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13.12.2010 A7-0369/2 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  2 
Göran Färm, Francesca Balzani 
v mene skupiny S&D 

 

Správa A7-0369/2010 
Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 
Pozícia Parlamentu k novému návrhu rozpočtu na rok 2011 po úpravách Rady 

17635/2010 – C7-0411/2010 – 2010/2290(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1a (nový) 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 1a. domnieva sa, že vzhľadom na spôsob, 
akým sa vyvíja systém vlastných zdrojov 
EÚ, ktorý je postupne nahrádzaný 
príspevkami od členských štátov a je 
následne vnímaný ako nadmerná záťaž 
pre verejné financie krajín, sa reforma 
tohto systému stáva potrebnejšou než 
kedykoľvek predtým; berie na vedomie 
vyhlásenie Komisie; pripomína však 
význam toho, že Komisia do 1. júla 2011 
predloží konkrétne návrhy nových 
vlastných zdrojov EÚ na základe článku 
311 ZFEÚ, čím sa zvráti tento vývoj a 
dôjde k návratu k pôvodnému systému 
financovania EÚ v plnom rozsahu z 
vlastných zdrojov; požaduje, aby sa Rada 
zaviazala prerokovať tieto návrhy s 
Parlamentom v rámci procesu rokovaní 
o ďalšom viacročnom finančnom rámci 
(VFR) v súlade s vyhlásením č. 3 
medziinštitucionálnej dohody zo 
17. mája 2006; 

Or. en 
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13.12.2010 A7-0369/3 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3 

Göran Färm, Francesca Balzani 
v mene skupiny S&D 

 

Správa A7-0369/2010 
Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska, Helga Trüpel 
Pozícia Parlamentu k novému návrhu rozpočtu na rok 2011 po úpravách Rady 

17635/2010 – C7-0411/2010 – 2010/2290(BUD) 

Návrh uznesenia 
Odsek 1b (nový) 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 1b. opakuje svoju výzvu na dosiahnutie 
dohody s Radou o skutočných 
mechanizmoch flexibility, ktoré sú 
v súlade s platnými zásadami pre 
preskúmanie ustanovenými v MID zo 
17. mája 2006 a o ktorých rozhodne 
Parlament a kvalifikovaná väčšina 
v Rade, aby sa v roku 2011 
a v nasledujúcich rokoch umožnilo 
dostatočné budúce financovanie politík, 
ktoré vyplývajú z nových právomocí 
zverených EÚ Lisabonskou zmluvou 
a z projektu EÚ 2020; 

Or. en 

 

 


