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21.3.2011 A7-0058/13 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  13 

Miguel Portas, Jürgen Klute, Vladimír Remek 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Príprava rozpočtu na rok 2012 
2011/2042(BUD) 

Návrh uznesenia 

Podnadpis 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

Rozpočet na rok 2012 pod záštitou 
posilnenej európskej správy 
ekonomických záležitostí, mechanizmus 
európskeho semestra a ciele stratégie 
Európa 2020 na podporu rastu a 
zamestnanosti 

Rozpočet na rok 2012 na podporu 
zamestnanosti, prevencie a riadenia 
civilných krízových situácií, udržateľného 
rozvoja a ekologickej transformácie 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/14 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  14 

Miguel Portas, Jürgen Klute, Vladimír Remek 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Príprava rozpočtu na rok 2012 
2011/2042(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. zastáva názor, že stratégia Európa 2020 
by mala Európe pomôcť zotaviť sa z krízy 
a posilniť ju prostredníctvom 
inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu vychádzajúceho 
z piatich hlavných cieľov EÚ, a to najmä 
podporovaním zamestnanosti, zlepšovaním 
podmienok a zvyšovaním verejných 
výdavkov pre inovácie, výskum a rozvoj, 
plnením našich cieľov v oblasti zmeny 
klímy a energetiky, zvyšovaním úrovne 
vzdelania a podporovaním sociálneho 
začleňovania, predovšetkým 
prostredníctvom znižovania miery 
chudoby; pripomína, že aj samotné členské 
štáty schválili týchto päť cieľov; 

1. zastáva názor, že Európska únia by 
mala svojim štátom pomôcť zotaviť sa 
z krízy a posilniť ich prostredníctvom 
inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu vychádzajúceho 
z piatich hlavných cieľov EÚ, a to najmä 
podporovaním zamestnanosti, zlepšovaním 
podmienok pre inovácie, výskum a vývoj, 
plnením našich cieľov v oblasti zmeny 
klímy a energetiky, podporovaním vysokej 
úrovne vzdelania a sociálnych politík, 
predovšetkým sociálneho začleňovania 
a znižovania miery chudoby; pripomína, že 
aj samotné členské štáty schválili týchto 
päť cieľov; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/15 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  15 

Miguel Portas, Jürgen Klute, Vladimír Remek 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Príprava rozpočtu na rok 2012 
2011/2042(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

6. zastáva názor, že rozpočet EÚ 
predstavuje pre vnútroštátne verejné 
výdavky pridanú hodnotu, keďže iniciuje, 
podporuje a dopĺňa investície do tých 
oblastí politík, ktoré sú jadrom stratégie 
Európa 2020; je navyše presvedčený, že 
rozpočet EÚ je nástrojom, ktorý EÚ 
pomáha dostať sa zo súčasnej hospodárskej 
a finančnej krízy svojou schopnosťou 
urýchliť podporu investícií, rastu 
a pracovných miest v Európe; zastáva 
názor, že rozpočet EÚ by mohol 
prinajmenšom zmierniť dôsledky 
súčasných reštriktívnych rozpočtových 
politík na vnútroštátnej úrovni a zároveň 
podporiť úsilie národných vlád; zdôrazňuje 
taktiež, že vzhľadom na svoju 
prerozdeľovaciu povahu môže obmedzenie 
výšky rozpočtu EÚ narušiť európsku 
solidaritu a negatívne ovplyvniť tempo 
hospodárskeho rozvoja v mnohých 
členských štátoch; domnieva sa, že prístup 
založený len na zásade „čistý 
prispievateľ/čistý príjemca“ nezohľadňuje 
vedľajšie následky, ktoré má pre krajiny 
EÚ, a preto podkopáva spoločné ciele 
politiky EÚ; 

