v polovině období umožňujícího formálně 
analyzovat a přezkoumat fungování VFR; 
zdůrazňuje, že v budoucnu by se přezkum 
v polovině období měl stát právně 
závaznou povinností zakotvenou v nařízení 
o VFR, a to se specifickým postupem, 
který zajistí plnou účast Parlamentu v jeho 
úloze legislativního a rozpočtového 
orgánu; zdůrazňuje, že pokud by přezkum 
zjistil nedostatečnou výši stropů pro zbytek 
období, měla by být zaručena reálná 
možnost jejich revize;

100. zdůrazňuje potřebu – v případě, že 
období VFR bude delší než 5 let –
povinného přezkumu v polovině období 
umožňujícího formálně analyzovat 
a přezkoumat fungování VFR; zdůrazňuje, 
že v budoucnu by se přezkum v polovině 
období měl stát právně závaznou 
povinností zakotvenou v nařízení o VFR, 
a to se specifickým postupem, který zajistí 
plnou účast Parlamentu v jeho úloze 
legislativního a rozpočtového orgánu; 
zdůrazňuje, že pokud by přezkum zjistil 
nedostatečnou výši stropů pro zbytek 
období, měla by být zaručena reálná 
možnost jejich revize;

Or. en

Pozměňovací návrh 973
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 100

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

100. zdůrazňuje potřebu přezkumu 
v polovině období umožňujícího formálně 
analyzovat a přezkoumat fungování VFR; 
zdůrazňuje, že v budoucnu by se přezkum 
v polovině období měl stát právně 
závaznou povinností zakotvenou v nařízení 
o VFR, a to se specifickým postupem, 
který zajistí plnou účast Parlamentu v jeho 
úloze legislativního a rozpočtového 
orgánu; zdůrazňuje, že pokud by přezkum 
zjistil nedostatečnou výši stropů pro zbytek 
období, měla by být zaručena reálná 
možnost jejich revize;

100. zdůrazňuje potřebu přezkumu 
v polovině období umožňujícího formálně 
analyzovat a přezkoumat fungování VFR; 
zdůrazňuje, že v budoucnu by se přezkum 
v polovině období měl stát právně 
závaznou povinností zakotvenou v nařízení 
o VFR, a to se specifickým postupem, 
který zajistí plnou účast Parlamentu v jeho 
úloze legislativního a rozpočtového 
orgánu; zdůrazňuje, že pokud by přezkum 
zjistil nedostatečnou výši stropů pro zbytek 
období, byla by v zásadě dostupná 
možnost jejich revize;

Or. en
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Pozměňovací návrh 974
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 100

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

100. zdůrazňuje potřebu přezkumu 
v polovině období umožňujícího formálně 
analyzovat a přezkoumat fungování VFR; 
zdůrazňuje, že v budoucnu by se přezkum 
v polovině období měl stát právně 
závaznou povinností zakotvenou v nařízení 
o VFR, a to se specifickým postupem, 
který zajistí plnou účast Parlamentu v jeho 
úloze legislativního a rozpočtového 
orgánu; zdůrazňuje, že pokud by přezkum 
zjistil nedostatečnou výši stropů pro zbytek 
období, měla by být zaručena reálná 
možnost jejich revize;

100. zdůrazňuje potřebu spíše 
kvantitativního než čistě kvalitativního 
přezkumu v polovině období umožňujícího 
formálně analyzovat a přezkoumat 
fungování VFR; zdůrazňuje, že 
v budoucnu by se přezkum v polovině 
období měl stát právně závaznou 
povinností zakotvenou v nařízení o VFR, 
a to se specifickým postupem, který zajistí 
plnou účast Parlamentu v jeho úloze 
legislativního a rozpočtového orgánu; 
zdůrazňuje, že pokud by přezkum zjistil 
nedostatečnou výši stropů pro zbytek 
období, měla by být zaručena reálná 
možnost jejich revize;

Or. en

Pozměňovací návrh 975
James Elles

Návrh usnesení
Bod 100

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

100. zdůrazňuje potřebu přezkumu 
v polovině období umožňujícího formálně 
analyzovat a přezkoumat fungování VFR; 
zdůrazňuje, že v budoucnu by se přezkum 
v polovině období měl stát právně 
závaznou povinností zakotvenou v nařízení 
o VFR, a to se specifickým postupem, 
který zajistí plnou účast Parlamentu v jeho 
úloze legislativního a rozpočtového 
orgánu; zdůrazňuje, že pokud by přezkum 
zjistil nedostatečnou výši stropů pro zbytek 
období, měla by být zaručena reálná 

100. zdůrazňuje potřebu přezkumu 
v polovině období umožňujícího formálně 
analyzovat a přezkoumat fungování VFR; 
zdůrazňuje, že v budoucnu by se přezkum 
v polovině období měl stát právně 
závaznou povinností zakotvenou v nařízení 
o VFR, a to se specifickým postupem
zahrnujícím dohodnutý kalendář, který 
zajistí plnou účast Parlamentu v jeho úloze 
legislativního a rozpočtového orgánu; 
zdůrazňuje, že pokud by přezkum zjistil 
nedostatečnou výši stropů pro zbytek 
období, měla by být zaručena reálná 
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možnost jejich revize; možnost jejich revize;

Or. en

Pozměňovací návrh 976
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 100

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

100. zdůrazňuje potřebu přezkumu 
v polovině období umožňujícího formálně 
analyzovat a přezkoumat fungování VFR; 
zdůrazňuje, že v budoucnu by se přezkum 
v polovině období měl stát právně 
závaznou povinností zakotvenou v nařízení 
o VFR, a to se specifickým postupem, 
který zajistí plnou účast Parlamentu v jeho 
úloze legislativního a rozpočtového 
orgánu; zdůrazňuje, že pokud by přezkum 
zjistil nedostatečnou výši stropů pro zbytek 
období, měla by být zaručena reálná 
možnost jejich revize;

100. zdůrazňuje potřebu přezkumu 
v polovině období umožňujícího formálně 
analyzovat a přezkoumat fungování VFR; 
zdůrazňuje, že v budoucnu by se přezkum 
v polovině období měl stát právně 
závaznou povinností zakotvenou v nařízení 
o VFR, a to se specifickým postupem, 
který zajistí plnou účast Parlamentu v jeho 
úloze legislativního a rozpočtového 
orgánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 977
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 101

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

101. trvá na tom, že stupeň flexibility, 
kterou revizní mechanismu skutečně 
poskytuje, závisí na postupu pro jeho 
využití a setkává se s obecnou neochotou 
Rady ho použít; považuje za nezbytné –
má-li úprava výdajových stropů zůstat 
reálnou možností –, aby budoucí revizní 
mechanismy obsahovaly zjednodušený 

101. trvá na tom, že stupeň flexibility, 
kterou revizní mechanismu skutečně 
poskytuje, závisí na postupu pro jeho 
využití a setkává se s obecnou neochotou 
Rady ho použít; považuje za nezbytné –
má-li úprava výdajových stropů zůstat 
reálnou možností –, aby budoucí revizní 
mechanismy obsahovaly zjednodušený 
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postup pro změny v rámci dohodnutých 
limitů; vyzývá dále k tomu, aby byla 
zachována možnost zvýšit celkový strop 
VFR;

postup pro změny v rámci dohodnutých 
limitů; dále trvá na tom, aby byla 
zachována možnost zvýšit celkový strop 
VFR;

Or. en

Pozměňovací návrh 978
Reimer Böge za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 102 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

102a. domnívá se, že stávající systém 
flexibility pro právní akty fungoval ve 
stávajícím VFR dostatečně dobře; vyzývá 
proto, aby byl v budoucím VFR zachován 
práh flexibility ve výši 5 % nad a pod 
úrovní výší stanovených postupem 
spolurozhodování;

Or. en

Pozměňovací návrh 979
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Giommaria Uggias za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 103 – odrážka 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– možnost převádět nevyužité rezervy 
z jednoho roku do druhého, a to opět 
v rámci stanoveného limitu;

– možnost převádět nevyužité prostředky 
na platby a rezervy z jednoho roku do 
druhého, opět v rámci stanoveného limitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 980
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro, Gerben-Jan Gerbrandy, 
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Giommaria Uggias za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 103 – pododstavec 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

trvá však na tom, že tyto návrhy musí být 
doplněny o zvýšenou flexibilitu mezi 
jednotlivými podokruhy;

trvá však na tom, že tyto návrhy musí být 
doplněny o flexibilitu mezi jednotlivými 
podokruhy a možnost kumulativně 
převádět finanční prostředky do dalšího 
roku;

Or. en

Pozměňovací návrh 981
Reimer Böge, Othmar Karas za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 103 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

103a. je přesvědčen, že nevyužité rezervy 
nebo zrušené zdroje rozpočtu pro jeden 
rok by měly být převedeny jako jedna 
částka do rozpočtu pro rok následující, 
kde by měl představovat souhrnnou 
rezervu, jež by se přidělila různým 
okruhům v závislosti na jejich 
odhadovaných potřebách; je tudíž 
přesvědčen, že finanční prostředky 
přidělené pro rozpočet EU by měly být 
vynaloženy pouze v jeho rámci 
a nenavraceny členským státům, jak je 
tomu dosud; 

Or. en

Pozměňovací návrh 982
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 105
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

105. považuje za velmi důležité udržet 
a posílit stávající systém flexibilních 
mechanismů (nástroj pružnosti, Evropský 
fond pro přizpůsobení se globalizaci, Fond 
solidarity Evropské unie, rezerva na pomoc 
při mimořádných událostech ), které 
mohou být uvolněny ad hoc dalším 
zjednodušením jejich využívání 
s dostatečným finančním krytím 
a případným vytvořením nových nástrojů 
v budoucnosti; zdůrazňuje, že při 
uvolnění takových dodatečných zdrojů 
financování musí být dodržena metoda 
Společenství;

105. považuje za velmi důležité udržet 
stávající systém flexibilních mechanismů 
(nástroj pružnosti, Fond solidarity 
Evropské unie, rezerva na pomoc při 
mimořádných událostech ), které mohou 
být uvolněny ad hoc;

Or. en

Pozměňovací návrh 983
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 105

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

105. považuje za velmi důležité udržet 
a posílit stávající systém flexibilních 
mechanismů (nástroj pružnosti, Evropský 
fond pro přizpůsobení se globalizaci, Fond 
solidarity Evropské unie, rezerva na pomoc 
při mimořádných událostech ), které 
mohou být uvolněny ad hoc dalším 
zjednodušením jejich využívání 
s dostatečným finančním krytím 
a případným vytvořením nových nástrojů 
v budoucnosti; zdůrazňuje, že při uvolnění 
takových dodatečných zdrojů financování 
musí být dodržena metoda Společenství;

105. považuje za velmi důležité udržet 
a posílit stávající systém flexibilních 
mechanismů (nástroj pružnosti, Evropský 
fond pro přizpůsobení se globalizaci, Fond 
solidarity Evropské unie, rezerva na pomoc 
při mimořádných událostech ), které 
mohou být uvolněny ad hoc dalším 
zjednodušením jejich využívání 
se zvýšeným finančním krytím a případným 
vytvořením nových nástrojů v budoucnosti, 
jako je pohotovostní rezerva; zdůrazňuje, 
že při uvolnění takových dodatečných 
zdrojů financování musí být dodržena 
metoda Společenství;

Or. en
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Pozměňovací návrh 984
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 105

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

105. považuje za velmi důležité udržet 
a posílit stávající systém flexibilních 
mechanismů (nástroj pružnosti, Evropský 
fond pro přizpůsobení se globalizaci, Fond 
solidarity Evropské unie, rezerva na pomoc 
při mimořádných událostech ), které 
mohou být uvolněny ad hoc dalším 
zjednodušením jejich využívání 
s dostatečným finančním krytím 
a případným vytvořením nových nástrojů 
v budoucnosti; zdůrazňuje, že při uvolnění 
takových dodatečných zdrojů financování 
musí být dodržena metoda Společenství;

105. považuje za velmi důležité udržet 
a posílit stávající systém zvláštních 
nástrojů (nástroj pružnosti, Fond solidarity 
Evropské unie, rezerva na pomoc při 
mimořádných událostech ), které mohou 
být uvolněny ad hoc dalším zjednodušením 
jejich využívání s dostatečným finančním 
krytím a případným vytvořením nových 
nástrojů v budoucnosti; zdůrazňuje, že při 
uvolnění takových dodatečných zdrojů 
financování musí být dodržena metoda 
Společenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 985
Barbara Matera

Návrh usnesení
Bod 105

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

105. považuje za velmi důležité udržet 
a posílit stávající systém flexibilních 
mechanismů (nástroj pružnosti, Evropský 
fond pro přizpůsobení se globalizaci, Fond 
solidarity Evropské unie, rezerva na pomoc 
při mimořádných událostech ), které 
mohou být uvolněny ad hoc dalším 
zjednodušením jejich využívání 
s dostatečným finančním krytím 
a případným vytvořením nových nástrojů 
v budoucnosti; zdůrazňuje, že při uvolnění 
takových dodatečných zdrojů financování 
musí být dodržena metoda Společenství;

105. považuje za velmi důležité udržet 
a posílit stávající systém flexibilních 
mechanismů (nástroj pružnosti, Fond 
solidarity Evropské unie, rezerva na pomoc 
při mimořádných událostech ), které 
mohou být uvolněny ad hoc dalším 
zjednodušením jejich využívání 
s dostatečným finančním krytím 
a případným vytvořením nových nástrojů 
v budoucnosti; zdůrazňuje, že při uvolnění 
takových dodatečných zdrojů financování 
musí být dodržena metoda Společenství;
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Or. en

