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17. 10. 2012 A7-0313/1 

Pozměňovací návrh  1 

Anne E. Jensen, Jan Mulder 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh usnesení 

Bod 58 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

58. je obzvláště znepokojen v souvislosti se 

současnou neustále se zvyšující úrovní 

neuhrazených závazků (reste à liquider – 

RAL); žádá, aby byla v rámci VFR 2014–

2020 přijata společná interinstitucionální 

strategie pro udržení úrovně RAL pod 

kontrolou a aby byla za tímto účelem 

přijata odpovídající opatření; vyzývá v této 

souvislosti k zahájení diskuse o krocích, 

které je třeba učinit, aby byly prostředky na 

platby v rámci období VFR rozděleny 

rovnoměrněji, a zabránilo se tak v co 

nejvyšší míře tomu, aby provádění 

programů EU bylo na konci období 

finančního rámce ohroženo v důsledku 

chybějících prostředků na platby; 

58. je obzvláště znepokojen v souvislosti se 

současnou neustále se zvyšující úrovní 

neuhrazených závazků (reste à liquider 

– RAL); žádá, aby byla v rámci VFR 

2014–2020 přijata společná 

interinstitucionální strategie pro 

udržení úrovně RAL pod kontrolou 

a aby byla za tímto účelem přijata 

odpovídající opatření, jako například 

přísné uplatňování pravidla zrušení 

závazku (N+2) na všechny členské 

státy bez výjimky; vyzývá v této 

souvislosti také k zahájení diskuse 

o krocích, které je třeba učinit, aby byly 

prostředky na platby v rámci období 

VFR rozděleny rovnoměrněji, 

a zabránilo se tak v co nejvyšší míře 

tomu, aby provádění programů EU 

bylo na konci období finančního rámce 

ohroženo v důsledku chybějících 

prostředků na platby; 

 

Or. en 
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17. 10. 2012 A7-0313/2 

Pozměňovací návrh  2 

Anne E. Jensen, Jan Mulder, Gerben-Jan Gerbrandy 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh usnesení 

Bod 41 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

41. podporuje zavedení ustanovení 

o podmíněnosti ex ante, která zajistí, aby 

financování EU, zejména v případě Fondu 

soudržnosti, strukturálních fondů, fondu 

pro rozvoj venkova a rybářského fondu, 

bylo lépe zacíleno na dosažení cílů 

strategie Evropa 2020; je přesvědčen, že je-

li jejich provádění založeno jednak na 

zásadě posíleného partnerství spočívajícího 

ve větším zapojení místních a regionálních 

orgánů, jednak na podmínkách, které jsou 

relevantní ve vztahu k cílům různých 

fondů, mohla by tato ustanovení 

o podmíněnosti zlepšit legitimitu 

a účinnost podpory EU; 

41. podporuje zavedení ustanovení 

o podmíněnosti ex ante, která zajistí, aby 

financování EU, zejména v případě Fondu 

soudržnosti, strukturálních fondů, fondu 

pro rozvoj venkova a rybářského fondu, 

bylo lépe zacíleno na dosažení cílů 

strategie Evropa 2020; v této souvislosti 

zdůrazňuje potřebu stanovit záruky, jimiž 

by bylo zaručeno, že dotace VFR neohrozí 

dosažení cílů strategie Evropa 2020 

v oblasti klimatu a životního prostředí; je 

přesvědčen, že je-li jejich provádění 

založeno jednak na zásadě posíleného 

partnerství spočívajícího ve větším 

zapojení místních a regionálních orgánů, 

jednak na podmínkách, které jsou 

relevantní ve vztahu k cílům různých 

fondů, mohla by tato ustanovení 

o podmíněnosti zlepšit legitimitu 

a účinnost podpory EU; 

Or. en 
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17. 10. 2012 A7-0313/3 

Pozměňovací návrh  3 

Anne E. Jensen, Jan Mulder, Andrew Duff 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh usnesení 

Bod 14 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14a. je přesvědčen, že rozsáhlých úspor, 

pokud jde o efektivitu nákladů, lze 

dosáhnout prostřednictvím uvážlivého 

přesunu určitých položek vnitrostátních 

veřejných výdajů, např. na výzkum 

a vývoj, do rozpočtu EU, čímž se 

dosáhnou  úspory z rozsahu a zamezení 

vzájemného překrývání a vytvoří možnost 

zavést opatření k nápravě selhání trhu; 

Or. en 

 

 


