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17.10.2012 A7-0313/4 

Pozměňovací návrh  4 

Morten Messerschmidt 

za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 
Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění K a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Ka. vzhledem k tomu, že Parlament co 
nejostřeji odsuzuje skutečnost, že auditní 
orgán samotné Evropské unie – Evropský 
účetní dvůr – už po šestnácté nepřijal 
roční účetní závěrku Unie, a zdůrazňuje 
tudíž, že boj proti zneužívání a podvodům 
bude v nadcházejících letech klíčovou 
prioritou; 

Or. en 



 

AM\916161CS.doc  PE493.633v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

17.10.2012 A7-0313/5 

Pozměňovací návrh  5 

Morten Messerschmidt 
za skupinu EFD 

 

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 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. důrazně podporuje návrh Komise 
týkající se systematického zohledňování 
opatření na boj proti změně klimatu, 
přičemž cílem je, aby alespoň 20 % výdajů 
bylo spojených s klimatem; domnívá se, že 
je nezbytné, aby rozpočet EU mohl 
uvolňovat investice na udržitelné 
a prosperující nízkouhlíkové hospodářství, 
poskytnout náležitou podporu na dosažení 
cílů strategie Evropa 2020 v oblasti 
klimatu, energetiky, účinného využívání 
zdrojů a biologické rozmanitosti a přinést 
prospěch občanům EU tím, že zajistí 
zdravější životní prostředí; 

vypouští se 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/6 

Pozměňovací návrh  6 

Morten Messerschmidt 
za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. zdůrazňuje, že od roku 2000 se 
dramaticky zvětšil rozdíl mezi stropem 
vlastních zdrojů EU (1,29 % HND 
v prostředcích na závazky a 1,23 % 
v prostředcích na platby) a stropy 
víceletého finančního rámce; dále 
konstatuje, že víceletý finanční rámec 
stanoví pouze maximální úrovně výdajů, 
přičemž rozpočet EU se vždy pohyboval 
hluboko pod těmito úrovněmi; 

vypouští se 

Or. en 



 

AM\916161CS.doc  PE493.633v01-00 
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17.10.2012 A7-0313/7 

Pozměňovací návrh  7 

Morten Messerschmidt 
za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. domnívá se, že návrh Komise, který 
představuje zmrazení stropů víceletého 
finančního rámce na období 2014–2020 
na úrovni stropů stanovených pro rok 
2013, nebude dostatečným nástrojem pro 
financování stávajících politických priorit 
souvisejících se strategií Evropy pro 
inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění, nových úkolů, jež stanoví 
Lisabonská smlouva, či nepředvídatelných 
událostí, nemluvě o politických cílech 
a závazcích, které stanovila samotná 
Evropská rada; 

vypouští se 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

17.10.2012 A7-0313/8 

Pozměňovací návrh  8 

Morten Messerschmidt 
za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. připomíná svůj postoj ze dne 8. června 
2011, že bez odpovídajícího navýšení 
rozpočtu nad úroveň stropů pro rok 2013 
budou muset být některé priority a politiky 
EU omezeny nebo od nich dokonce bude 
muset být upuštěno; 

vypouští se 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

17.10.2012 A7-0313/9 

Pozměňovací návrh  9 

Morten Messerschmidt 
za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. varuje Radu, aby nepodnikala žádné 
pokusy o další snížení úrovně výdajů EU, 
jak navrhuje Komise; rozhodně 
nesouhlasí s jakýmikoli požadavky na 
lineární, plošné škrty, které by ohrozily 
provádění a účinnost všech politik EU bez 
ohledu na jejich evropský přínos, 
politickou váhu či výsledky; namísto toho 
vybízí Radu, aby v případě, že navrhne 
škrty, jasně a veřejně určila, od kterých 
z jejích politických priorit či projektů by se 
mělo zcela upustit; 

vypouští se 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

17.10.2012 A7-0313/10 

Pozměňovací návrh  10 

Morten Messerschmidt 
za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. zdůrazňuje klíčovou roli, kterou musí 
rozpočet EU hrát při dosahování společně 
dohodnutých cílů strategie Evropa 2020; je 
pevně přesvědčen, že pokud je financování 