Pozměňovací návrh 986
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier

Návrh usnesení
Bod 105

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

105. považuje za velmi důležité udržet 
a posílit stávající systém flexibilních 
mechanismů (nástroj pružnosti, Evropský 
fond pro přizpůsobení se globalizaci, Fond 
solidarity Evropské unie, rezerva na pomoc 
při mimořádných událostech ), které 
mohou být uvolněny ad hoc dalším 
zjednodušením jejich využívání 
s dostatečným finančním krytím 
a případným vytvořením nových nástrojů 
v budoucnosti; zdůrazňuje, že při uvolnění 
takových dodatečných zdrojů financování 
musí být dodržena metoda Společenství;

105. považuje za velmi důležité udržet 
a posílit stávající systém flexibilních 
mechanismů (nástroj pružnosti, Fond 
solidarity Evropské unie, rezerva na pomoc 
při mimořádných událostech ), které 
mohou být uvolněny ad hoc dalším 
zjednodušením jejich využívání 
s dostatečným finančním krytím 
a případným vytvořením nových nástrojů 
v budoucnosti; zdůrazňuje, že při uvolnění 
takových dodatečných zdrojů financování 
musí být dodržena metoda Společenství;

Or. de

Pozměňovací návrh 987
Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 105 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Or. pt

Pozměňovací návrh 988
Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 105 (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

105b. domnívá se, že EFG a ESF EU, jež 
jsou nezbytné pro reakci na mimořádné 
sociální situace a přírodní katastrofy, jsou 
velmi cenné vzhledem k rychlosti, jíž 
uvolňují své zdroje; poukazuje na to, že 
pokud jde o snahu snížit zpoždění, lze 
doporučit zahrnutí těchto dvou nástrojů 
do rozpočtu, aniž by bylo dotčeno 
rozhodování podle jednotlivých případů 
a parlamentní kontrola;  

Or. pt

Pozměňovací návrh 989
Reimer Böge za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 105 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

105c. domnívá se, že Evropský fond pro 
přizpůsobení se globalizaci (EFG) uspěl 
při zajišťování solidarity a podpory EU 
pracovníkům, kteří se stali nadbytečnými 
z důvodu nepříznivých dopadů globalizace 
a globální finanční a hospodářské krize, 
a měly by být tudíž v novém VFR 
zachovány; je však přesvědčen, že postupy 
uplatňování podpory z EFG jsou příliš 
časově náročné a těžkopádné, takže se 
podpora EU často k pracovníkům dostane 
rok či déle po té, co byli propuštěni 
z důvodu nadbytečnosti; vyzývá Komisi, 
aby navrhla způsoby, jak lze tyto postupy 
do budoucna zjednodušit a zkrátit;

Or. en

Pozměňovací návrh 990
Barbara Matera
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Návrh usnesení
Bod 105 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

105d. domnívá se, že Evropský fond pro 
přizpůsobení se globalizaci (EFG) uspěl 
při zajišťování solidarity a podpory EU 
pracovníkům, kteří se stali nadbytečnými 
z důvodu nepříznivých dopadů globalizace 
a globální finanční a hospodářské krize; 
zdůrazňuje, že by taková podpora měla být 
v novém VFR zachována a zlepšena;

Or. en

Pozměňovací návrh 991
Barbara Matera

Návrh usnesení
Bod 105 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

105e. uznává však, že postupy uplatňování 
podpory z EFG jsou příliš časově náročné 
a těžkopádné, takže se podpora EU často 
k pracovníkům dostane rok či déle po té, 
co byli propuštěni z důvodu 
nadbytečnosti; je přesvědčen, že 
k významnému zlepšení této situace může 
dojít pouze tehdy, bude-li rozpočet EFG 
začleněn do rozpočtu EU, čímž bude 
zabráněno stávající potřebě ad hoc 
mobilizace tohoto fondu pro každou 
žádost;

Or. en

Pozměňovací návrh 992
Barbara Matera

Návrh usnesení
Bod 105 f (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

105f. navrhuje tudíž začlenění EFG do 
Evropského sociální fondu (ESF) ve 
formě rezervy Společenství, jež by měla 
být spravována Komisí s cílem výrazně 
snížit čas strávený před vyplacením 
finančních prostředků ve prospěch 
pracovníků; zdůrazňuje však, že je 
důležité, aby byl Evropský parlament 
náležitě, včas a důsledně informován 
o přiznávání této podpory, a to ještě před 
přijetím rozhodnutí o schválení žádostí 
předložených tomuto fondu;

Or. en

Pozměňovací návrh 993
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 106

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

106. domnívá se, že nástroj pružnosti, který 
byl z mechanismů flexibility využíván 
v největší míře, byl nezbytný při 
poskytování dodatečné flexibility; 
navrhuje výrazně navýšit počáteční částku 
přidělenou na nástroj pružnosti 
a následně tuto částku navyšovat každý 
rok po dobu trvání VFR a zachovat 
možnost převodu části nevyužitých 
prostředků v daném roce na rok n+2;

106. domnívá se, že nástroj pružnosti, který 
byl z mechanismů flexibility využíván 
v největší míře, byl nezbytný při 
poskytování dodatečné flexibility;

Or. en

Pozměňovací návrh 994
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 106



PE462.732v04-00 78/130 AM\865598CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

106. domnívá se, že nástroj pružnosti, který 
byl z mechanismů flexibility využíván 
v největší míře, byl nezbytný při 
poskytování dodatečné flexibility; 
navrhuje výrazně navýšit počáteční částku 
přidělenou na nástroj pružnosti 
a následně tuto částku navyšovat každý 
rok po dobu trvání VFR a zachovat 
možnost převodu části nevyužitých 
prostředků v daném roce na rok n+2;

106. domnívá se, že nástroj pružnosti, který 
byl z mechanismů flexibility využíván 
v největší míře, byl nezbytný při 
poskytování dodatečné flexibility;

Or. en

Pozměňovací návrh 995
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod 106

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

106. domnívá se, že nástroj pružnosti, který 
byl z mechanismů flexibility využíván 
v největší míře, byl nezbytný při 
poskytování dodatečné flexibility; 
navrhuje výrazně navýšit počáteční částku 
přidělenou na nástroj pružnosti 
a následně tuto částku navyšovat každý 
rok po dobu trvání VFR a zachovat 
možnost převodu části nevyužitých 
prostředků v daném roce na rok n+2;

106. domnívá se, že nástroj pružnosti, který 
byl z mechanismů flexibility využíván 
v největší míře, byl nezbytný při 
poskytování dodatečné flexibility;

Or. pt

Pozměňovací návrh 996
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 106
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

106. domnívá se, že nástroj pružnosti, který 
byl z mechanismů flexibility využíván 
v největší míře, byl nezbytný při 
poskytování dodatečné flexibility; navrhuje 
výrazně navýšit počáteční částku 
přidělenou na nástroj pružnosti a následně 
tuto částku navyšovat každý rok po dobu 
trvání VFR a zachovat možnost převodu 
části nevyužitých prostředků v daném roce 
na rok n+2;

106. domnívá se, že nástroj pružnosti, který 
byl z mechanismů flexibility využíván 
v největší míře, byl nezbytný při 
poskytování dodatečné flexibility; navrhuje 
výrazně navýšit počáteční částku 
přidělenou na nástroj pružnosti a následně 
tuto částku navyšovat každý rok po dobu 
trvání VFR a zachovat možnost převodu 
části nevyužitých prostředků v daném roce 
na rok n+3;

Or. en

Pozměňovací návrh 997
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 108

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

108. zdůrazňuje, že výběr doby trvání 
příštího víceletého finančního rámce by 
měl na jedné straně patřičně zohlednit 
důsledky pro programový cyklus a pro 
provádění jednotlivých politik, a na druhé 
straně přihlédnout k přiměřenosti 
mechanismů flexibility a přezkumu tak, 
aby se dosáhlo správné rovnováhy mezi 
stabilitou, střednědobou předvídatelností 
a flexibilitou;

108. zdůrazňuje potřebu najít správnou 
rovnováhu mezi stabilitou a trváním 
politických cyklů, a to z důvodu 
demokratické kontroly a odpovědnosti; 
připomíná, že delší trvání znamená větší 
flexibilitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 998
Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 108
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

108. zdůrazňuje, že výběr doby trvání 
příštího víceletého finančního rámce by 
měl na jedné straně patřičně zohlednit 
důsledky pro programový cyklus a pro 
provádění jednotlivých politik, a na druhé 
straně přihlédnout k přiměřenosti 
mechanismů flexibility a přezkumu tak, 
aby se dosáhlo správné rovnováhy mezi 
stabilitou, střednědobou předvídatelností 
a flexibilitou;

108. zdůrazňuje, že výběr doby trvání 
příštího víceletého finančního rámce by 
měl dosáhnout správné rovnováhy mezi 
stabilitou, střednědobou předvídatelností 
a flexibilitou;

Or. pt

Pozměňovací návrh 999
James Elles

Návrh usnesení
Bod 108

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

108. zdůrazňuje, že výběr doby trvání 
příštího víceletého finančního rámce by 
měl na jedné straně patřičně zohlednit 
důsledky pro programový cyklus a pro 
provádění jednotlivých politik, a na druhé 
straně přihlédnout k přiměřenosti 
mechanismů flexibility a přezkumu tak, 
aby se dosáhlo správné rovnováhy mezi 
stabilitou, střednědobou předvídatelností 
a flexibilitou;

108. zdůrazňuje, že výběr doby trvání 
příštího víceletého finančního rámce by 
měl na jedné straně patřičně zohlednit 
důsledky pro programový cyklus a pro 
provádění jednotlivých politik, a na druhé 
straně přihlédnout k přiměřenosti 
mechanismů flexibility a přezkumu tak, 
aby se dosáhlo správné rovnováhy mezi 
stabilitou, střednědobou předvídatelností 
a flexibilitou; domnívá se, že načasování 
VFR by mělo být zorganizováno tak, aby 
umožnilo odpovědným osobám 
v orgánech EU – zejména těm v Evropské 
komisi a Evropském parlamentu –
ovlivňovat rozpočtové politiky během 
výkonu jejich mandátu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1000
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 108 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

108a. zdůrazňuje, že je velmi obtížné 
stanovit trvání dlouhodobého plánu 
uprostřed finanční a hospodářské krize, 
pokud neexistuje žádná záruka, že skončí 
do roku 2014, kdy začne nové období;

Or. en

Pozměňovací návrh 1001
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 109

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

109. připomíná, že jeho přáním je co 
nejvíce sladit dobu trvání víceletého 
finančního rámce s politickým funkčním 
obdobím orgánů z důvodu demokratické 
kontroly a odpovědnosti; zdůrazňuje však, 
že pětiletý cyklus může být příliš krátký 
pro politiky, které vyžadují dlouhodobější 
plánování (tj. soudržnost, zemědělství, 
transevropské sítě), a nemusel by se plně 
slučovat s požadavky na plánování těchto 
politik a cyklem jejich provádění;

109. zdůrazňuje, že volba trvání příštího 
víceletého finančního rámce by měla 
náležitě zohlednit jeho dopady na 
programový cyklus a provádění 
jednotlivých politik; zdůrazňuje však, že 
pětiletý cyklus může být příliš krátký pro 
politiky, které vyžadují dlouhodobější 
plánování (tj. soudržnost, zemědělství, 
transevropské sítě), a nemusel by se plně 
slučovat s požadavky na plánování těchto 
politik a cyklem jejich provádění; proto se 
domnívá, že volba období 5+5 s povinným 
přezkumem v polovině období by měla být 
podrobena důkladné analýze;

Or. en

Pozměňovací návrh 1002
Bas Eickhout
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Návrh usnesení
Bod 109

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

109. připomíná, že jeho přáním je co 
nejvíce sladit dobu trvání víceletého 
finančního rámce s politickým funkčním 
obdobím orgánů z důvodu demokratické 
kontroly a odpovědnosti; zdůrazňuje však, 
že pětiletý cyklus může být příliš krátký 
pro politiky, které vyžadují dlouhodobější 
plánování (tj. soudržnost, zemědělství, 
transevropské sítě), a nemusel by se plně 
slučovat s požadavky na plánování těchto 
politik a cyklem jejich provádění;

109. připomíná, že jeho přáním je co 
nejvíce sladit dobu trvání víceletého 
finančního rámce s politickým funkčním 
obdobím orgánů z důvodu demokratické 
kontroly a odpovědnosti a lepšího 
napojení následných pracovních 
programů na rozpočty; zdůrazňuje však, 
že pětiletý cyklus může být příliš krátký 
pro politiky, které vyžadují dlouhodobější 
plánování (tj. soudržnost, zemědělství, 
transevropské sítě), a nemusel by se plně 
slučovat s požadavky na plánování těchto 
politik a cyklem jejich provádění;

Or. en

Pozměňovací návrh 1003
James Elles

Návrh usnesení
Bod 109

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

109. připomíná, že jeho přáním je co 
nejvíce sladit dobu trvání víceletého 
finančního rámce s politickým funkčním 
obdobím orgánů z důvodu demokratické 
kontroly a odpovědnosti; zdůrazňuje však, 
že pětiletý cyklus může být příliš krátký 
pro politiky, které vyžadují dlouhodobější 
plánování (tj. soudržnost, zemědělství, 
transevropské sítě), a nemusel by se plně 
slučovat s požadavky na plánování těchto 
politik a cyklem jejich provádění;

