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21. 3. 2011 A7-0058/13 

Pozměňovací návrh  13 

Miguel Portas, Jürgen Klute, Vladimír Remek 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Příprava rozpočtu na rok 2012 

2011/2042(BUD) 

Návrh usnesení 

Nadpis 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Rozpočet na rok 2012 ve znamení posílené 

evropské správy ekonomických záležitostí, 

mechanismu evropského semestru a cílů 

strategie Evropa 2020 k podpoře růstu 

a zaměstnanosti 

Rozpočet na rok 2012 zaměřený 

na podporu zaměstnanosti, prevenci 

a zvládání krizí postihujících civilní 

obyvatelstvo, udržitelný rozvoj 

a ekologizaci 

Or. en 
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21. 3. 2011 A7-0058/14 

Pozměňovací návrh  14 

Miguel Portas, Jürgen Klute, Vladimír Remek 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Příprava rozpočtu na rok 2012 

2011/2042(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. zastává názor, že strategie Evropa 2020 

by měla Evropě pomoci vzpamatovat se 

z krize a vyjít z ní silnější, a to díky 

inteligentnímu, dlouhodobému 

a inkluzivnímu růstu založenému na pěti 

klíčových cílech EU, tj. na podpoře 

zaměstnanosti, zlepšení podmínek 

pro inovace, výzkum a vývoj a jejich 

financování z veřejných prostředků, 

splnění našich cílů v oblasti změny klimatu 

a energetiky, zvýšení úrovně vzdělávání 

a na podpoře sociálního začleňování, 

zejména snižováním chudoby; připomíná, 

že s těmito pěti cíli se plně ztotožnily 

i samy členské státy; 

1. zastává názor, že Evropská unie by měla 

svým členským státům pomoci 

vzpamatovat se z krize a vyjít z ní silnější, 

a to díky inteligentnímu, dlouhodobému 

a inkluzivnímu růstu založenému na pěti 

klíčových cílech EU, tj. na podpoře 

zaměstnanosti, zlepšení podmínek 

pro inovace, výzkum a vývoj, splnění 

našich cílů v oblasti změny klimatu 

a energetiky a na podpoře vysoké úrovně 

vzdělávání a podpoře sociálních politik, 

zejména sociálního začleňování 

a snižování chudoby; připomíná, 

že s těmito pěti cíli se plně ztotožnily 

i samy členské státy; 

Or. en 
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21. 3. 2011 A7-0058/15 

Pozměňovací návrh  15 

Miguel Portas, Jürgen Klute, Vladimír Remek 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Příprava rozpočtu na rok 2012 

2011/2042(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. je toho názoru, že rozpočet EU je 

přínosem pro vnitrostátní veřejné výdaje, 

protože podněcuje, podporuje a doplňuje 

investice do politik, které jsou těžištěm 

strategie Evropa 2020; je navíc 

přesvědčen, že rozpočet EU musí zásadním 

způsobem pomoci EU vymanit se 

ze současné hospodářské a finanční krize, 

neboť dokáže působit jako katalyzátor 

zvyšování investic, růstu a vytváření 

pracovních míst v Evropě; je toho názoru, 

že rozpočet EU by mohl přinejmenším 

zmírnit důsledky současné restriktivní 

rozpočtové politiky členských států 

a zároveň podpořit úsilí jejich vlád; dále 

zdůrazňuje, že snížení rozpočtu EU může 

s ohledem na jeho přerozdělovací povahu 

oslabit evropskou solidaritu a mít negativní 

dopad na tempo hospodářského rozvoje 

v mnoha členských státech; zastává názor 

se, že přístup „čistý plátce/čistý příjemce“ 

nebere dostatečně v úvahu účinek 

vzájemného ovlivňování mezi zeměmi EU 

(tzv. „spill-over“), a podrývá tak společné 

cíle politiky EU; 