6. zastáva názor, že rozpočet EÚ 
predstavuje pre vnútroštátne verejné 
výdavky pridanú hodnotu, keďže iniciuje, 
podporuje a dopĺňa investície do rôznych 
oblastí politík; je navyše presvedčený, že 
rozpočet EÚ je nástrojom, ktorý EÚ 
pomáha dostať sa zo súčasnej hospodárskej 
a finančnej krízy svojou schopnosťou 
urýchliť podporu investícií, rastu 
a pracovných miest v Európe; zastáva 
názor, že rozpočet EÚ by mohol 
prinajmenšom zmierniť dôsledky 
súčasných reštriktívnych rozpočtových 
politík na vnútroštátnej úrovni a zároveň 
podporiť úsilie národných vlád; zdôrazňuje 
taktiež, že vzhľadom na svoju 
prerozdeľovaciu povahu môže obmedzenie 
výšky rozpočtu EÚ narušiť európsku 
solidaritu a negatívne ovplyvniť tempo 
hospodárskeho rozvoja v mnohých 
členských štátoch; domnieva sa, že prístup 
založený len na zásade „čistý 
prispievateľ/čistý príjemca“ nezohľadňuje 
vedľajšie následky, ktoré má pre krajiny 
EÚ, a preto podkopáva spoločné ciele 
politiky EÚ; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/16 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  16 

Miguel Portas, Jürgen Klute, Vladimír Remek 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Príprava rozpočtu na rok 2012 
2011/2042(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

7. pripomína, že splnenie siedmich 
hlavných iniciatív stratégie Európa 2020 
si bude vyžadovať obrovské množstvo 
investícií orientovaných do budúcnosti , 
ktorých výšku do roku 2020 odhaduje 
Európska komisia vo svojom oznámení s 
názvom Preskúmanie rozpočtu EÚ 
(KOM(2010)0700) na najmenej 1 800 
miliárd EUR; zdôrazňuje, že jeden z 
hlavných cieľov stratégie Európa 2020, 
ktorým je podpora zamestnanosti 
a pracovných miest vysokej kvality pre 
všetkých Európanov, bude možné 
dosiahnuť len v prípade, že sa potrebné 
investície do vzdelávania, podpory 
znalostnej spoločnosti, výskumu a vývoja, 
inovácií, MSP a zelených a nových 
technológií vynaložia teraz a nebudú sa už 
ďalej odkladať; žiada o opätovný politický 
kompromis, ktorý by spájal zníženie 
verejného deficitu a dlhu s podporou 
takýchto investícií; s úmyslom zvýšiť 
vplyv rozpočtu EÚ a prispieť k reakcii EÚ 
na hospodársku krízu vyjadruje svoju 
ochotu preskúmať možné spôsoby 
rozšírenia súčasných nástrojov 
podporujúcich súčinnosť medzi rozpočtom 
EÚ a činnosťami EIB s cieľom podporiť 
dlhodobé investície; víta navyše 
skutočnosť, že Európska komisia začala 
verejné konzultácie o iniciatíve týkajúcej 

7. pripomína, že realizácia 
novovznikajúcich európskych iniciatív si 
bude vyžadovať obrovské množstvo 
investícií orientovaných do budúcnosti, 
ktorých výšku do roku 2020 odhaduje 
Európska komisia vo svojom oznámení s 
názvom Preskúmanie rozpočtu EÚ 
(KOM(2010)0700) na najmenej 1 800 
miliárd EUR; zdôrazňuje, že jeden z 
hlavných cieľov novej európskej stratégie, 
ktorým je podpora zamestnanosti 
a pracovných miest vysokej kvality pre 
všetkých Európanov, bude možné 
dosiahnuť len v prípade, že sa potrebné 
investície do vzdelávania, podpory 
znalostnej spoločnosti, výskumu a vývoja, 
inovácií, MSP a zelených a nových 
technológií vynaložia teraz a nebudú sa už 
ďalej odkladať; žiada o opätovný politický 
kompromis, ktorý by spájal zníženie 
verejného deficitu a dlhu s podporou 
takýchto investícií; s úmyslom zvýšiť 
vplyv rozpočtu EÚ a prispieť k reakcii EÚ 
na hospodársku krízu vyjadruje svoju 
ochotu preskúmať možné spôsoby 
rozšírenia súčasných nástrojov 
podporujúcich súčinnosť medzi rozpočtom 
EÚ a činnosťami EIB s cieľom podporiť 
dlhodobé investície; víta navyše 
skutočnosť, že Európska komisia začala 
verejné konzultácie o iniciatíve týkajúcej 
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sa dlhopisov na projekty v rámci stratégie 
Európa 2020; 