109. připomíná, že jeho přáním je co 
nejvíce sladit dobu trvání víceletého 
finančního rámce s politickým funkčním 
obdobím orgánů z důvodu demokratické 
kontroly a odpovědnosti; zdůrazňuje však, 
že pětiletý cyklus může být příliš krátký 
pro politiky, které vyžadují dlouhodobější 
plánování (tj. soudržnost, zemědělství, 
transevropské sítě), a nemusel by se plně 
slučovat s požadavky na plánování těchto 
politik a cyklem jejich provádění; 
nedomnívá se, že by se tyto dvě položky 
musely navzájem vylučovat (tj. některé 
programy by mohly trvat déle, než kolik 
činí délka VFR);

Or. en
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Pozměňovací návrh 1004
Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 109

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

109. připomíná, že jeho přáním je co 
nejvíce sladit dobu trvání víceletého 
finančního rámce s politickým funkčním
obdobím orgánů z důvodu demokratické 
kontroly a odpovědnosti; zdůrazňuje však, 
že pětiletý cyklus může být příliš krátký 
pro politiky, které vyžadují dlouhodobější 
plánování (tj. soudržnost, zemědělství, 
transevropské sítě), a nemusel by se plně 
slučovat s požadavky na plánování těchto 
politik a cyklem jejich provádění;

109. připomíná, že je nutné využít výhody 
sladění doby trvání víceletého finančního 
rámce s politickým funkčním obdobím 
orgánů z důvodu demokratické kontroly 
a odpovědnosti; zdůrazňuje však, že 
pětiletý cyklus může být příliš krátký pro 
politiky, pro něž lze doporučit
dlouhodobější plánování (tj. soudržnost, 
zemědělství, transevropské sítě), a v těchto 
případech by bylo výhodné postupné 
sladění;

Or. pt

Pozměňovací návrh 1005
James Elles

Návrh usnesení
Bod 110

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

110. konstatuje, že 10letý cyklus VFR, jak 
navrhla Komise v přezkumu rozpočtu, by 
mohl zajistit výraznou stabilitu 
a předvídatelnost pro plánované období, 
ale protože by se celkové stropy a hlavní 
právní nástroje stanovily na období 10 let, 
zvýšila by se tím nepružnost VFR a úpravy 
na nové situace by byly nesmírně obtížné; 
domnívá se proto, že o desetiletém cyklu 
by se dalo uvažovat pouze v případě, že by 
bylo dosaženo dohody s Radou 
o maximální úrovni flexibility, která 
souvisí s delším obdobím, a že by tato 
flexibilita byla zakotvena ve VFR;

110. konstatuje, že 10letý cyklus VFR, jak 
navrhla Komise v přezkumu rozpočtu, by 
mohl zajistit výraznou stabilitu 
a předvídatelnost pro plánované období, 
ale protože by se celkové stropy a hlavní 
právní nástroje stanovily na období 10 let, 
zvýšila by se tím nepružnost VFR a úpravy 
na nové situace by byly nesmírně obtížné; 
domnívá se proto, že desetiletý cyklus, jak 
jej navrhuje Komise, by neměl být 
zaveden;
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Or. en

Pozměňovací návrh 1006
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 110

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

110. konstatuje, že 10letý cyklus VFR, jak 
navrhla Komise v přezkumu rozpočtu, by 
mohl zajistit výraznou stabilitu 
a předvídatelnost pro plánované období, 
ale protože by se celkové stropy a hlavní 
právní nástroje stanovily na období 10 let, 
zvýšila by se tím nepružnost VFR a úpravy 
na nové situace by byly nesmírně obtížné; 
domnívá se proto, že o desetiletém cyklu 
by se dalo uvažovat pouze v případě, že by 
bylo dosaženo dohody s Radou 
o maximální úrovni flexibility, která 
souvisí s delším obdobím, a že by tato 
flexibilita byla zakotvena ve VFR;

110. konstatuje, že 10letý cyklus VFR, jak 
navrhla Komise v přezkumu rozpočtu, by 
mohl zajistit výraznou stabilitu 
a předvídatelnost pro plánované období, 
ale protože by se celkové stropy a hlavní 
právní nástroje stanovily na období 10 let, 
zvýšila by se tím nepružnost VFR a úpravy 
na nové situace a priority by byly nesmírně 
obtížné, což je vidět na způsobu, jakým 
rozpočet EU reaguje a finanční krizi;

Or. en

Pozměňovací návrh 1007
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 110

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

110. konstatuje, že 10letý cyklus VFR, jak 
navrhla Komise v přezkumu rozpočtu, by 
mohl zajistit výraznou stabilitu 
a předvídatelnost pro plánované období, 
ale protože by se celkové stropy a hlavní 
právní nástroje stanovily na období 10 let, 
zvýšila by se tím nepružnost VFR a úpravy 
na nové situace by byly nesmírně obtížné; 
domnívá se proto, že o desetiletém cyklu
by se dalo uvažovat pouze v případě, že by 

110. konstatuje, že 10letý cyklus VFR, jak 
navrhla Komise v přezkumu rozpočtu, by 
mohl zajistit výraznou stabilitu 
a předvídatelnost pro plánované období, 
ale protože by se celkové stropy a hlavní 
právní nástroje stanovily na období 10 let, 
zvýšila by se tím nepružnost VFR a úpravy 
na nové situace by byly nesmírně obtížné; 
domnívá se proto, že desetiletý cyklus by 
tak mohl být přínosným nápadem pouze 
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bylo dosaženo dohody s Radou 
o maximální úrovni flexibility, která
souvisí s delším obdobím, a že by tato 
flexibilita byla zakotvena ve VFR;

pro některé oblasti politiky, pro něž by 
zajistil základní stabilitu 
a předvídatelnost, například pro 
strukturální fondy, společnou 
zemědělskou politiku nebo transevropské 
sítě, jejichž provádění vyžaduje 
dlouhodobější plánování, a to při 
zachování podmínky závaznosti přezkumu 
v polovině období;

Or. en

Pozměňovací návrh 1008
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 110

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

110. konstatuje, že 10letý cyklus VFR, jak 
navrhla Komise v přezkumu rozpočtu, by 
mohl zajistit výraznou stabilitu 
a předvídatelnost pro plánované období, 
ale protože by se celkové stropy a hlavní 
právní nástroje stanovily na období 10 let,
zvýšila by se tím nepružnost VFR a úpravy 
na nové situace by byly nesmírně obtížné; 
domnívá se proto, že o desetiletém cyklu 
by se dalo uvažovat pouze v případě, že by 
bylo dosaženo dohody s Radou 
o maximální úrovni flexibility, která 
souvisí s delším obdobím, a že by tato 
flexibilita byla zakotvena ve VFR;

110. konstatuje, že 10letý cyklus VFR, jak 
navrhla Komise v přezkumu rozpočtu, by 
mohl zajistit výraznou stabilitu 
a předvídatelnost pro plánované období, 
ale protože by se podle koncepce Komise 
celkové stropy i hlavní právní nástroje 
stanovily na období 10 let, mohla by se tím 
zvýšit nepružnost VFR a úpravy na nové 
situace by byly dokonce ještě obtížnější 
než nyní; domnívá se proto, že desetiletý 
cyklus musí být navržen jako skutečný 
přístup 5+5, který stanoví základní právní 
nástroje na deset let, avšak s ustanovením 
o skončení platnosti pro účely jeho 
přezkumu po pěti letech, a který stanoví 
rozpočty pro prvních pět let, pouze 
s orientačními částkami pro dalších pět 
let, jež by vyžadovaly potvrzení a/nebo 
úpravu v návaznosti na přezkum VFR 
a právních nástrojů v polovině období, 
a to podle konkrétních podmínek 
stanovených v příslušných ustanoveních 
o skončení platnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1009
Miguel Portas

Návrh usnesení
Bod 110

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

110. konstatuje, že 10letý cyklus VFR, jak 
navrhla Komise v přezkumu rozpočtu, by 
mohl zajistit výraznou stabilitu 
a předvídatelnost pro plánované období, 
ale protože by se celkové stropy a hlavní 
právní nástroje stanovily na období 10 let, 
zvýšila by se tím nepružnost VFR a úpravy 
na nové situace by byly nesmírně obtížné; 
domnívá se proto, že o desetiletém cyklu
by se dalo uvažovat pouze v případě, že by 
bylo dosaženo dohody s Radou 
o maximální úrovni flexibility, která 
souvisí s delším obdobím, a že by tato 
flexibilita byla zakotvena ve VFR;

110. konstatuje, že 10letý cyklus VFR, jak 
navrhla Komise v přezkumu rozpočtu, by 
mohl zajistit výraznou stabilitu 
a předvídatelnost pro plánované období, 
ale protože by se celkové stropy a hlavní 
právní nástroje stanovily na období 10 let, 
zvýšila by se tím nepružnost VFR a úpravy 
na nové situace by byly nesmírně obtížné; 
domnívá se proto, že o desetiletém cyklu se 
dá uvažovat pouze v případě, že by bylo 
dosaženo dohody s Radou o maximální 
úrovni flexibility a přezkumu v polovině 
období, a že by tato flexibilita byla 
zakotvena ve VFR;

Or. en

Pozměňovací návrh 1010
Britta Reimers

Návrh usnesení
Bod 111

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

111. zastává názor, že nový 7letý VFR 
stanovený do roku 2020 by měl být 
upřednostňovanou možností, protože by 
mohl poskytnout větší stabilitu zajištěním 
kontinuity programů na delší období 
a vytvořit také jasnou vazbu na strategii 
EU 2020; zdůrazňuje však, že tato možnost 
vyžaduje dostatečné celkové stropy 
a dobře finančně zajištěnou flexibilitu 
v tomto rámci i mimo něj, aby se tak 
předešlo problémům, které se objevily 

111. zastává názor, že nový VFR 5+5 by 
mohl poskytnout přiměřenou a nezbytnou 
flexibilitu tohoto rámce; zdůrazňuje však, 
že v určitých oblastech, jako jsou 
strukturální fondy nebo zemědělství, by 
mohlo být užitečné stanovit další desetiletý 
VFR, který by mohl zajistit nezbytnou 
základní stabilitu a předvídatelnost pro 
některé projekty; vzhledem k obvyklé 
zahajovací době těchto projektů by to 
zúčastněným subjektům zajistilo dostatek 
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v období 2007–2013; času pro provedení;

Or. en

Pozměňovací návrh 1011
Richard Ashworth

Návrh usnesení
Bod 111

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

111. zastává názor, že nový 7letý VFR 
stanovený do roku 2020 by měl být 
upřednostňovanou možností, protože by 
mohl poskytnout větší stabilitu zajištěním 
kontinuity programů na delší období 
a vytvořit také jasnou vazbu na strategii 
EU 2020; zdůrazňuje však, že tato 
možnost vyžaduje dostatečné celkové 
stropy a dobře finančně zajištěnou 
flexibilitu v tomto rámci i mimo něj, aby 
se tak předešlo problémům, které se 
objevily v období 2007–2013;

111. zastává názor, že nový 5letý VFR by 
měl být upřednostňovanou možností, jež
umožní účinnější správu EU v souladu 
s volebním obdobím Parlamentu i Komise
i se strategií EU 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 1012
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Alexander Alvaro za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 111

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

111. zastává názor, že nový 7letý VFR 
stanovený do roku 2020 by měl být 
upřednostňovanou možností, protože by 
mohl poskytnout větší stabilitu zajištěním 
kontinuity programů na delší období 
a vytvořit také jasnou vazbu na strategii EU 
2020; zdůrazňuje však, že tato možnost 
vyžaduje dostatečné celkové stropy a dobře 
finančně zajištěnou flexibilitu v tomto 

111. podporuje pětileté období pro víceletý 
finanční rámec, aby se dosáhlo sladění 
finančního plánování s mandátem 
Evropského parlamentu a Komise v zájmu 
zvýšení demokratické odpovědnosti, 
kontroly a legitimity; za stávajících 
podmínek by však mohl souhlasit s novým 
7letým VFR jakožto přechodem 
k vytvoření 5letého VFR počínaje rokem 
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rámci i mimo něj, aby se tak předešlo 
problémům, které se objevily v období 
2007–2013;

2021, čímž vytváří také jasnou vazbu na 
strategii EU 2020; zdůrazňuje však, že tato 
možnost vyžaduje dostatečné finanční 
prostředky a dobře finančně zajištěnou 
flexibilitu v tomto rámci i mimo něj, aby se 
tak předešlo problémům, které se objevily 
v období 2007–2013;

Or. en

Pozměňovací návrh 1013
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 111

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

111. zastává názor, že nový 7letý VFR 
stanovený do roku 2020 by měl být
upřednostňovanou možností, protože by 
mohl poskytnout větší stabilitu zajištěním 
kontinuity programů na delší období 
a vytvořit také jasnou vazbu na strategii 
EU 2020; zdůrazňuje však, že tato možnost 
vyžaduje dostatečné celkové stropy a dobře 
finančně zajištěnou flexibilitu v tomto 
rámci i mimo něj, aby se tak předešlo 
problémům, které se objevily v období 
2007–2013;

111. zastává názor, že 7letý VFR 
stanovený do roku 2020 by mohl být přijat 
jako přechod k cyklu 5+5 s cílem vytvořit 
jasnou vazbu na strategii EU 2020; 
zdůrazňuje však, že všechny možnosti 
týkající se trvání příštího VFR vyžadují 
dostatečné celkové stropy a dobře finančně 
zajištěnou flexibilitu v tomto rámci i mimo 
něj, aby se tak předešlo problémům, které 
se objevily v období 2007–2013;

Or. en

Pozměňovací návrh 1014
James Elles

Návrh usnesení
Bod 111

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

111. zastává názor, že nový 7letý VFR 
stanovený do roku 2020 by měl být 
upřednostňovanou možností, protože by 

