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17.10.2012 A7-0313/1 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  1 

Anne E. Jensen, Jan Mulder 

v mene skupiny ALDE 
 
Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 
COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh uznesenia 

Odsek 58 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

58. vyjadruje obavy najmä v súvislosti so 
súčasnou stále rastúcou úrovňou 
neuhradených záväzkov; vyzýva na 
spoločnú medziinštitucionálnu stratégiu na 
udržanie úrovne neuhradených záväzkov 
vo VFR na roky 2014 – 2020 pod 
kontrolou a na prijatie vhodných opatrení 
na tento účel; nabáda v tejto súvislosti na 
diskusiu o tom, ako rovnomernejšie 
rozdeliť úroveň platobných rozpočtových 
prostriedkov počas obdobia VFR, aby sa čo 
najviac predchádzalo riziku obmedzenia 
vykonávania programov EÚ z dôvodu 
nedostatku platobných rozpočtových 
prostriedkov na konci finančného rámca; 

58. vyjadruje obavy najmä v súvislosti so 
súčasnou stále rastúcou úrovňou 
neuhradených záväzkov; vyzýva na 
spoločnú medziinštitucionálnu stratégiu 
na udržanie úrovne neuhradených 
záväzkov vo VFR na roky 2014 – 2020 
pod kontrolou a na prijatie vhodných 
opatrení na tento účel, napríklad 
prísneho uplatňovania pravidla 
zrušenia viazanosti N + 2 na všetky 
členské štáty bez výnimky; nabáda 
v tejto súvislosti aj na diskusiu o tom, 
ako rovnomernejšie rozdeliť úroveň 
platobných rozpočtových prostriedkov 
počas obdobia VFR, aby sa čo najviac 
predchádzalo riziku obmedzenia 
vykonávania programov EÚ z dôvodu 
nedostatku platobných rozpočtových 
prostriedkov na konci finančného 
rámca; 

 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/2 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  2 

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

v mene skupiny ALDE 
 
Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 
COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh uznesenia 

Odsek 41 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

41. podporuje zavedenie podmieňujúcich 
ustanovení ex ante s cieľom zabezpečiť, 
aby financovanie z EÚ, najmä pokiaľ ide o 
Kohézny fond, štrukturálne fondy a Fond 
pre rozvoj vidieka a Európsky fond pre 
rybné hospodárstvo, bolo lepšie zamerané 
na dosiahnutie cieľov Európa 2020; 
domnieva sa, že ak je ich vykonávanie 
založené na jednej strane na zásade 
posilneného partnerstva prostredníctvom 
širšej účasti miestnych a regionálnych 
orgánov a na druhej strane na 
podmienkach, ktoré sa vzťahujú na ciele 
jednotlivých fondov, tieto podmieňujúce 
ustanovenia by mohli zlepšiť legitímnosť 
a účinnosť podpory z EÚ; 

41. podporuje zavedenie podmieňujúcich 
ustanovení ex ante s cieľom zabezpečiť, 
aby financovanie z EÚ, najmä pokiaľ ide o 
Kohézny fond, štrukturálne fondy a Fond 
pre rozvoj vidieka a Európsky fond pre 
rybné hospodárstvo, bolo lepšie zamerané 
na dosiahnutie cieľov Európa 2020; 
zdôrazňuje v tejto súvislosti potrebu 
stanoviť záruky, aby sa zaistilo, že dotácie 
z VFR neohrozia dosiahnutie 
klimatických a environmentálnych cieľov 
stratégie Európa 2020; domnieva sa, že ak 
je ich vykonávanie založené na jednej 
strane na zásade posilneného partnerstva 
prostredníctvom širšej účasti miestnych 
a regionálnych orgánov a na druhej strane 
na podmienkach, ktoré sa vzťahujú na ciele 
jednotlivých fondov, tieto podmieňujúce 
ustanovenia by mohli zlepšiť legitímnosť 
a účinnosť podpory z EÚ; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/3 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  3 

Anne E. Jensen, Jan Mulder, Andrew Duff 

v mene skupiny ALDE 
 
Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 
COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh uznesenia 

Odsek 14a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 14a. je presvedčený, že veľké úspory z 
hľadiska nákladovej efektívnosti možno 
dosiahnuť uvážlivým presunutím určitých 
položiek výdavkov národných vlád, 
napríklad na výskum a vývoj, do rozpočtu 
EÚ, čím by sa dosiahli úspory z rozsahu a 
ukončilo zdvojovanie výdavkov a vytvorila 
príležitosť na zavedenie opatrení na 
nápravu zlyhaní trhu; 

Or. en 

 
 