6. je toho názoru, že rozpočet EU je 

přínosem pro vnitrostátní veřejné výdaje, 

protože podněcuje, podporuje a doplňuje 

investice do různých oblastí politik; je 

navíc přesvědčen, že rozpočet EU musí 

zásadním způsobem pomoci EU vymanit 

se ze současné hospodářské a finanční 

krize, neboť dokáže působit jako 

katalyzátor zvyšování investic, růstu 

a vytváření pracovních míst v Evropě; je 

toho názoru, že rozpočet EU by mohl 

přinejmenším zmírnit důsledky současné 

restriktivní rozpočtové politiky členských 

států a zároveň podpořit úsilí jejich vlád; 

dále zdůrazňuje, že snížení rozpočtu EU 

může s ohledem na jeho přerozdělovací 

povahu oslabit evropskou solidaritu a mít 

negativní dopad na tempo hospodářského 

rozvoje v mnoha členských státech; zastává 

názor, že přístup „čistý plátce/čistý 

příjemce“ nebere dostatečně v úvahu 

účinek vzájemného ovlivňování mezi 

zeměmi EU (tzv. „spill-over“), a podrývá 

tak společné cíle politiky EU; 

Or. en 
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21. 3. 2011 A7-0058/16 

Pozměňovací návrh  16 

Miguel Portas, Jürgen Klute, Vladimír Remek 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Příprava rozpočtu na rok 2012 

2011/2042(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. připomíná, že naplňování sedmi 

stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020 

bude vyžadovat obrovské investice 

orientované do budoucna, jejichž výši 

odhadla Komise ve svém sdělení 

o přezkumu rozpočtu EU 

(KOM(2010)700) nejméně na 1 800 

miliard EUR do roku 2020; zdůrazňuje, 

že jeden z hlavních cílů strategie 

Evropa 2020 – tj. podporovat vytváření 

pracovních míst a kvalitní zaměstnanosti 

pro všechny Evropany – bude dosažen 

pouze tehdy, budou-li potřebné investice 

do vzdělávání, znalostní společnosti, 

výzkumu a vývoje, inovací, MSP 

a ekologických a nových technologií 

uskutečněny nyní bez dalších odkladů; 

vyzývá k obnovení politického 

kompromisu v podobě spojení snižování 

veřejných schodků a dluhů s podporou 

takovýchto investic; s cílem zvýšit dopad 

rozpočtu EU a podpořit EU v reakci 

na hospodářskou krizi je ochoten 

přezkoumat, jak lze rozšířit stávající 

nástroje posilující součinnost mezi 

rozpočtem EU a kroky EIB, tak aby došlo 

k podpoře dlouhodobých investic; dále 

vítá, že Komise zahájila veřejné konzultace 

o iniciativě na vydávání projektových 

dluhopisů v rámci strategie Evropa 2020; 

7. připomíná, že naplňování nově 

vznikajících evropských iniciativ bude 

vyžadovat obrovské investice orientované 

do budoucna, jejichž výši odhadla Komise 

ve svém sdělení o přezkumu rozpočtu EU 

(KOM(2010)700) nejméně na 1 800 

miliard EUR do roku 2020; zdůrazňuje, 

že jeden z hlavních cílů nové evropské 

strategie – tj. podporovat vytváření 

pracovních míst a kvalitní zaměstnanosti 

pro všechny Evropany – bude dosažen 

pouze tehdy, budou-li potřebné investice 

do vzdělávání, znalostní společnosti, 

výzkumu a vývoje, inovací, MSP 

a ekologických a nových technologií 

uskutečněny nyní bez dalších odkladů; 

vyzývá k obnovení politického 

kompromisu, jenž by spojil snižování 

veřejných schodků a dluhů s podporou 

takovýchto investic; s cílem zvýšit dopad 

rozpočtu EU a podpořit EU v reakci 

na hospodářskou krizi je ochoten 

přezkoumat, jak lze rozšířit stávající 

nástroje posilující součinnost mezi 

rozpočtem EU a kroky EIB, tak aby došlo 

k podpoře dlouhodobých investic; dále 

vítá, že Komise zahájila veřejné konzultace 

o iniciativě na vydávání projektových 

dluhopisů v rámci strategie Evropa 2020; 
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21. 3. 2011 A7-0058/17 