111. zastává názor, že nový 7letý VFR 
stanovený do roku 2020 by měl být 
upřednostňovanou možností, protože by 
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mohl poskytnout větší stabilitu zajištěním 
kontinuity programů na delší období 
a vytvořit také jasnou vazbu na strategii 
EU 2020; zdůrazňuje však, že tato možnost 
vyžaduje dostatečné celkové stropy a dobře 
finančně zajištěnou flexibilitu v tomto 
rámci i mimo něj, aby se tak předešlo 
problémům, které se objevily v období 
2007–2013;

mohl poskytnout větší stabilitu zajištěním 
kontinuity programů na delší období 
a vytvořit také jasnou vazbu na strategii 
EU 2020; zdůrazňuje však, že tato možnost 
vyžaduje dostatečné celkové stropy a dobře 
finančně zajištěnou flexibilitu v tomto 
rámci i mimo něj, aby se tak předešlo 
problémům, které se objevily v období 
2007–2013; souhlas se 7letým VFR 
stanoveným do roku 2020 by byl konečně 
podmíněn tím, že bude následovat pětileté 
období do roku 2025, jež umožní náležité 
sladění politických cyklů orgánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1015
Richard Ashworth

Návrh usnesení
Bod 111 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

111a. je pevně přesvědčen, že 5letý VFR 
by zvýšil nejen transparentnost, ale také 
demokratickou kontrolu VFR, a že by také 
umožnil větší flexibilitu při reagování na 
nové politické výzvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 1016
Reimer Böge za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 111 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

111b. je přesvědčen, že rozhodnutí 
o novém 7letém VFR by nemělo bránit 
možnosti zvolit pětileté období od roku 
2020; znovu opakuje své přesvědčení, že 
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sladění trvání VFR s politickým 
mandátem Komise a Evropského
parlamentu umožní silnější a účinnější 
demokratickou kontrolu, a mělo by tudíž 
zůstat reálnou možností do budoucna;

Or. en

Pozměňovací návrh 1017
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Sylvie Goulard za skupinu 
ALDE

Návrh usnesení
Část V – nadpis

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Část V: Sladění ambicí s finančními 
prostředky: souvislost mezi výdaji 
a reformou financování EU

Část I: Sladění ambicí s finančními 
prostředky: souvislost mezi výdaji 
a reformou financování EU
Pozn.: Účelem toho pozměňovacího návrhu 
je přesunou body 112 až 118 před bod 1

Or. en

Pozměňovací návrh 1018
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Podnadpis

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Dostatečné rozpočtové zdroje Rozpočtové zdroje

Or. en

Pozměňovací návrh 1019
Reimer Böge, Alain Lamassoure, Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 111 c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Dostatečné rozpočtové zdroje

111c. je pobouřen dopisem pěti vedoucích 
představitelů států a vlád1, který vyzývá 
k zastavení navyšování rozpočtu EU 
v příštím víceletém finančním rámci; 
opakovaně zdůrazňuje, že ani při 
realizovatelných úsporách není rozpočet 
EU ve své celkové výši 1 % HND schopen 
vyplnit finanční mezeru způsobenou 
potřebami dodatečného financování 
vyplývajících ze Smlouvy a z cílů 
a závazků EU, jako jsou: financování 
stávajícího evropského mechanismu 
finanční stabilizace a evropského 
mechanismu stability po roce 2013; 
zvýšení výdajů na výzkum a inovace ze 
stávající úrovně 1,9 % HND na 3 % HND, 
jak je uvedeno ve strategii EU 2020, což 
znamená navýšení přibližně o 130 mld. 
EUR ročně; finanční úsilí spojené 
s dosažením rozvojového cíle tisíciletí 
spočívajícího ve vynakládání 0,7 % HND 
na rozvojovou pomoc, tj. přibližně 35 mld. 
EUR ročně navíc ke stávajícím výdajům 
ve výši 0,4 % HND; zdroje potřebné pro 
splnění cílů v oblasti snižování emisí, jež 
má Rada v úmyslu navýšit ze 20 % na 
30 %; nezbytné investice do energetických 
sítí; zásadní plnohodnotné 
a transparentně propočítané financování 
velkých projektů přijatých Radou, jako je 
ITER a Galileo, jakož i evropská politika 
pro oblast vesmíru; dodatečné finanční 
potřeby spojené s přistoupením 
Chorvatska k EU; dosud nevyčíslené 
dodatečné prostředky potřebné v oblasti 
společné zahraniční a bezpečnostní 
politiky, včetně Evropské služby pro vnější 
činnost a Evropské politiky sousedství; 
požaduje, aby Rada zajistila nezbytné 
finanční prostředky pro pokrytí budoucích 
potřeb financování, a upozorňuje, že 
pokud nebudou nezbytné zdroje 
poskytnuty, dojde nevyhnutelně k odkladu 
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či pozastavení strategicky důležitých 
dlouhodobých projektů a programů EU;
__________________
1 Dopis ze dne 17. prosince 2010, 
adresovaný panu Barrosovi, předsedovi 
Evropské komise, ze strany Davida 
Camerona, předsedy vlády Spojeného 
království, Angely Merkelové, spolkové 
kancléřky Německa, Nicolase Sarkozyho, 
prezidenta Francouzské republiky, Marka 
Rutteho, předsedy vlády Nizozemska, 
a Mari Kiviniemiové, předsedkyně vlády 
Finska
(příklady uvedené v tomto pozměňovacím 
návrhu (tj. počínaje Evropským 
mechanismem finanční stabilizace a konče 
SZBP) by měly být zobrazeny jako odrážky)

Or. en

Pozměňovací návrh 1020
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 112

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

112. je pevně přesvědčen o tom, že 
zmrazení rozpočtu EU, jak to požadovaly 
některé členské státy, by nemělo být 
považováno za schůdné řešení, protože by 
ohrozilo dosažení dohodnutých cílů Unie 
a mohlo by vést k méně efektivním 
výdajům jednotlivých členských států;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1021
Bastiaan Belder

Návrh usnesení
Bod 112
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

112. je pevně přesvědčen o tom, že 
zmrazení rozpočtu EU, jak to požadovaly 
některé členské státy, by nemělo být 
považováno za schůdné řešení, protože by 
ohrozilo dosažení dohodnutých cílů Unie 
a mohlo by vést k méně efektivním 
výdajům jednotlivých členských států;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1022
Richard Ashworth

Návrh usnesení
Podnadpis 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

112. je pevně přesvědčen o tom, že 
zmrazení rozpočtu EU, jak to požadovaly 
některé členské státy, by nemělo být 
považováno za schůdné řešení, protože by 
ohrozilo dosažení dohodnutých cílů Unie 
a mohlo by vést k méně efektivním 
výdajům jednotlivých členských států;

112. vítá dopis pěti zástupců států a vlád –
Spojeného království, Francie, Německa, 
Nizozemska a Finska – a sdílí názor, že 
položky závazků by v příštím víceletém 
finančním rámci neměly překročit úroveň 
roku 2013, pokud bude míra 
hospodářského růstu nižší než inflace;

Or. en

Pozměňovací návrh 1023
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 112

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

112. je pevně přesvědčen o tom, že 
zmrazení rozpočtu EU, jak to požadovaly 
některé členské státy, by nemělo být 
považováno za schůdné řešení, protože by 
ohrozilo dosažení dohodnutých cílů Unie 

112. je pevně přesvědčen o tom, že 
pokračování růstové křivky rozpočtu EU 
není schůdným řešením v hospodářském 
prostředí, kdy vlády musí na domácí půdě 
přistupovat k reálným a bolestivým 
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a mohlo by vést k méně efektivním 
výdajům jednotlivých členských států;

škrtům, a že by nemělo být umožněno, aby 
výdaje na neskromné ambice Unie 
vytlačily efektivnější výdaje členských 
států;

Or. en

Pozměňovací návrh 1024
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 112

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

112. je pevně přesvědčen o tom, že 
zmrazení rozpočtu EU, jak to požadovaly 
některé členské státy, by nemělo být 
považováno za schůdné řešení, protože by 
ohrozilo dosažení dohodnutých cílů Unie 
a mohlo by vést k méně efektivním 
výdajům jednotlivých členských států;

112. je pevně přesvědčen o tom, že 
zmrazení rozpočtu EU, jak to požadovaly 
některé členské státy, by nemělo být 
považováno za schůdné řešení, protože by 
ohrozilo dosažení dohodnutých cílů Unie
a zásadu solidarity Společenství a mohlo 
by vést k méně efektivním výdajům 
jednotlivých členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 1025
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Návrh usnesení
Bod 112

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

112. je pevně přesvědčen o tom, že 
zmrazení rozpočtu EU, jak to požadovaly 
některé členské státy, by nemělo být 
považováno za schůdné řešení, protože by 
ohrozilo dosažení dohodnutých cílů Unie 
a mohlo by vést k méně efektivním 
výdajům jednotlivých členských států;

112. je pevně přesvědčen o tom, že 
zmrazení reálných hodnot rozpočtu EU by 
ve fázi hospodářství, v níž jsou dostupné 
jen omezené zdroje, zajistilo zaměření na 
řádné finanční řízení; tvrdí, že je tudíž 
nezbytná zásadní reforma nastavení 
priorit v oblasti výdajů ve stávajícím VFR, 
aby bylo zajištěno dosažení dohodnutých 
cílů Unie;
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Or. en

Pozměňovací návrh 1026
Robert Goebbels

Návrh usnesení
Bod 112 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

112a. rozhodl se využít veškeré politické 
prostředky, jež má k dispozici, k navýšení 
vlastních zdrojů EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1027
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Albert Deß

Návrh usnesení
Bod 112 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

112b. domnívá se, že úsilí o zásadní 
konsolidaci, jež je vynakládáno v mnoha 
členských státech, by se mělo odrazit také 
v rozpočtu EU;

Or. de

Pozměňovací návrh 1028
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 113

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

113. znovu opakuje, že bez dostatečných 
dalších zdrojů v VFR po roce 2013, 
nebude Unie schopna plnit stávající 
politické priority, které souvisejí 

vypouští se
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především se strategií Evropa 2020, nové 
úkoly stanovené Lisabonskou smlouvou, 
natož reagovat na nepředvídané akce;

Or. en

Pozměňovací návrh 1029
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 113

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

113. znovu opakuje, že bez dostatečných 
dalších zdrojů v VFR po roce 2013, 
nebude Unie schopna plnit stávající 
politické priority, které souvisejí 
především se strategií Evropa 2020, nové 
úkoly stanovené Lisabonskou smlouvou, 
natož reagovat na nepředvídané akce;

113. je přesvědčen o potřebě přehodnotit 
stávající financování EU, mimo jiné 
soustředěním finančních prostředků do 
Fondu soudržnosti a nového Fondu pro 
inovace a udržitelnost s cílem naplnit 
mnoho nových výzev, jimž EU čelí;

Or. en

Pozměňovací návrh 1030
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Návrh usnesení
Bod 113

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

113. znovu opakuje, že bez dostatečných
dalších zdrojů v VFR po roce 2013, 
nebude Unie schopna plnit stávající 
politické priority, které souvisejí především 
se strategií Evropa 2020, nové úkoly 
stanovené Lisabonskou smlouvou, natož 
reagovat na nepředvídané akce;

113. znovu opakuje, že bez dostatečné 
změny nastavení priorit, pokud jde 
o zdroje VFR po roce 2013, nebude Unie 
schopna plnit stávající politické priority, 
které souvisejí především se strategií 
Evropa 2020, nové úkoly stanovené 
Lisabonskou smlouvou, natož reagovat na 
nepředvídané akce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1031
Richard Ashworth

Návrh usnesení
Bod 113

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

113. znovu opakuje, že bez dostatečných 
dalších zdrojů v VFR po roce 2013, 
nebude Unie schopna plnit stávající 
politické priority, které souvisejí především 
se strategií Evropa 2020, nové úkoly 
stanovené Lisabonskou smlouvou, natož 
reagovat na nepředvídané akce;

113. znovu opakuje, že bez dostatečných 
zdrojů v VFR po roce 2013, nebude Unie 
schopna plnit stávající politické priority, 
které souvisejí především se strategií 
Evropa 2020, nové úkoly stanovené 
Lisabonskou smlouvou, natož reagovat na 
nepředvídané akce;

Or. en

Pozměňovací návrh 1032
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 113

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

113. znovu opakuje, že bez dostatečných 
dalších zdrojů v VFR po roce 2013, nebude 
Unie schopna plnit stávající politické 
priority, které souvisejí především se 
strategií Evropa 2020, nové úkoly 
stanovené Lisabonskou smlouvou, natož 
reagovat na nepředvídané akce;

113. znovu opakuje, že bez významného 
přesměrování zdrojů v rámci rozpočtu 
nebo bez dostatečných dalších zdrojů 
v VFR po roce 2013, nebude Unie schopna 
plnit stávající politické priority, které 
souvisejí především se strategií Evropa 
2020, nové úkoly stanovené Lisabonskou 
smlouvou, natož reagovat na nepředvídané 
akce;

Or. en

Pozměňovací návrh 1033
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Sylvie Goulard, Giommaria Uggias za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 114
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

114. domnívá se, že strop vlastních zdrojů 
na platby stanovený jednomyslně Radou 
ve výši 1,23 % z celkového HND 
členských států poskytuje dostatečný 
rozpočtový prostor ke splnění těchto 
náročných úkolů a k odpovídajícímu 
stanovení stropů budoucího VFR;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1034
Bas Eickhout, José Bové, Isabelle Durant, Helga Trüpel