sa projektových dlhopisov v rámci stratégie 
Európa 2020; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/17 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  17 

Miguel Portas, Jürgen Klute, Vladimír Remek 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
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 preto dôrazne proti snahám obmedziť 
alebo znížiť rozpočtové prostriedky 
viazané na ciele, na ktoré chce EÚ klásť 
dôraz; poznamenáva, že takéto úsilie by 
mohlo byť kontraproduktívne a veľmi 
pravdepodobne by viedlo k neúspechu 
Európy, tak, ako to bolo v prípade 
lisabonskej stratégie; je toho názoru, že 
stratégia európskeho projektu 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 
európskych iniciatív a informovala 
Parlament o tom, aké rozpočtové 
prostriedky sú potrebné na realizáciu 
európskeho projektu; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
21.3.2011 A7-0058/18 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  18 

Miguel Portas, Jürgen Klute 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Príprava rozpočtu na rok 2012 
2011/2042(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 8a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 8a. zastáva názor, že rozpočet na rok 2012 
by mal byť schopný reagovať na 
neočakávané udalosti, ako je súčasná 
situácia v južnom Stredozemí a arabskom 
svete, a že je potrebný nový a širší 
strategický prístup k rozvojovej pomoci 
a regulácii migračných tokov; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/19 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  19 

Miguel Portas, Jürgen Klute 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
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. zdôrazňuje skutočnosť, že rozpočtové 
opatrenia nie sú jediným faktorom pri 
realizácii európskych projektov a že 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 európskych cieľov 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 A7-0058/20 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  20 

Miguel Portas, Jürgen Klute, Vladimír Remek 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Príprava rozpočtu na rok 2012 
2011/2042(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

10. okrem toho sa domnieva, že výšku 
rozpočtových prostriedkov na rok 2012 je 
potrebné zachovať na primeranej úrovni, 
a to vrátane tých oblastí, ktoré sa neviažu 
priamo na plnenie stratégie Európa 2020, 
aby sa zabezpečilo ďalšie pokračovanie 
politík EÚ a dosiahli sa ciele EÚ siahajúce 
ďaleko za súčasnú hospodársku krízu; 

10. okrem toho sa domnieva, že výšku 
rozpočtových prostriedkov na rok 2012 je 
potrebné zachovať na primeranej úrovni, 
aby sa zabezpečilo ďalšie pokračovanie 
politík EÚ a dosiahli sa ciele EÚ siahajúce 
ďaleko za súčasnú hospodársku krízu; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/21 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  21 

Miguel Portas, Jürgen Klute 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Príprava rozpočtu na rok 2012 
2011/2042(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 10a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 10a. zdôrazňuje, že preorientovanie 
rozpočtu z opatrení vojenského 
charakteru a bezpečnostných politík 
smernom k prevencii občianskych 
konfliktov je nevyhnutnou alternatívou na 
zníženie vojenských výdavkov v čase 
šetrenia; požaduje obmedzenie zvyšovania 
rozpočtových prostriedkov pre agentúru 
Frontex; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/22 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  22 

Miguel Portas, Jürgen Klute 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Príprava rozpočtu na rok 2012 
2011/2042(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 10b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 10b. poukazuje na potrebu posilniť 
udržateľnosť, ako aj na naliehavú 
potrebu podporovať ekologickú 
transformáciu s cieľom vytvárať nové 
pracovné mesta; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/23 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  23 