Pozměňovací návrh  17 

Miguel Portas, Jürgen Klute, Vladimír Remek 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Příprava 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. je proto rozhodně proti pokusům 

o omezení nebo snížení rozpočtových 

prostředků souvisejících s cíli, na něž chce 

EU klást důraz; poznamenává, že takový 

pokus by byl kontraproduktivní a nejspíše 

by vedl v případě Evropy k nezdaru, 

podobně jako tomu bylo v případě 

Lisabonské strategie; zastává názor, že 

strategie evropského projektu 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 evropských iniciativ 

a informovala Parlament o tom, jaké 

rozpočtové prostředky jsou nezbytné 

k provádění evropského projektu; 

Or. en 
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21. 3. 2011 A7-0058/18 

Pozměňovací návrh  18 

Miguel Portas, Jürgen Klute 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Příprava rozpočtu na rok 2012 

2011/2042(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 8 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8a. zastává názor, že rozpočet na rok 2012 

by měl být schopen reagovat 

na nepředvídané události, jako je např. 

současná situace v jižním Středomoří 

a v arabském světě, a že je zapotřebí 

vypracovat novou a širší strategickou 

koncepci rozvojové pomoci a regulace 

migračních toků; 

Or. en 



 

AM\861534CS.doc  PE459.746v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

21. 3. 2011 A7-0058/19 

Pozměňovací návrh  19 

Miguel Portas, Jürgen Klute 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Příprava 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. zdůrazňuje, že rozpočtová opatření 

nejsou jediným faktorem při realizaci 

evropských projektů 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 evropských cílů, 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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21. 3. 2011 A7-0058/20 

Pozměňovací návrh  20 

Miguel Portas, Jürgen Klute, Vladimír Remek 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Příprava rozpočtu na rok 2012 

2011/2042(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. mimoto zastává názor, že prostředky 

v rozpočtu na rok 2012, včetně prostředků 

v těch oblastech, které bezprostředně 

nesouvisejí s naplňováním strategie 

Evropa 2020, je třeba zachovat 

v odpovídající výši, která by zajistila 

kontinuitu v plnění politik a cílů EU ještě 

dlouho po skončení současné hospodářské 

krize; 

10. mimoto zastává názor, že prostředky 

v rozpočtu na rok 2012 je třeba zachovat 

v odpovídající výši, která by zajistila 

kontinuitu v plnění politik a cílů EU ještě 

dlouho po skončení současné hospodářské 

krize; 

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

Pozměňovací návrh  21 

Miguel Portas, Jürgen Klute 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Příprava rozpočtu na rok 2012 

2011/2042(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 10 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10a. zdůrazňuje, že přesunutí těžiště 

rozpočtu z vojenských zásahů a politik 

v oblasti bezpečnosti na prevenci konfliktů 

je v době úspor nezbytnou možností jak 

snížit vojenské výdaje; žádá, aby bylo 

omezeno zvyšování finančních prostředků 

na agenturu Frontex; 

Or. en 
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21. 3. 2011 A7-0058/22 

Pozměňovací návrh  22 

Miguel Portas, Jürgen Klute 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Příprava rozpočtu na rok 2012 

2011/2042(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 10 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10b. zdůrazňuje, že je nezbytné posílit 

udržitelnost a podporovat ekologizaci 

s cílem vytvářet nová pracovní místa; 

Or. en 
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21. 3. 2011 A7-0058/23 

Pozměňovací návrh  23 

Miguel Portas, Jürgen Klute, Vladimír Remek 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Příprava rozpočtu na rok 2012 

2011/2042(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. zdůrazňuje, že tyto částky představují 

roční rozpis víceletých celkových částek, 

na kterých se shodly Parlament i Rada 

při přijímání těchto programů a opatření; 

zdůrazňuje, že plánované roční částky 

představují prostředky, které umožní 

naplnění cílů a priorit EU, zejména 

v souvislosti se strategií Evropa 2020; 

připouští nicméně, že v některých okruzích 

VFR může vzniknout určitý manévrovací 

prostor vzhledem k tomu, že v této fázi 

ročního procesu navrhla Komise velmi 

předběžné orientační částky (zejména 

v okruhu 2); 