Návrh usnesení
Bod 114

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

114. domnívá se, že strop vlastních zdrojů 
na platby stanovený jednomyslně Radou ve 
výši 1,23 % z celkového HND členských 
států poskytuje dostatečný rozpočtový 
prostor ke splnění těchto náročných úkolů 
a k odpovídajícímu stanovení stropů 
budoucího VFR;

114. je přesvědčen, že společný postup na 
úrovni EU může v mnoha oblastech 
zajistit přidanou hodnotu nad rámec 
individuálního postupu 27 členských 
států, zejména pokud jde o zásadní 
investice při dosahování cílů strategie EU 
2020 v oblasti změny klimatu, energetiky 
a dopravní infrastruktury nebo investice 
související se znalostmi; zdůrazňuje, že 
pokud by se rozpočet EU pohyboval okolo
stropu vlastních zdrojů na platby 
stanoveného v současnosti jednomyslně 
Radou ve výši 1,23 % z celkového HND 
členských států, poskytlo by to již větší 
rozpočtový prostor, avšak stále by to 
nestačilo k tomu, aby byl rozpočet EU 
reálným nástrojem evropské správy 
ekonomických záležitostí nebo aby 
výrazněji přispěl k investicím v rámci 
strategie EU 2020 na úrovni EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1035
Frank Engel, Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 114

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

114. domnívá se, že strop vlastních zdrojů 
na platby stanovený jednomyslně Radou ve 
výši 1,23 % z celkového HND členských 
států poskytuje dostatečný rozpočtový 
prostor ke splnění těchto náročných úkolů 
a k odpovídajícímu stanovení stropů 
budoucího VFR;

114. domnívá se, že strop vlastních zdrojů 
na platby stanovený jednomyslně Radou ve 
výši 1,23 % z celkového HND členských 
států neposkytuje dostatečný rozpočtový 
prostor ke splnění těchto náročných úkolů; 
zdůrazňuje, že rozpočet EU vyjadřuje 
ambice EU a vlády EU by neměly 
stanovovat limity snižující výdaje, nýbrž 
naopak, výše rozpočtu by měla vycházet 
z dohodnutých politik a správného 
posouzení příslušných finančních potřeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 1036
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod 114

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

114. domnívá se, že strop vlastních zdrojů
na platby stanovený jednomyslně Radou ve 
výši 1,23 % z celkového HND členských 
států poskytuje dostatečný rozpočtový 
prostor ke splnění těchto náročných úkolů 
a k odpovídajícímu stanovení stropů 
budoucího VFR;

114. domnívá se, že vlastní zdroje na 
platby stanovené jednomyslně Radou ve 
výši 1,23 % z celkového HND členských 
států jsou nedostatečné ke splnění těchto
náročných úkolů a k odpovídajícímu 
stanovení stropů budoucího VFR;

Or. pt

Pozměňovací návrh 1037
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin za skupinu S&D
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Návrh usnesení
Bod 114

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

114. domnívá se, že strop vlastních zdrojů 
na platby stanovený jednomyslně Radou ve 
výši 1,23 % z celkového HND členských 
států poskytuje dostatečný rozpočtový 
prostor ke splnění těchto náročných úkolů 
a k odpovídajícímu stanovení stropů 
budoucího VFR;

114. domnívá se tudíž, že by VFR měl být 
náležitě navýšen, a to v rámci stropu
vlastních zdrojů na platby stanoveného
jednomyslně Radou ve výši 1,29 % 
z celkového HND členských států (1,23 % 
prostředků na platby);

Or. en

Pozměňovací návrh 1038
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 114

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

114. domnívá se, že strop vlastních zdrojů 
na platby stanovený jednomyslně Radou ve 
výši 1,23 % z celkového HND členských 
států poskytuje dostatečný rozpočtový 
prostor ke splnění těchto náročných úkolů 
a k odpovídajícímu stanovení stropů 
budoucího VFR;

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 1039
Frank Engel, Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 114 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

114a. poukazuje na to, že zatímco stávající 
strop VFR nebyl od roku 1993 změněn, 
zvýšil se rozpočet EU v letech 1996 až 
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2002 o 8,2 %, přičemž průměrné zvýšení 
vnitrostátních rozpočtů činilo 22,9 %; 
zdůrazňuje, že MacDougallova zpráva již 
v roce 1997 uvedla, že absolutní minimum 
pro výši rozpočtu EU je 2–2,5 % HND 
členských států a že by hlavním cílem 
mělo být nejprve dosáhnout 5 až 7 %, a to 
s vyloučením sociálních dávek, aby tak 
byla nadále vynechána přerozdělovací 
funkce rozpočtu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1040
Robert Goebbels

Návrh usnesení
Bod 114 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

114b. domnívá se nicméně, že strop ve výši 
1,23 % celkového HND členských států je 
pouze přechodný limit, a že jelikož státy 
stanovily nové cíle pro Unii, je zdroje EU 
potřeba uvést do souladu se společně 
stanovenými požadavky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1041
Reimer Böge za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 114 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

114c. vyzývá Radu, aby v případě, že 
nebude sdílet tento přístup, jasně 
stanovila, od kterých z jejích politických 
priorit či projektů lze nyní bez ohledu na 
jejich prokazatelnou evropskou přidanou 
hodnotu upustit;



PE462.732v04-00 102/130 AM\865598CS.doc

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 1042
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Podnadpis „Dostačující, jednodušší a spravedlivější systém financování“

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Dostačující, jednodušší a spravedlivější 
systém financování

Transparentnější a spravedlivější systém 
financování

Or. en

Pozměňovací návrh 1043
Bastiaan Belder

Návrh usnesení
Bod 115

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

115. připomíná, že podle Lisabonské 
smlouvy „ je rozpočet financován plně 
z vlastních zdrojů; jiné příjmy tím nejsou 
dotčeny“; zdůrazňuje, že způsob, jakým se 
systém vlastních zdrojů vyvíjel a postupně 
nahrazoval skutečné vlastní příjmy 
národními příspěvky, klade nepřiměřený 
důraz na čistou bilanci členských států, 
a oslabuje tak společný evropský zájem; 
zdůrazňuje potřebu reformy příjmů 
s cílem postupně je opět sladit s duchem 
Smlouvy;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1044
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 115
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

115. připomíná, že podle Lisabonské 
smlouvy „ je rozpočet financován plně 
z vlastních zdrojů; jiné příjmy tím nejsou 
dotčeny“; zdůrazňuje, že způsob, jakým se 
systém vlastních zdrojů vyvíjel a postupně 
nahrazoval skutečné vlastní příjmy 
národními příspěvky, klade nepřiměřený 
důraz na čistou bilanci členských států, 
a oslabuje tak společný evropský zájem; 
zdůrazňuje potřebu reformy příjmů 
s cílem postupně je opět sladit s duchem 
Smlouvy;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1045
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Sylvie Goulard, Giommaria 
Uggias, Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 115

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

115. připomíná, že podle Lisabonské 
smlouvy „ je rozpočet financován plně 
z vlastních zdrojů; jiné příjmy tím nejsou 
dotčeny“; zdůrazňuje, že způsob, jakým se 
systém vlastních zdrojů vyvíjel a postupně 
nahrazoval skutečné vlastní příjmy 
národními příspěvky, klade nepřiměřený
důraz na čistou bilanci členských států, 
a oslabuje tak společný evropský zájem;
zdůrazňuje potřebu reformy příjmů
s cílem postupně je opět sladit s duchem 
Smlouvy;

115. připomíná, že podle Lisabonské 
smlouvy „ je rozpočet financován plně 
z vlastních zdrojů; jiné příjmy tím nejsou 
dotčeny“; zdůrazňuje, že způsob, jakým se 
systém vlastních zdrojů vyvíjel a postupně 
nahrazoval skutečné vlastní příjmy 
národními příspěvky, klade důraz na čistou 
bilanci členských států, čímž je v rozporu 
se zásadou solidarity EU a oslabuje 
společný evropský zájem; důrazně vyzývá 
k provedení důkladné reformy zdrojů EU 
s cílem plně nahradit vnitrostátní 
příspěvky skutečnými vlastními zdroji, 
a opět tak sladit financování rozpočtu EU 
s duchem a požadavky Smlouvy a rovněž 
umožnit zrušení všech rabatů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1046
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 115

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

115. připomíná, že podle Lisabonské 
smlouvy „ je rozpočet financován plně 
z vlastních zdrojů; jiné příjmy tím nejsou 
dotčeny“; zdůrazňuje, že způsob, jakým se 
systém vlastních zdrojů vyvíjel a postupně 
nahrazoval skutečné vlastní příjmy 
národními příspěvky, klade nepřiměřený 
důraz na čistou bilanci členských států, 
a oslabuje tak společný evropský zájem; 
zdůrazňuje potřebu reformy příjmů s cílem 
postupně je opět sladit s duchem Smlouvy;

115. připomíná, že podle Lisabonské 
smlouvy „ je rozpočet financován plně 
z vlastních zdrojů; jiné příjmy tím nejsou 
dotčeny“; zdůrazňuje, že způsob, jakým se 
systém vlastních zdrojů vyvíjel a postupně 
nahrazoval skutečné vlastní příjmy tzv. 
„národními příspěvky“, klade nepřiměřený 
důraz na čistou bilanci členských států, 
a oslabuje tak společný evropský zájem
a do značné míry ignoruje evropskou 
přidanou hodnotu; zdůrazňuje potřebu 
reformy příjmů s cílem postupně je opět 
sladit s duchem Smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 1047
Alain Lamassoure, Reimer Böge

Návrh usnesení
Bod 115

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

115. připomíná, že podle Lisabonské 
smlouvy „ je rozpočet financován plně 
z vlastních zdrojů; jiné příjmy tím nejsou 
dotčeny“; zdůrazňuje, že způsob, jakým se 
systém vlastních zdrojů vyvíjel a postupně 
nahrazoval skutečné vlastní příjmy 
národními příspěvky, klade nepřiměřený 
důraz na čistou bilanci členských států, 
a oslabuje tak společný evropský zájem; 
zdůrazňuje potřebu reformy příjmů s cílem 
postupně je opět sladit s duchem Smlouvy;

115. připomíná, že podle Lisabonské 
smlouvy „ je rozpočet financován plně 
z vlastních zdrojů; jiné příjmy tím nejsou 
dotčeny“; zdůrazňuje, že způsob, jakým se 
systém vlastních zdrojů vyvíjel a postupně 
nahrazoval skutečné vlastní příjmy 
národními příspěvky, klade nepřiměřený 
důraz na čistou bilanci členských států, 
a oslabuje tak společný evropský zájem; 
zdůrazňuje potřebu reformy příjmů s cílem 
postupně je opět sladit s duchem Smlouvy; 
připomíná, že v praxi tento stav věcí 
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znamená, že výše společného rozpočtu EU 
závisí na finančních podmínkách 
členských států, jejichž hospodářská 
situace je nejhorší nebo které vykazují 
nejmenší zájem o EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 1048
Frank Engel, Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 115 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

115a. připomíná, že skutečný systém 
vlastních zdrojů by vytvořil pouto mezi 
občany a evropskými výdaji; zdůrazňuje, 
že zavedení evropského daňového systému 
by vzhledem k reálným vlastním zdrojům 
EU, a tím i k rozpočtové autonomii, 
umožnil členským státům přiměřeně snížit 
jejich vnitrostátní rozpočty a nevedl by ke 
zvýšení celkové daňové zátěže pro občany 
a podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 1049
Bas Eickhout, Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod 115 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

115b. vyzývá tudíž k vytvoření skutečného 
systému „vlastních zdrojů“ na úrovni EU, 
jenž by mohl zahrnovat například – jak 
navrhuje Komise – evropskou DPH, 
evropskou daň z uhlíku a/nebo daň 
z finančních transakcí;
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Or. en

Pozměňovací návrh 1050
Bastiaan Belder

Návrh usnesení
Bod 116

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

116. domnívá se, že hlavním cílem 
reformy je dosáhnout spravedlivějšího, 
transparentnějšího a jednoduššího 
systému; zdůrazňuje, že postupné zrušení 
stávajících výjimek a opravných 
mechanismů a zavedení jednoho nebo 
několika skutečných vlastních zdrojů pro 
Unii je nezbytným krokem k tomuto cíli; 
věří, že dlouhodobým cílem by pro Unii 
měl být přímý výběr vlastních příjmů, čímž 
by vznikl nezávislejší a transparentnější 
finanční systém;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1051
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 116

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

116. domnívá se, že hlavním cílem 
reformy je dosáhnout spravedlivějšího, 
transparentnějšího a jednoduššího 
systému; zdůrazňuje, že postupné zrušení 
stávajících výjimek a opravných 
mechanismů a zavedení jednoho nebo 
několika skutečných vlastních zdrojů pro 
Unii je nezbytným krokem k tomuto cíli; 
věří, že dlouhodobým cílem by pro Unii 
měl být přímý výběr vlastních příjmů, čímž 
by vznikl nezávislejší a transparentnější 

vypouští se
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finanční systém;

Or. en

Pozměňovací návrh 1052
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod 116

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

116. domnívá se, že hlavním cílem reformy 
je dosáhnout spravedlivějšího, 
transparentnějšího a jednoduššího systému; 
zdůrazňuje, že postupné zrušení stávajících 
výjimek a opravných mechanismů 
a zavedení jednoho nebo několika 
skutečných vlastních zdrojů pro Unii je 
nezbytným krokem k tomuto cíli; věří, že 
dlouhodobým cílem by pro Unii měl být 
přímý výběr vlastních příjmů, čímž by 
vznikl nezávislejší a transparentnější 
finanční systém;

