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21.3.2011 A7-0058/1 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  1 

James Elles 

v mene skupiny ECR 
 
Správa A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Príprava rozpočtu na rok 2012 
2011/2042(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

5. domnieva sa však, že vzhľadom na 
ťažkú hospodársku situáciu v Únii je 
zabezpečenie správnej realizácie a kvality 
výdavkov z rozpočtu EÚ a optimálneho 
využívania existujúcich finančných 
prostriedkov Spoločenstva dôležitejšie než 
kedykoľvek predtým; 

5. domnieva sa však, že vzhľadom na 
ťažkú hospodársku situáciu v Únii je 
zabezpečenie správnej realizácie a kvality 
výdavkov z rozpočtu EÚ a optimálneho 
využívania existujúcich finančných 
prostriedkov Spoločenstva dôležitejšie než 
kedykoľvek predtým; navrhuje, aby sa 
uskutočnilo dôkladné preskúmanie tých 
rozpočtových riadkov, ktoré v minulosti 
vykázali slabé plnenie alebo v ktorých sa 
vyskytli problémy pri realizácii; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/2 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  2 

James Elles 

v mene skupiny ECR 
 
Správa A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Príprava rozpočtu na rok 2012 
2011/2042(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

8. je preto proti snahám obmedziť alebo 
znížiť rozpočtové prostriedky, ktoré sa 
viažu na plnenie hlavných cieľov 
a siedmich hlavných iniciatív stratégie 
Európa 2020; poznamenáva, že 
akékoľvek takéto úsilie by mohlo byť 
kontraproduktívne a veľmi 
pravdepodobne by viedlo k neúspechu 
stratégie Európa 2020, tak ako to bolo v 
prípade lisabonskej stratégie; je toho 
názoru, že stratégia Európa 2020 môže byť 
vierohodná len v prípade, že bude 
primerane financovaná, a pripomína, že EP 
vyjadril toto vážne politické znepokojenie 
pri viacerých príležitostiach; opätovne 
pripomína svoju dôraznú výzvu Komisii, 
aby objasnila rozpočtový rozmer hlavných 
iniciatív a informovala Parlament o tom, 
aké rozpočtové prostriedky sú potrebné na 
vykonávanie stratégie Európa 2020; 

8. je presvedčený, že financovanie 
stratégie Európa 2020 by sa v roku 2012 
nemalo zvyšovať, kým nebude spojené s 
úsporami v inej časti rozpočtu; je toho 
názoru, že stratégia Európa 2020 môže byť 
vierohodná len v prípade, že bude 
primerane financovaná, a pripomína, že EP 
vyjadril toto vážne politické znepokojenie 
pri viacerých príležitostiach; opätovne 
pripomína svoju dôraznú výzvu Komisii, 
aby objasnila rozpočtový rozmer hlavných 
iniciatív a informovala Parlament o tom, 
aké rozpočtové prostriedky sú potrebné na 
vykonávanie stratégie Európa 2020; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/3 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3 

James Elles 

v mene skupiny ECR 
 
Správa A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Príprava rozpočtu na rok 2012 
2011/2042(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

9. zdôrazňuje skutočnosť, že rozpočtové 
opatrenia nie sú jediným faktorom pri 
dosahovaní cieľov stratégie Európa 2020 
a úsilie v súvislosti s rozpočtom musia 
dopĺňať konkrétne návrhy na 
zjednodušenie s cieľom vytvoriť prostredie 
potrebné na dosiahnutie našich cieľov 
v oblasti zamestnanosti, výskumu 
a inovácií vrátane zelených a energetických 
technológií; rovnako je presvedčený o tom, 
že dosiahnutie cieľov stratégie 
Európa 2020 vrátane vytvorenia nových 
zelených pracovných miest nie je len 
otázkou zvýšených rozpočtových 
prostriedkov, ale aj kvalitatívneho 
prehodnotenia súčasných politík EÚ 
vrátane spoločnej poľnohospodárskej 
politiky tým, že sa náležite zohľadnia 
kritériá udržateľnosti; 