17. zdůrazňuje, že tyto částky představují 

roční rozpis víceletých celkových částek, 

na kterých se shodly Parlament i Rada 

při přijímání těchto programů a opatření; 

zdůrazňuje, že plánované roční částky 

představují prostředky, které umožní 

naplnění cílů a priorit EU; připouští 

nicméně, že v některých okruzích VFR 

může vzniknout určitý manévrovací 

prostor vzhledem k tomu, že v této fázi 

ročního procesu navrhla Komise velmi 

předběžné orientační částky (zejména 

v okruhu 2); 

Or. en 
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21. 3. 2011 A7-0058/24 

Pozměňovací návrh  24 

Miguel Portas, Jürgen Klute, Vladimír Remek 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Příprava rozpočtu na rok 2012 

2011/2042(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 17 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 17a. zdůrazňuje, že v době hospodářských 

problémů, průměrného tempa růstu 

a rozdílů mezi jednotlivými zeměmi EU je 

třeba dosáhnout stropů stanovených 

ve VFR v zájmu maximální efektivity 

evropských veřejných investic; 

Or. en 



 

AM\861534CS.doc  PE459.746v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

21. 3. 2011 A7-0058/25 

Pozměňovací návrh  25 

Miguel Portas, Jürgen Klute 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Příprava rozpočtu na rok 2012 

2011/2042(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 29 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. je si vědom toho, že konečná výše 

plateb provedených každý rok někdy 

zahrnuje značný tzv. „přebytek“ oproti výši 

prostředků na platby původně schválené 

rozpočtovým orgánem, což znamená, 

že tak dojde k odpovídajícímu snížení 

příspěvků členských států do rozpočtu EU 

a ke zlepšení jejich fiskální situace; 

nepokládá obavy Rady, pokud jde výši 

a načasování této „vratky“, za relevantní 

při řešení citlivého politického problému 

financování rozpočtu EU, který s tím 

souvisí; spíše se domnívá, že nevyčerpané 

prostředky na platby z roku „n“ by měly 

být převedeny do dalšího rozpočtového 

roku („n+1“) a ne odečteny od příspěvků 

jednotlivých členských států při jejich 

výpočtu; důrazně proto vyzývá Komisi, 

aby předložila ambiciózní návrhy 

na vytvoření nových, skutečně vlastních 

zdrojů, aby tak EU plně získala reálné 

a autonomní finanční zdroje; trvá dále 

na tom, že veškeré nové vlastní zdroje by 

se měly zakládat na důkladném posouzení 

jejich dopadu a měly by být zaměřeny 

na nalezení možností, jak zvýšit 

konkurenceschopnost EU a její 

hospodářský růst; žádá Radu, aby se 

konstruktivně zapojila do diskuse 

o spravedlivých nových vlastních zdrojích 

pro EU; 

29. je si vědom toho, že konečná výše 

plateb provedených každý rok někdy 

zahrnuje značný tzv. „přebytek“ oproti výši 

prostředků na platby původně schválené 

rozpočtovým orgánem, což znamená, 

že tak dojde k odpovídajícímu snížení 

příspěvků členských států do rozpočtu EU 

a ke zlepšení jejich fiskální situace; 

nepokládá obavy Rady, pokud jde o výši 

a načasování této „vratky“, za relevantní 

při řešení citlivého politického problému 

financování rozpočtu EU, který s tím 

souvisí; spíše se domnívá, že nevyčerpané 

prostředky na platby z roku „n“ by měly 

být převedeny do dalšího rozpočtového 

roku („n+1“) a ne odečteny od příspěvků 

jednotlivých členských států při jejich 

výpočtu; důrazně proto vyzývá Komisi, 

aby předložila ambiciózní návrhy 

na vytvoření nových, skutečně vlastních 

zdrojů, které by se získaly zavedením daně 

z finančních transakcí, aby tak EU plně 

získala reálné a autonomní finanční zdroje; 

trvá dále na tom, že veškeré nové vlastní 

zdroje by se měly zakládat na důkladném 

posouzení jejich dopadu a měly by být 

zaměřeny na nalezení možností jak zvýšit 

konkurenceschopnost EU a její 

hospodářský růst; žádá Radu, aby se 

konstruktivně zapojila do diskuse 

o spravedlivých nových vlastních zdrojích 
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