116. domnívá se, že hlavním cílem reformy 
je dosáhnout spravedlivějšího, 
transparentnějšího a jednoduššího systému; 
zdůrazňuje, že postupné zrušení stávajících 
výjimek a zvýšení plateb členských států 
s nejvyšším HNP a příjmem na hlavu 
v rámci úpravy stávajícího rozdělovacího 
klíče, jsou nezbytnými kroky k tomuto cíli;

Or. pt

Pozměňovací návrh 1053
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 116

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

116. domnívá se, že hlavním cílem reformy 
je dosáhnout spravedlivějšího, 
transparentnějšího a jednoduššího systému; 
zdůrazňuje, že postupné zrušení 
stávajících výjimek a opravných 
mechanismů a zavedení jednoho nebo 
několika skutečných vlastních zdrojů pro 
Unii je nezbytným krokem k tomuto cíli; 
věří, že dlouhodobým cílem by pro Unii 

116. domnívá se, že hlavním cílem reformy 
je dosáhnout spravedlivějšího, 
transparentnějšího a jednoduššího systému;
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měl být přímý výběr vlastních příjmů, čímž 
by vznikl nezávislejší a transparentnější 
finanční systém;

Or. en

Pozměňovací návrh 1054
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 116

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

116. domnívá se, že hlavním cílem reformy 
je dosáhnout spravedlivějšího, 
transparentnějšího a jednoduššího systému; 
zdůrazňuje, že postupné zrušení 
stávajících výjimek a opravných 
mechanismů a zavedení jednoho nebo 
několika skutečných vlastních zdrojů pro 
Unii je nezbytným krokem k tomuto cíli; 
věří, že dlouhodobým cílem by pro Unii 
měl být přímý výběr vlastních příjmů, čímž 
by vznikl nezávislejší a transparentnější 
finanční systém;

116. domnívá se, že hlavním cílem reformy 
je dosáhnout spravedlivějšího, 
transparentnějšího a jednoduššího systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 1055
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 116

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

116. domnívá se, že hlavním cílem reformy 
je dosáhnout spravedlivějšího, 
transparentnějšího a jednoduššího systému; 
zdůrazňuje, že postupné zrušení stávajících 
výjimek a opravných mechanismů 
a zavedení jednoho nebo několika 
skutečných vlastních zdrojů pro Unii je 

116. domnívá se, že hlavním cílem reformy
je dosáhnout spravedlivějšího, 
transparentnějšího a jednoduššího systému; 
zdůrazňuje, že postupné zrušení stávajících 
výjimek a opravných mechanismů 
a zavedení jednoho nebo několika 
skutečných vlastních zdrojů pro Unii je 
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nezbytným krokem k tomuto cíli; věří, že 
dlouhodobým cílem by pro Unii měl být 
přímý výběr vlastních příjmů, čímž by 
vznikl nezávislejší a transparentnější 
finanční systém;

nezbytným krokem k tomuto cíli;

Or. pl

Pozměňovací návrh 1056
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Návrh usnesení
Bod 116

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

116. domnívá se, že hlavním cílem reformy 
je dosáhnout spravedlivějšího,
transparentnějšího a jednoduššího
systému; zdůrazňuje, že postupné zrušení 
stávajících výjimek a opravných 
mechanismů a zavedení jednoho nebo 
několika skutečných vlastních zdrojů pro 
Unii je nezbytným krokem k tomuto cíli; 
věří, že dlouhodobým cílem by pro Unii 
měl být přímý výběr vlastních příjmů, čímž 
by vznikl nezávislejší a transparentnější 
finanční systém;

116. domnívá se, že hlavním cílem reformy 
je dosáhnout spravedlivějšího
a transparentnějšího systému; zdůrazňuje, 
že zavedení jednoho nebo několika 
skutečných vlastních zdrojů pro Unii by 
mohlo být významným krokem k tomuto 
cíli; věří, že dlouhodobým cílem by pro 
Unii mělo být zvýšení podílu skutečných
vlastních příjmů a zároveň snížení příjmů 
odvozených od HND;

Or. en

Pozměňovací návrh 1057
Andrew Duff, Guy Verhofstadt za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 116

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

116. domnívá se, že hlavním cílem reformy 
je dosáhnout spravedlivějšího, 
transparentnějšího a jednoduššího systému; 
zdůrazňuje, že postupné zrušení stávajících 
výjimek a opravných mechanismů 

116. domnívá se, že hlavním cílem reformy 
je dosáhnout spravedlivějšího, 
transparentnějšího a jednoduššího systému; 
zdůrazňuje, že postupné zrušení stávajících 
výjimek a opravných mechanismů 
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a zavedení jednoho nebo několika 
skutečných vlastních zdrojů pro Unii je
nezbytným krokem k tomuto cíli; věří, že 
dlouhodobým cílem by pro Unii měl být 
přímý výběr vlastních příjmů, čímž by
vznikl nezávislejší a transparentnější 
finanční systém;

a zavedení jednoho nebo několika 
skutečných vlastních zdrojů pro Unii je 
nezbytné, má-li mít Unie někdy 
progresivní a výrazný rozpočet, který 
potřebuje pro podporu proticyklických 
opatření v zájmu finanční stability 
a hospodářského oživení; trvá na tom, že 
by předmětné reformy měly zvýšit 
schopnost rozpočtu Unie dosahovat 
velkých úspor z rozsahu a nákladové 
účinnosti prostřednictvím přesunu 
podstatných nákladových položek – jako 
jsou ERF, výzkum a vývoj a energetická 
a dopravní infrastruktura – z vnitrostátní 
úrovně na úroveň EU, a uspořit tak 
prostředky vnitrostátních rozpočtů; je 
přesvědčen, že by Unie měla být 
oprávněna k přímému výběru vlastních 
příjmů, čímž by bylo vytvořeno přímější 
pouto s občanem jakožto daňovým 
poplatníkem;

Or. en

Pozměňovací návrh 1058
Ramon Tremosa i Balcells

Návrh usnesení
Bod 116

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

116. domnívá se, že hlavním cílem reformy 
je dosáhnout spravedlivějšího, 
transparentnějšího a jednoduššího systému; 
zdůrazňuje, že postupné zrušení stávajících 
výjimek a opravných mechanismů 
a zavedení jednoho nebo několika 
skutečných vlastních zdrojů pro Unii je 
nezbytným krokem k tomuto cíli; věří, že 
dlouhodobým cílem by pro Unii měl být 
přímý výběr vlastních příjmů, čímž by 
vznikl nezávislejší a transparentnější 
finanční systém;

116. domnívá se, že hlavním cílem reformy 
je dosáhnout spravedlivějšího, 
legitimnějšího, transparentnějšího 
a jednoduššího systému; zdůrazňuje, že 
postupné zrušení stávajících výjimek 
a opravných mechanismů a zavedení 
jednoho nebo několika skutečných 
vlastních zdrojů pro Unii je nezbytným 
krokem k tomuto cíli; věří, že 
dlouhodobým cílem by pro Unii měl být 
přímý výběr vlastních příjmů, čímž by 
vznikl nezávislejší a transparentnější 
finanční systém; domnívá se, že jedním 
z účinných nástrojů by byl přímý přesun 
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části vnitrostátní DPH do rozpočtu EU, 
jež by se uváděla také jako samostatná 
daň na daňových dokladech pro občany;

Or. en

Pozměňovací návrh 1059
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 116

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

116. domnívá se, že hlavním cílem reformy 
je dosáhnout spravedlivějšího,
transparentnějšího a jednoduššího 
systému; zdůrazňuje, že postupné zrušení 
stávajících výjimek a opravných 
mechanismů a zavedení jednoho nebo 
několika skutečných vlastních zdrojů pro 
Unii je nezbytným krokem k tomuto cíli; 
věří, že dlouhodobým cílem by pro Unii 
měl být přímý výběr vlastních příjmů, čímž 
by vznikl nezávislejší a transparentnější 
finanční systém;

116. domnívá se, že hlavním cílem reformy 
je dosáhnout spravedlivějšího 
a transparentnějšího systému; zdůrazňuje, 
že postupné zrušení stávajících výjimek 
a opravných mechanismů a zavedení 
jednoho nebo několika skutečných 
vlastních zdrojů pro Unii je nezbytným 
krokem k tomuto cíli; věří, že cílem by pro 
Unii mělo být zvýšení váhy skutečných
vlastních příjmů a snížení váhy příjmů 
odvozených od HND;

Or. en

Pozměňovací návrh 1060
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Sylvie Goulard, Giommaria 
Uggias, Ramon Tremosa i Balcells za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 116

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

116. domnívá se, že hlavním cílem 
reformy je dosáhnout spravedlivějšího, 
transparentnějšího a jednoduššího 
systému; zdůrazňuje, že postupné zrušení 
stávajících výjimek a opravných 
mechanismů a zavedení jednoho nebo 

116. zdůrazňuje, že postupné zrušení 
stávajících výjimek a opravných 
mechanismů a zavedení skutečných 
vlastních zdrojů pro Unii je nezbytným 
krokem k cíli transparentního, 
spravedlivého, legitimního a účinného 
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několika skutečných vlastních zdrojů pro 
Unii je nezbytným krokem k tomuto cíli; 
věří, že dlouhodobým cílem by pro Unii 
měl být přímý výběr vlastních příjmů, čímž 
by vznikl nezávislejší a transparentnější 
finanční systém;

evropského rozpočtu; věří, že cílem by pro 
Unii měl být přímý výběr vlastních příjmů 
nezávisle na vnitrostátních rozpočtech,
čímž by vznikl nezávislejší 
a transparentnější finanční systém;

Or. en

Pozměňovací návrh 1061
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Albert Deß

Návrh usnesení
Bod 116

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

116. domnívá se, že hlavním cílem reformy 
je dosáhnout spravedlivějšího, 
transparentnějšího a jednoduššího systému; 
zdůrazňuje, že postupné zrušení stávajících 
výjimek a opravných mechanismů 
a zavedení jednoho nebo několika 
skutečných vlastních zdrojů pro Unii je 
nezbytným krokem k tomuto cíli; věří, že 
dlouhodobým cílem by pro Unii měl být 
přímý výběr vlastních příjmů, čímž by 
vznikl nezávislejší a transparentnější 
finanční systém;

116. domnívá se, že hlavním cílem reformy 
je dosáhnout spravedlivějšího, 
transparentnějšího a jednoduššího systému; 
zdůrazňuje, že postupné zrušení stávajících 
výjimek a opravných mechanismů 
a zavedení jednoho nebo několika 
skutečných vlastních zdrojů pro Unii je 
nezbytným krokem k tomuto cíli; věří, že 
dlouhodobým cílem by pro Unii měl být 
přímý výběr vlastních příjmů, čímž by 
vznikl nezávislejší a transparentnější 
finanční systém; zdůrazňuje, že o zavedení 
nových vlastních příjmů musí rozhodnout 
členské státy a že o něm nemůže nezávisle 
rozhodnout Komise; považuje za nezbytné 
zajistit, aby zátěž daňových poplatníků 
nebyla nekoordinovaným způsobem 
zvyšována, a aby jim tak nebylo ukládáno 
břemeno, které narušuje 
konkurenceschopnost a snižuje 
transparentnost;

Or. de

Pozměňovací návrh 1062
Louis Michel, Charles Goerens
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Návrh usnesení
Bod 116

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

116. domnívá se, že hlavním cílem reformy 
je dosáhnout spravedlivějšího, 
transparentnějšího a jednoduššího systému; 
zdůrazňuje, že postupné zrušení stávajících 
výjimek a opravných mechanismů 
a zavedení jednoho nebo několika 
skutečných vlastních zdrojů pro Unii je 
nezbytným krokem k tomuto cíli; věří, že 
dlouhodobým cílem by pro Unii měl být
přímý výběr vlastních příjmů, čímž by 
vznikl nezávislejší a transparentnější 
finanční systém;

116. domnívá se, že hlavním cílem reformy 
je dosáhnout spravedlivějšího, 
transparentnějšího a jednoduššího systému; 
zdůrazňuje, že postupné zrušení stávajících 
výjimek a opravných mechanismů 
a zavedení jednoho nebo několika 
skutečných vlastních zdrojů pro Unii je 
nezbytným krokem k tomuto cíli; věří, že 
cílem pro Unii musí být přímý výběr 
vlastních příjmů, čímž by vznikl 
nezávislejší a transparentnější finanční 
systém;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1063
Bas Eickhout

Návrh usnesení
Bod 116

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

116. domnívá se, že hlavním cílem reformy 
je dosáhnout spravedlivějšího, 
transparentnějšího a jednoduššího systému; 
zdůrazňuje, že postupné zrušení stávajících 
výjimek a opravných mechanismů 
a zavedení jednoho nebo několika 
skutečných vlastních zdrojů pro Unii je 
nezbytným krokem k tomuto cíli; věří, že 
dlouhodobým cílem by pro Unii měl být 
přímý výběr vlastních příjmů, čímž by 
vznikl nezávislejší a transparentnější 
finanční systém;

116. domnívá se, že hlavním cílem reformy 
je dosáhnout spravedlivějšího, 
transparentnějšího a jednoduššího systému; 
zdůrazňuje, že zrušení stávajících výjimek 
a opravných mechanismů, při zachování 
zdroje HND jako výrazu solidarity,
a zavedení jednoho nebo několika 
skutečných nových vlastních zdrojů pro 
Unii je nezbytným krokem k tomuto cíli; 
věří, že dlouhodobým cílem by pro Unii 
měl být přímý výběr vlastních příjmů, čímž 
by vznikl nezávislejší a transparentnější 
finanční systém;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1064
Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski

Návrh usnesení
Bod 116

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

116. domnívá se, že hlavním cílem reformy 
je dosáhnout spravedlivějšího, 
transparentnějšího a jednoduššího systému; 
zdůrazňuje, že postupné zrušení stávajících 
výjimek a opravných mechanismů 
a zavedení jednoho nebo několika 
skutečných vlastních zdrojů pro Unii je 
nezbytným krokem k tomuto cíli; věří, že 
dlouhodobým cílem by pro Unii měl být 
přímý výběr vlastních příjmů, čímž by 
vznikl nezávislejší a transparentnější 
finanční systém;

116. domnívá se, že hlavním cílem reformy 
je dosáhnout spravedlivějšího, 
transparentnějšího a jednoduššího systému; 
zdůrazňuje, že zrušení stávajících výjimek 
a opravných mechanismů a zavedení 
jednoho nebo několika skutečných 
vlastních zdrojů pro Unii je nezbytným 
krokem k tomuto cíli; věří, že 
dlouhodobým cílem by pro Unii měl být 
přímý výběr vlastních příjmů, čímž by 
vznikl nezávislejší a transparentnější 
finanční systém;

Or. en

Pozměňovací návrh 1065
Reimer Böge, Alain Lamassoure, Othmar Karas za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 116

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

116. domnívá se, že hlavním cílem reformy 
je dosáhnout spravedlivějšího, 
transparentnějšího a jednoduššího systému; 
zdůrazňuje, že postupné zrušení stávajících 
výjimek a opravných mechanismů 
a zavedení jednoho nebo několika 
skutečných vlastních zdrojů pro Unii je 
nezbytným krokem k tomuto cíli; věří, že 
dlouhodobým cílem by pro Unii měl být 
přímý výběr vlastních příjmů, čímž by 
vznikl nezávislejší a transparentnější 
finanční systém;

116. domnívá se, že hlavním cílem reformy 
je dosáhnout spravedlivějšího, 
transparentnějšího a jednoduššího systému; 
zdůrazňuje, že postupné zrušení stávajících 
výjimek a opravných mechanismů 
a zavedení jednoho nebo několika 
skutečných vlastních zdrojů pro Unii je 
nezbytným krokem k tomuto cíli; věří, že 
dlouhodobým cílem by pro Unii měl být 
přímý výběr vlastních příjmů, čímž by 
vznikl nezávislejší, transparentnější 
a spravedlivější finanční systém, který 
bude srozumitelnější pro veřejnost; 
připomíná svůj postoj, že by systém 
vlastních zdrojů měl být založen na 
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kritériu, které nejlépe odráží schopnost 
členských států přispívat a nezávislost na 
přesunu prostředků od členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 1066
Giovanni La Via

Návrh usnesení
Bod 116

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

116. domnívá se, že hlavním cílem reformy 
je dosáhnout spravedlivějšího, 
transparentnějšího a jednoduššího systému; 
zdůrazňuje, že postupné zrušení
stávajících výjimek a opravných 
mechanismů a zavedení jednoho nebo 
několika skutečných vlastních zdrojů pro 
Unii je nezbytným krokem k tomuto cíli; 
věří, že dlouhodobým cílem by pro Unii 
měl být přímý výběr vlastních příjmů, čímž 
by vznikl nezávislejší a transparentnější 
finanční systém;

116. domnívá se, že hlavním cílem reformy 
je dosáhnout spravedlivějšího, 
transparentnějšího a jednoduššího systému; 
zdůrazňuje, že překonání stávajících 
výjimek a opravných mechanismů 
a zavedení jednoho nebo několika 
skutečných vlastních zdrojů pro Unii je 
nezbytným krokem k tomuto cíli; věří, že 
dlouhodobým cílem by pro Unii měl být 
přímý výběr vlastních příjmů, čímž by 
vznikl nezávislejší a transparentnější 
finanční systém;

Or. en

Pozměňovací návrh 1067
James Elles

Návrh usnesení
Bod 116 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

116a. poukazuje na to, že se u několika 
členských států během minulého desetiletí 
začala objevovat záporná salda, což 
zpochybňuje spravedlivost systému 
vlastních zdrojů; je přesvědčen, že by měl 
být zaveden stálý mechanismus nápravy, 
aby se od žádného členského státu 
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nepožadovalo placení čistého příspěvku 
vyššího než 0,25 % jeho HND;

Or. en

Pozměňovací návrh 1068
Angelika Niebler

Návrh usnesení
Bod 116 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

116b. poukazuje však na to, že zavedení 
jakéhokoli nového vlastního zdroje 
s sebou nese riziko krátkodobé příjmové 
nerovnováhy mezi členskými státy, kterou 
lze odstranit pouze jednotným 
a transparentním nápravným 
mechanismem, který se uplatní na 
všechny členské státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 1069
Ilda Figueiredo

Návrh usnesení
Bod 117

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

117. zdůrazňuje, že restrukturalizace 
systému vlastních zdrojů se netýká výše 
rozpočtu EU, ale nalezení efektivnější 
kombinace zdrojů pro financování 
dohodnuté politiky a cíle EU; je 
přesvědčen, že nový systém nesmí zvýšit 
daňové zatížení občanů a sníží zatížení 
státní pokladny členských států;

vypouští se

Or. pt



AM\865598CS.doc 117/130 PE462.732v04-00

CS

Pozměňovací návrh 1070
Cornelis de Jong

Návrh usnesení
Bod 117

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

117. zdůrazňuje, že restrukturalizace 
systému vlastních zdrojů se netýká výše 
rozpočtu EU, ale nalezení efektivnější 
kombinace zdrojů pro financování
dohodnuté politiky a cíle EU; je 
přesvědčen, že nový systém nesmí zvýšit 
daňové zatížení občanů a sníží zatížení 
státní pokladny členských států;

117. zdůrazňuje, že restrukturalizace 
systému vlastních zdrojů se týká výše 
rozpočtu EU pro financování dohodnutých 
politik a cílů EU; je přesvědčen, že nový 
systém nesmí zvýšit daňové zatížení 
občanů a sníží zatížení státní pokladny 
členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 1071
Bas Eickhout, Helga Trüpel, Isabelle Durant

Návrh usnesení
Bod 117

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

117. zdůrazňuje, že restrukturalizace 
systému vlastních zdrojů se netýká výše 
rozpočtu EU, ale nalezení efektivnější 
kombinace zdrojů pro financování 
dohodnuté politiky a cíle EU; je 
přesvědčen, že nový systém nesmí zvýšit
daňové zatížení občanů a sníží zatížení 
státní pokladny členských států;

117. zdůrazňuje, že restrukturalizace 
systému vlastních zdrojů se jako taková 
netýká výše rozpočtu EU, ale nalezení 
efektivnější kombinace zdrojů pro 
financování dohodnuté politiky a cíle EU;
zdůrazňuje, že zavedení nového systému 
při nezměněném zachování všech 
ostatních faktorů by nezvýšilo celkové
daňové zatížení občanů a snížilo zatížení 
státní pokladny členských států; souhlasí 
s využitím možných nových zdrojů příjmů, 
jako jsou například daň z finančních 
transakcí, příjmy pocházející z dražby 
osvědčení v rámci systému obchodování 
s emisemi, podíl na DPH, daň z příjmů 
právnických osob, daň z uhlíku a/nebo 
energie, pro navýšení investic na úrovni 
EU v zájmu splnění cílů strategie EU 
2020 a zároveň snížení výdajů členských 
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států v těchto oblastech a snížení 
příspěvků na základě HND do rozpočtu 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 1072
José Bové

Návrh usnesení
Bod 117

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

117. zdůrazňuje, že restrukturalizace 
systému vlastních zdrojů se netýká výše 
rozpočtu EU, ale nalezení efektivnější 
kombinace zdrojů pro financování 
dohodnuté politiky a cíle EU; je 
přesvědčen, že nový systém nesmí zvýšit 
daňové zatížení občanů a sníží zatížení 
státní pokladny členských států;

117. zdůrazňuje, že restrukturalizace 
systému vlastních zdrojů vyžaduje
efektivnější kombinaci zdrojů pro 
financování dohodnuté politiky a cíle EU; 
je přesvědčen, že nový systém nesmí zvýšit 
daňové zatížení občanů, ale že musí využít 
nové rozpočtové zdroje, jako je například 
zavedení daně z evropských finančních 
transakcí, a sníží zatížení státní pokladny 
členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 1073
Frank Engel, Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 117

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

117. zdůrazňuje, že restrukturalizace 
systému vlastních zdrojů se netýká výše 
rozpočtu EU, ale nalezení efektivnější 
kombinace zdrojů pro financování 
dohodnuté politiky a cíle EU; je 
přesvědčen, že nový systém nesmí zvýšit 
daňové zatížení občanů a sníží zatížení 
státní pokladny členských států;

117. zdůrazňuje, že restrukturalizace 
systému vlastních zdrojů zahrnuje nalezení 
efektivnější kombinace zdrojů pro 
financování dohodnuté politiky a cíle EU; 
je přesvědčen, že nový systém nesmí zvýšit 
daňové zatížení občanů a sníží zatížení 
státní pokladny členských států;
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Or. en

Pozměňovací návrh 1074
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 117

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

117. zdůrazňuje, že restrukturalizace 
systému vlastních zdrojů se netýká výše 
rozpočtu EU, ale nalezení efektivnější 
kombinace zdrojů pro financování 
dohodnuté politiky a cíle EU; je 
přesvědčen, že nový systém nesmí zvýšit 
daňové zatížení občanů a sníží zatížení 
státní pokladny členských států;

117. zdůrazňuje, že restrukturalizace 
systému vlastních zdrojů by se neměla 
týkat výše rozpočtu EU, ale nalezení 
efektivnější kombinace zdrojů pro 
financování dohodnuté politiky a cíle EU; 
je přesvědčen, že nový systém nesmí zvýšit
daňové zatížení občanů a měl by snížit
zatížení státní pokladny členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 1075
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 117

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

117. zdůrazňuje, že restrukturalizace 
systému vlastních zdrojů se netýká výše 
rozpočtu EU, ale nalezení efektivnější 
kombinace zdrojů pro financování 
dohodnuté politiky a cíle EU; je 
přesvědčen, že nový systém nesmí zvýšit
daňové zatížení občanů a sníží zatížení 
státní pokladny členských států;

117. zdůrazňuje, že restrukturalizace 
systému vlastních zdrojů se netýká výše 
rozpočtu EU, ale nalezení efektivnější 
kombinace zdrojů pro financování 
dohodnuté politiky a cíle EU; je 
přesvědčen, že navrhovaný nový systém 
nezvýší daňové zatížení občanů a sníží 
zatížení státní pokladny členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 1076
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin za skupinu S&D
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Návrh usnesení
Bod 117

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

117. zdůrazňuje, že restrukturalizace 
systému vlastních zdrojů se netýká výše 
rozpočtu EU, ale nalezení efektivnější 
kombinace zdrojů pro financování 
dohodnuté politiky a cíle EU; je 
přesvědčen, že nový systém nesmí zvýšit 
daňové zatížení občanů a sníží zatížení 
státní pokladny členských států;

117. zdůrazňuje, že restrukturalizace 
systému vlastních zdrojů se netýká výše 
rozpočtu EU, ale nalezení efektivnější 
kombinace zdrojů pro financování 
dohodnuté politiky a cíle EU; je 
přesvědčen, že nový systém nesmí zvýšit 
daňové zatížení občanů a sníží zatížení 
státní pokladny členských států; 
připomíná, že jakákoli změna vlastních 
zdrojů by měla být provedena v souladu 
s daňovou svrchovaností členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 1077
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias za skupinu 
ALDE

Návrh usnesení
Bod 117

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

117. zdůrazňuje, že restrukturalizace 
systému vlastních zdrojů se netýká výše 
rozpočtu EU, ale nalezení efektivnější 
kombinace zdrojů pro financování 
dohodnuté politiky a cíle EU; je 
přesvědčen, že nový systém nesmí zvýšit 
daňové zatížení občanů a sníží zatížení 
státní pokladny členských států;

117. zdůrazňuje, že restrukturalizace 
systému vlastních zdrojů se netýká výše 
rozpočtu EU, ale nalezení efektivnější 
kombinace zdrojů pro financování 
dohodnuté politiky a cíle EU; je 
přesvědčen, že nový systém nesmí zvýšit 
daňové zatížení občanů, sníží zatížení 
státní pokladny členských států, a umožnil 
by dokonce členským státům přistoupit ke
škrtům nebo přesměrování prostředků ve 
svých veřejných výdajích;

Or. en

Pozměňovací návrh 1078
Frank Engel, Othmar Karas
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Návrh usnesení
Bod 117 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

117 a. je přesvědčen, že je potřeba vrátit se 
k systému skutečných vlastních zdrojů, 
který zamýšlejí Smlouvy; žádá, aby 
Komise předložila konkrétní návrhy za 
tímto účelem; uvádí, že během přechodu 
k rozpočtu, jehož příjmová strana bude 
tvořena výlučně vlastními zdroji, je 
potřeba zachovat dostatečné vnitrostátní 
příspěvky s cílem umožnit EU splnit 
požadavky na financování a výdaje;

Or. en

Pozměňovací návrh 1079
Frank Engel, Othmar Karas

Návrh usnesení
Bod 117 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

117b. žádá, aby v souladu s těmito rysy 
reformy byly zrušeny veškeré formy 
rabatů, neboť státy již nepřispívají ze 
svých vlastních daňových příjmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1080
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Sylvie Goulard, Giommaria Uggias za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 117 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

117c. zdůrazňuje, že Evropský parlament 
je jediným parlamentem, který má slovo 
při rozhodování o výdajové stránce, avšak 
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nikoli při rozhodování o stránce příjmové; 
zdůrazňuje proto zásadní potřebu 
demokratické reformy zdrojů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 1081
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 118