Miguel Portas, Jürgen Klute, Vladimír Remek 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Príprava rozpočtu na rok 2012 
2011/2042(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

17. zdôrazňuje, že tieto čísla predstavujú 
ročné rozdelenie viacročných celkových 
súm, na ktorých sa dohodli Parlament 
a Rada pri schvaľovaní týchto programov 
a činností; zdôrazňuje, že ročné plánované 
sumy predstavujú rozpočtové prostriedky, 
ktoré umožnia splniť ciele a priority EÚ 
predovšetkým v súvislosti so stratégiou 
Európa 2020; uznáva však, že v rámci 
niektorých okruhov viacročného 
finančného rámca môže vzniknúť priestor 
na manévrovanie vzhľadom na samotné 
predbežné orientačné čísla (najmä v rámci 
okruhu 2), ktoré v tejto fáze ročného 
procesu predložila Komisia; 

17. zdôrazňuje, že tieto čísla predstavujú 
ročné rozdelenie viacročných celkových 
súm, na ktorých sa dohodli Parlament 
a Rada pri schvaľovaní týchto programov 
a činností; zdôrazňuje, že ročné plánované 
sumy predstavujú rozpočtové prostriedky, 
ktoré umožnia splniť ciele a priority EÚ; 
uznáva však, že v rámci niektorých 
okruhov viacročného finančného rámca 
môže vzniknúť priestor na manévrovanie 
vzhľadom na samotné predbežné 
orientačné čísla (najmä v rámci okruhu 2), 
ktoré v tejto fáze ročného procesu 
predložila Komisia; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/24 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  24 

Miguel Portas, Jürgen Klute, Vladimír Remek 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Príprava rozpočtu na rok 2012 
2011/2042(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 17a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 17a. upozorňuje, že v období 
hospodárskych ťažkostí, priemernej miery 
rastu a rozdielov medzi členskými štátmi 
EÚ sa musia dosiahnuť stropy stanovené 
vo VFR s cieľom maximalizovať účinky 
európskych verejných investícií; 

Or. en 
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21.3.2011 A7-0058/25 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  25 

Miguel Portas, Jürgen Klute 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0058/2011 

Francesca Balzani 

Príprava rozpočtu na rok 2012 
2011/2042(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 29 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

29. uvedomuje si, že v dôsledku úrovne 
platieb, ktoré sa každoročne nakoniec 
zrealizujú, niekedy vzniká značný 
„prebytok“ – v porovnaní s úrovňou platieb 
pôvodne odsúhlasenou rozpočtovým 
orgánom – , čo znamená, že primerane 
tomu sa znížia národné príspevky 
členských štátov do rozpočtu EÚ a ich 
fiškálna situácia sa zlepší; nepovažuje 
obavy Rady týkajúce sa úrovne 
a načasovania tohto „vrátenia 
prostriedkov“ za relevantné pri riešení 
citlivej, základnej politickej otázky 
financovania rozpočtu EÚ; skôr zastáva 
názor, že nevyčerpané platby z jedného 
roka (n) by sa mali skôr preniesť do 
nasledujúceho rozpočtového roka (n+1), 
ako odpočítať z výpočtu národných 
príspevkov členských štátov; naliehavo 
preto žiada Komisiu, aby vypracovala 
jednoznačné návrhy na vytvorenie nových 
a skutočne vlastných zdrojov tak, aby sa 
pre Úniu zabezpečili skutočné a autonómne 
finančné zdroje; okrem toho trvá na tom, 
aby všetky nové vlastné zdroje vychádzali 
z komplexného hodnotenia vplyvu a aby 
boli zamerané na rozvoj spôsobov, ako 
posilniť konkurencieschopnosť a 
hospodársky rast EÚ; žiada Radu, aby 
konštruktívne spolupracovala pri diskusii o 
spravodlivých a nových vlastných zdrojoch 
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