9. je presvedčený, že napredovanie 
stratégie Európa 2020 si vyžaduje rozvážnu 
voľbu politických nástrojov a cieľov, ako 
je podpora obchodu, posilnenie 
jednotného trhu a poskytnutie 
podporného rámca pre inovácie s cieľom 
vytvoriť prostredie potrebné na dosiahnutie 
našich cieľov v oblasti zamestnanosti, 
výskumu a inovácií vrátane zelených 
a energetických technológií; rovnako je 
presvedčený o tom, že dosiahnutie cieľov 
stratégie Európa 2020 vrátane vytvorenia 
nových zelených pracovných miest nie je 
len otázkou zvýšených rozpočtových 
prostriedkov, ale aj kvalitatívneho 
prehodnotenia súčasných politík EÚ 
vrátane spoločnej poľnohospodárskej 
politiky tým, že sa náležite zohľadnia 
kritériá udržateľnosti; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/4 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  4 

James Elles 

v mene skupiny ECR 
 
Správa A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Príprava rozpočtu na rok 2012 
2011/2042(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

22. zdôrazňuje, že posilnenie viacerých 
politík a nových právomocí stanovených na 
úrovni EÚ po nadobudnutí platnosti 
Lisabonskej zmluvy by malo logicky 
znamenať aj dodatočnú finančnú kapacitu 
EÚ, čo sa zďaleka nestalo v roku 2011, 
ktorý bol prvým rokom potom, čo 
nadobudla platnosť; pripomína Rade 
a Komisii politické vyhlásenie pripojené 
k rozpočtu na rok 2011, v ktorom sa 
Komisia zaviazala k tomu, že zváži 
spôsoby ako posilniť prioritné oblasti 
Lisabonskej zmluvy a dôkladne zhodnotí 
potreby pri príprave návrhu rozpočtu na 
rok 2012; očakáva od Komisie, že bude 
konať v súlade s týmto vyhlásením, a to 
napríklad tak, že navrhne, aby sa úspešné 
pilotné projekty alebo prípravné akcie 
súvisiace s Lisabonskou zmluvou zmenili 
na viacročné programy; 

22. zdôrazňuje, že posilnenie viacerých 
politík a nových právomocí stanovených na 
úrovni EÚ po nadobudnutí platnosti 
Lisabonskej zmluvy by malo logicky 
znamenať aj primeranú finančnú kapacitu 
EÚ; pripomína Rade a Komisii politické 
vyhlásenie pripojené k rozpočtu na rok 
2011, v ktorom sa Komisia zaviazala 
k tomu, že zváži spôsoby ako posilniť 
prioritné oblasti Lisabonskej zmluvy 
a dôkladne zhodnotí potreby pri príprave 
návrhu rozpočtu na rok 2012; očakáva od 
Komisie, že bude konať v súlade s týmto 
vyhlásením, a to napríklad tak, že navrhne, 
aby sa úspešné pilotné projekty 
alebo prípravné akcie súvisiace 
s Lisabonskou zmluvou zmenili na 
viacročné programy; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/5 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  5 

James Elles 

v mene skupiny ECR 
 
Správa A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Príprava rozpočtu na rok 2012 
2011/2042(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

24. poznamenáva, že úroveň platieb v roku 
2012 bude priamo závisieť od právnych a 
politických záväzkov prijatých v 
predchádzajúcich rokoch; je presvedčený, 
že sa dá predpokladať nárast oproti 
rozpočtovej úrovni z roku 2011, ktorý je v 
súlade s všeobecným charakterom platieb 
za programové obdobie 2007 – 2013 (pozri 
tabuľky v prílohe); 

24. poznamenáva, že úroveň platieb v roku 
2012 bude priamo závisieť od právnych a 
politických záväzkov prijatých v 
predchádzajúcich rokoch; je presvedčený, 
že za súčasných okolností by bolo 
najvhodnejšie hlasovať za zmrazenie 
výdavkov Komisie na rok 2012; 

Or. en 

 
 