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

118. bere na vědomí potenciální nové 
vlastní zdroje, které Komise navrhla ve 
svém sdělení o přezkumu rozpočtu; čeká 
na závěry analýzy dopadu těchto možností, 
která by měla také zkoumat příslušné 
mechanismy výběru, a to s ohledem na 
legislativní návrh, který má Komise 
předložit do 1. července 2011;

118. bere na vědomí potenciální nové 
vlastní zdroje, které Komise navrhla ve 
svém sdělení o přezkumu rozpočtu; vyzývá 
Komisi, aby v plánech na nových systém 
vlastních zdrojů náležitě zohlednila 
usnesení Evropského parlamentu ze dne 
8. března 2011 o inovativním financování 
na globální a evropské úrovni, jež 
obhajuje zavedení daně z finančních 
transakcí v celé Unii; čeká na závěry 
analýzy dopadu těchto možností, která by 
měla také zkoumat příslušné mechanismy 
výběru, a to s ohledem na legislativní 
návrh, který má Komise předložit do 1. 
července 2011;

Or. de

Pozměňovací návrh 1082
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 118

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

118. bere na vědomí potenciální nové 
vlastní zdroje, které Komise navrhla ve 
svém sdělení o přezkumu rozpočtu; čeká 
na závěry analýzy dopadu těchto možností, 

118. bere na vědomí potenciální nové 
vlastní zdroje, které Komise navrhla ve 
svém sdělení o přezkumu rozpočtu 
(zdanění finančního sektoru, dražby 
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která by měla také zkoumat příslušné 
mechanismy výběru, a to s ohledem na 
legislativní návrh, který má Komise 
předložit do 1. července 2011;

v rámci systému pro obchodování 
s emisemi skleníkových plynů, poplatek 
související s leteckou dopravou, DPH, daň 
ze energie, daň z příjmů právnických 
osob); vyzývá Komisi, aby v rámci své 
studie proveditelnosti vypracovala rovněž 
analýzu různých možností ohledně 
finančních transakcí na úrovni EU 
a jejich dopadů, jak požaduje i Rada; čeká 
na závěry analýzy dopadu těchto možností, 
která by měla také zkoumat příslušné 
mechanismy výběru, a to s ohledem na 
legislativní návrh, který má Komise 
předložit do 1. července 2011;

Or. en

Pozměňovací návrh 1083
Miguel Portas, Jürgen Klute

Návrh usnesení
Bod 118

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

118. bere na vědomí potenciální nové 
vlastní zdroje, které Komise navrhla ve 
svém sdělení o přezkumu rozpočtu; čeká 
na závěry analýzy dopadu těchto 
možností, která by měla také zkoumat 
příslušné mechanismy výběru, a to 
s ohledem na legislativní návrh, který má 
Komise předložit do 1. července 2011;

118. bere na vědomí potenciální nové 
vlastní zdroje, které Komise navrhla ve 
svém sdělení o přezkumu rozpočtu, který 
by měl být přeměněn na legislativní návrh
do 1. července 2011; domnívá se, že by se 
EU měla ujmout iniciativy a zavést na 
svém vlastním území daň z finančních 
transakcí, přičemž by měla pokračovat 
v úsilí o její zavedení na celosvětové 
úrovni; domnívá se, že by EU rovněž měla 
jít příkladem a přijmout opatření proti 
přesunu kapitálu do daňových rájů; má za 
to, že prostředky takto získané by měly 
navýšit rozpočet EU a snížit příspěvky 
z vnitrostátních rozpočtů a že by měly být 
soustředěny na podporu programů 
sociální konvergence a programů boje 
proti chudobě na celosvětové i evropské 
úrovni;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 1084
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial za skupinu S&D

Návrh usnesení
Bod 118 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

118a. připomíná, že, jak bylo schváleno 
v usnesení Evropského parlamentu ze dne 
8. března 2011 o inovativním financování 
na globální a evropské úrovni, „zavedení 
daně z finančních transakcí by mohlo 
pomoci s řešením problému vysoce 
škodlivých vzorců obchodování na 
finančních trzích, jako jsou některé 
krátkodobé a automatizované rychlé 
obchodní transakce, a omezit spekulace“; 
připomíná proto, že by EU měla 
prosazovat zavedení této daně na 
celosvětové úrovni, a pokud nebude 
úspěšná, měla být ji zavést jako první krok 
na evropské úrovni; domnívá se tudíž, že 
by daň z finančních transakcí mohla 
představovat významný příspěvek 
finančního sektoru k nákladům krize 
a udržitelnosti veřejných financí a že by 
mohla přispět k financování rozpočtu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 1085
Sylvie Goulard

Návrh usnesení
Bod 118 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

118b. vyjadřuje zásadní nesouhlas se 
stávajícím systémem nevyužitých 
prostředků na platby, který nemotivuje 
členské státy, aby používaly evropské 
úvěry nejúčinnějším způsobem; navrhuje 
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tudíž přesunout příjmy z nevyužitých 
prostředků na platby do rozpočtu Unie pro 
následující rok a vyčlenit je v rámci 
programů přispívajících k evropské 
strategii růstu pro členské státy, jež 
dodržují Pakt o stabilitě a růstu nebo jež 
přijaly nápravná opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 1086
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Sylvie Goulard, Giommaria Uggias, Ramon Tremosa 
i Balcells za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 118 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

118c. vyjadřuje zásadní nesouhlas se 
stávajícím systémem nevyužitých 
prostředků na platby, který nemotivuje 
členské státy, aby používaly evropské 
úvěry nejúčinnějším způsobem; navrhuje 
tudíž přesunout příjmy z nevyužitých 
prostředků na platby do rozpočtu Unie pro 
následující rok;

Or. en

Pozměňovací návrh 1087
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 120

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

120. zdůrazňuje přísnější požadavky na 
většinu pro Parlament i Radu a poukazuje 
na význam plného využití Smlouvy, která 
požaduje, aby za tímto účelem Parlament, 
Rada a Komise přijaly v celém postupu 
vedoucím k přijetí VFR všechna nezbytná 

120. zdůrazňuje přísnější požadavky na 
většinu pro Parlament i Radu a poukazuje 
na význam plného využití Smlouvy, která 
požaduje, aby za tímto účelem Parlament, 
Rada a Komise přijaly v celém postupu 
vedoucím k přijetí VFR všechna nezbytná 
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opatření; vítá v tomto ohledu závazek 
předsednictví Rady vést postup
vypracování budoucího VFR v duchu 
otevřenosti a konstruktivní spolupráce 
s Parlamentem;

opatření; vítá v tomto ohledu závazek 
předsednictví Rady zajistit otevřený 
a konstruktivní dialog a spolupráci 
s Parlamentem během celého postupu
vypracování budoucího VFR a znovu 
potvrzuje svou ochotu během tohoto 
vyjednávacího postupu úzce 
spolupracovat s Radou a Komisí, a to 
v souladu s Lisabonskou smlouvou;

Or. en

Pozměňovací návrh 1088
Bas Eickhout, Helga Trüpel

Návrh usnesení
Bod 120

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

120. zdůrazňuje přísnější požadavky na
většinu pro Parlament i Radu a poukazuje 
na význam plného využití Smlouvy, která
požaduje, aby za tímto účelem Parlament, 
Rada a Komise přijaly v celém postupu 
vedoucím k přijetí VFR všechna nezbytná 
opatření; vítá v tomto ohledu závazek 
předsednictví Rady vést postup 
vypracování budoucího VFR v duchu 
otevřenosti a konstruktivní spolupráce 
s Parlamentem;

120. zdůrazňuje přísnější požadavky na 
většinu pro Parlament i Radu a poukazuje 
na význam plného využití ustanovení 
Smlouvy na základě čl. 312 odst. 5 SFEU, 
které požaduje, aby za tímto účelem 
Parlament, Rada a Komise přijaly v celém 
postupu vedoucím k přijetí VFR všechna 
nezbytná opatření, výslovně tak upravuje 
vyjednávání mezi orgány o nalezení 
dohody na znění, s nímž může Parlament 
vyslovit souhlas; zdůrazňuje, že 
s výjimkou zvláštních ustanovení, jež jsou 
neslučitelná s ustanoveními Lisabonské 
smlouvy, se stávající interinstitucionální 
dohoda použije i nadále, dokud nebude 
změněna, nahrazena nebo revidována, 
a že pokud nebude VFR pro období po 
roce 2013 přijat do konce roku 2013, 
budou stropy a ostatní ustanovení platná 
pro rok 2013 prodloužena; vítá v tomto 
ohledu závazek předsednictví Rady[1] vést 
postup vypracování budoucího VFR 
v duchu otevřenosti a konstruktivní 
spolupráce s Parlamentem;
[1] Dopis předsedy vlády Yvese Leremeho 
předsedovi Buzkovi ze dne 8. prosince 
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2010.

Or. en

Pozměňovací návrh 1089
Bastiaan Belder

Návrh usnesení
Bod 121

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

121. naléhá proto na Radu a Komisi, aby 
v souladu se Smlouvou vynaložily veškeré 
úsilí nezbytné pro rychlé dosažení dohody 
s Parlamentem na praktické pracovní 
metodě pro proces vyjednávání VFR; 
znovu připomíná vazbu mezi reformou 
příjmů a reformou výdajů, a požaduje 
proto, aby se Komise zavázala projednat 
v souvislosti s vyjednáváním VFR návrhy 
nových vlastních zdrojů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1090
Marta Andreasen

Návrh usnesení
Bod 121

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

121. naléhá proto na Radu a Komisi, aby 
v souladu se Smlouvou vynaložily veškeré 
úsilí nezbytné pro rychlé dosažení dohody 
s Parlamentem na praktické pracovní 
metodě pro proces vyjednávání VFR; 
znovu připomíná vazbu mezi reformou 
příjmů a reformou výdajů, a požaduje 
proto, aby se Komise zavázala projednat 
v souvislosti s vyjednáváním VFR návrhy 
nových vlastních zdrojů;

121. naléhá proto na Radu a Komisi, aby 
v souladu se Smlouvou vynaložily veškeré 
úsilí nezbytné pro rychlé dosažení dohody 
s Parlamentem na praktické pracovní 
metodě pro proces vyjednávání VFR;
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Or. en

Pozměňovací návrh 1091
Reimer Böge za skupinu PPE

Návrh usnesení
Bod 121

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

121. naléhá proto na Radu a Komisi, aby 
v souladu se Smlouvou vynaložily veškeré 
úsilí nezbytné pro rychlé dosažení dohody 
s Parlamentem na praktické pracovní 
metodě pro proces vyjednávání VFR; 
znovu připomíná vazbu mezi reformou 
příjmů a reformou výdajů, a požaduje 
proto, aby se Komise zavázala projednat 
v souvislosti s vyjednáváním VFR návrhy 
nových vlastních zdrojů;

121. naléhá proto na Radu a Komisi, aby 
v souladu se Smlouvou vynaložily veškeré 
úsilí nezbytné pro rychlé dosažení dohody 
s Parlamentem na praktické pracovní 
metodě pro proces vyjednávání VFR; 
připomíná, že k uzavření takové dohody 
výslovně vybízí čl. 312 odst. 5 SFEU, 
podle nějž Evropský parlament, Rada 
a Komise přijmou všechna nezbytná 
opatření k usnadnění přijetí VFR; znovu 
připomíná vazbu mezi reformou příjmů 
a reformou výdajů, a požaduje proto, aby 
se Komise zavázala projednat v souvislosti 
s vyjednáváním VFR návrhy nových 
vlastních zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 1092
Robert Goebbels

Návrh usnesení
Bod 121

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

121. naléhá proto na Radu a Komisi, aby
v souladu se Smlouvou vynaložily veškeré 
úsilí nezbytné pro rychlé dosažení dohody 
s Parlamentem na praktické pracovní 
metodě pro proces vyjednávání VFR; 
znovu připomíná vazbu mezi reformou
příjmů a reformou výdajů, a požaduje 
proto, aby se Komise zavázala projednat 
v souvislosti s vyjednáváním VFR návrhy 
nových vlastních zdrojů;

121. trvá proto na tom, aby Rada a Komise
v souladu se Smlouvou vynaložily veškeré 
úsilí nezbytné pro rychlé dosažení dohody 
s Parlamentem na praktické pracovní 
metodě pro proces vyjednávání VFR; 
znovu připomíná vazbu mezi reformou 
příjmů a reformou výdajů, a požaduje 
proto, aby se Komise zavázala projednat 
v souvislosti s vyjednáváním VFR návrhy 
nových vlastních zdrojů;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 1093
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, Andrew 
Duff za skupinu ALDE

Návrh usnesení
Bod 121 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

121a. navrhuje, aby byla svolána 
meziparlamentní konference, jíž by se 
zúčastnily vnitrostátní parlamenty 
i Evropský parlament, jakož i Komise 
a Rada, jejímž účelem by bylo zapojení do 
široké diskuse o účelu, rozsahu a směru 
revize víceletého finančního rámce Unie 
a reformy systému příjmů; naléhá na 
vnitrostátní parlamenty, aby na tuto 
konferenci vyslaly své poslance, kteří mají 
odpovědnost v oblasti výdajů a rozpočtové 
kontroly;

Or. en

Pozměňovací návrh 1094
Bas Eickhout, Andrew Duff

Návrh usnesení
Bod 121 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

121b. přinejmenším žádá, aby byla na 
úrovni EU otevřena diskuse o těchto 
otázkách, a to prostřednictvím svolání 
konference typu konventu o budoucím 
financování Unie, jíž budou účastni 
zástupci tří evropských orgánů a poslanci 
vnitrostátního parlamentů;

Or. en
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