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Pozměňovací návrh  1 

James Elles 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Sestavování rozpočtu na rok 2012 

2011/2042(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. domnívá se však, že vzhledem k obtížné 

hospodářské situaci v celé Unii je dnes 

důležitější než kdy předtím zajistit řádné 

plnění rozpočtu EU, účelné vynakládání 

peněz a optimální využívání stávajících 

finančních prostředků Společenství; 

5. domnívá se však, že vzhledem k obtížné 

hospodářské situaci v celé Unii je dnes 

důležitější než kdy předtím zajistit řádné 

plnění rozpočtu EU, účelné vynakládání 

peněz a optimální využívání stávajících 

finančních prostředků Společenství; 

navrhuje, aby bylo provedeno důkladné 

přehodnocení rozpočtových položek, které 

se v minulosti využívaly nedostatečně či 

u nichž vznikl problém s plněním; 
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21. 3. 2011 A7-0058/2 

Pozměňovací návrh  2 

James Elles 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Sestavování rozpočtu na rok 2012 

2011/2042(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. je proto rozhodně proti pokusům 

o omezení nebo snížení rozpočtových 

prostředků souvisejících s plněním 

klíčových cílů a sedmi stěžejních iniciativ 

strategie Evropa 2020; konstatuje, 

že takový pokus by byl kontraproduktivní 

a nejspíše by vedl k neúspěchu strategie 

Evropa 2020, podobně jako tomu bylo 

v případě Lisabonské strategie; zastává 

názor, že strategie Evropa 2020 může být 

důvěryhodná pouze tehdy, bude-li 

odpovídajícím způsobem financována, 

a připomíná, že EP tuto vážnou politickou 

obavu vyslovil již při mnoha příležitostech; 

znovu důrazně žádá Komisi, aby vyjasnila 

rozpočtový rozměr stěžejních iniciativ 

a informovala Parlament o tom, jaké 

rozpočtové prostředky jsou nezbytné 

k provádění strategie Evropa 2020; 

8. domnívá se, že pokud se nepodaří 

dosáhnout úspor v jiných částech 

rozpočtu, financování strategie Evropa 

2020 by se v roce 2012 zvyšovat nemělo; 

zastává názor, že strategie Evropa 2020 

může být důvěryhodná pouze tehdy, bude-

li odpovídajícím způsobem financována, 

a připomíná, že EP tuto vážnou politickou 

obavu vyslovil již při mnoha příležitostech; 

znovu důrazně žádá Komisi, aby vyjasnila 

rozpočtový rozměr stěžejních iniciativ 

a informovala Parlament o tom, jaké 

rozpočtové prostředky jsou nezbytné 

k provádění strategie Evropa 2020; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  3 

James Elles 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Sestavování rozpočtu na rok 2012 

2011/2042(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. zdůrazňuje, že rozpočtová opatření 

nejsou jediným faktorem při plnění cílů 

strategie Evropa 2020 a že úsilí 

v rozpočtové oblasti je třeba doplnit 

konkrétními návrhy na její zjednodušení, 

aby se vytvořilo prostředí nezbytné 

k dosažení našich cílů v oblasti 

zaměstnanosti, výzkumu a inovací 

i ekologických a energetických 

technologií; stejně tak je přesvědčen, 

že dosažení cílů strategie Evropa 2020, 

včetně vytvoření nových „zelených“ 

pracovních míst, není jen otázkou 

navýšených rozpočtových prostředků, 

ale i kvalitativního přeorientování 

stávajících politik EU, včetně SZP, tak 

aby byla náležitě zohledněna kritéria 

udržitelnosti; 

9. domnívá se, že má-li být v rámci 

strategie Evropa 2020 dosaženo pokroku, 

je nutné politické nástroje a cíle, jako je 

např. podpora obchodu, posílení 

jednotného trhu a poskytnutí rámce 

na podporu inovací, volit uvážlivě, aby 

bylo možné dosáhnout našich cílů v oblasti 

zaměstnanosti, výzkumu a inovací 

i ekologických a energetických 

technologií; stejně tak je přesvědčen, 

že dosažení cílů strategie Evropa 2020, 

včetně vytvoření nových „zelených“ 

pracovních míst, není jen otázkou 

navýšených rozpočtových prostředků, ale 

i kvalitativního přeorientování stávajících 

politik EU, včetně SZP, tak aby byla 

náležitě zohledněna kritéria udržitelnosti; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  4 

James Elles 
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Zpráva A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Sestavování rozpočtu na rok 2012 

2011/2042(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. zdůrazňuje, že posílení řady politik 

a nových pravomocí vytvořených na úrovni 

EU po vstupu Lisabonské smlouvy 

v platnost by mělo logicky znamenat 

zvýšené finanční možnosti EU, což ovšem 

nebyl případ roku 2011, jenž byl prvním 

rokem po vstupu této smlouvy v platnost; 

připomíná Radě a Komisi politické 

prohlášení připojené k rozpočtu na rok 

2011, v němž se Komise zavazuje posílit 

při přípravě návrhu rozpočtu na rok 2012 

prioritní oblasti Lisabonské smlouvy 

a důkladně posoudit potřeby; očekává, 

že Komise tento závazek naplní například 

tím, že navrhne přeměnit úspěšné pilotní 

projekty a přípravné akce související 

s Lisabonskou smlouvou na víceleté 

programy; 

22. zdůrazňuje, že posílení řady politik 

na úrovni EU po vstupu Lisabonské 

smlouvy v platnost by logicky implikovalo 

přiměřenou finanční kapacitu EU; 

připomíná Radě a Komisi politické 

prohlášení připojené k rozpočtu na rok 

2011, v němž se Komise zavazuje posílit 

při přípravě návrhu rozpočtu na rok 2012 

prioritní oblasti Lisabonské smlouvy 

a důkladně posoudit potřeby; očekává, 

že Komise tento závazek naplní například 

tím, že navrhne přeměnit úspěšné pilotní 

projekty a přípravné akce související 

s Lisabonskou smlouvou na víceleté 

programy; 

Or. en 
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21. 3. 2011 A7-0058/5 

Pozměňovací návrh  5 

James Elles 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Sestavování rozpočtu na rok 2012 

2011/2042(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. poznamenává, že výše prostředků 

na platby pro rok 2012 vyplyne přímo 

z právních a politických závazků 

z předchozích let; je přesvědčen, že jejich 

zvýšení oproti rozpočtu na rok 2011 lze 

předvídat a je v souladu s celkovým 

vývojem plateb během programového 

období 2007–2013 (viz tabulky v příloze); 

24. poznamenává, že výše prostředků 

na platby pro rok 2012 vyplyne přímo 

z právních a politických závazků 

z předchozích let; je přesvědčen, 

že za stávajících okolností by bylo 

nejvhodnější hlasovat pro zamrazení 

výdajů Komise v roce 2012; 

Or. en 

 

 