EU správně nastaveno, může skutečně 
spustit a urychlit činnosti, jež mají jasný 
evropský přínos a jež členské státy nejsou 
schopny provádět samy, a stejně tak může 
vytvářet synergie a dosáhnout 
doplňkovosti s činnostmi členských států 
tím, že jim pomůže zaměřit se na klíčové 
investice orientované na budoucnost;  

21. zdůrazňuje klíčovou roli, kterou musí 
rozpočet EU hrát při dosahování společně 
dohodnutých cílů strategie Evropa 2020; je 
pevně přesvědčen, že pokud je financování 

EU správně nastaveno, může podporovat 
opatření přijatá z podnětu členských států 
a sloužit jako doplněk iniciativ, jež členské 
státy považují za vhodné; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

17.10.2012 A7-0313/11 

Pozměňovací návrh  11 

Morten Messerschmidt 
za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. v této souvislosti znovu potvrzuje svůj 
kladný postoj k výraznému navýšení 
finančních prostředků, jež jsou k dispozici 
pro programy Unie v oblasti 
konkurenceschopnosti, malých 
a středních podniků, podnikání 
a udržitelných infrastruktur, které 
představují jádro strategie Evropa 2020; 
je pevně přesvědčen, že další škrty 
s ohledem na návrh Komise závažně 
ohrozí důvěryhodnost EU a její politický 
závazek učiněný ve prospěch růstu 
a tvorby pracovních míst; 

vypouští se 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

17.10.2012 A7-0313/12 

Pozměňovací návrh  12 

Morten Messerschmidt 
za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. připomíná, že malé a střední podniky 
představují klíčový faktor ekonomického 

růstu, konkurenceschopnosti, inovací 

a zaměstnanosti, a uznává jejich důležitou 

úlohu při zajišťování obnovy a oživení 

udržitelného hospodářství EU; proto vítá 
skutečnost, že strategie Evropa 2020 klade 

důraz na inovace a průmyslovou politiku; 
důrazně odmítá jakýkoli pokus dále snížit 
příděly pro programy, jako je COSME, 
které představují jádro evropské 
konkurenceschopnosti a zaměstnanosti; 

25. připomíná, že malé a střední podniky 
představují klíčový faktor ekonomického 

růstu, konkurenceschopnosti, inovací 

a zaměstnanosti, a uznává jejich důležitou 

úlohu při zajišťování obnovy a oživení 

udržitelného hospodářství EU; proto vítá 
skutečnost, že strategie Evropa 2020 klade 

důraz na inovace a průmyslovou politiku; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

17.10.2012 A7-0313/13 

Pozměňovací návrh  13 

Morten Messerschmidt 
za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. domnívá se, že politika soudržnosti EU 
(strukturální fondy a Fond soudržnosti) je 
strategickým nástrojem pro investice, 
udržitelný růst a konkurenceschopnost 
a je hlavním pilířem evropské solidarity, 
který má nesporný evropský přínos; 
rovněž bere na vědomí výrazně pozitivní 
vedlejší účinky financování na podporu 
soudržnosti pro všechny členské státy; 
trvá na tom, že EU by měla mít možnost 
spolehnout se na stabilní, solidní 
a udržitelný finanční rámec, aby se 
účinně omezila makroekonomická 
nerovnováha v EU a přispělo se 
k hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti ; s ohledem na naléhavou 
potřebu zajistit veřejné investice do růstu 
a pracovních míst znovu potvrzuje svůj 
postoj, že financování určené na politiku 
soudržnosti by mělo být zachováno 
přinejmenším na stejné úrovni jako 
v období 2007–2013 a že by mělo být 
i nadále dostupné všem regionům v EU, 
zejména pak méně rozvinutým regionům; 
schvaluje návrh Komise, aby bylo 25 % 
celkového objemu prostředků přidělených 
na politiku soudržnosti vyhrazeno pro 
ESF; 

vypouští se 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

17.10.2012 A7-0313/14 

Pozměňovací návrh  14 

Morten Messerschmidt 
za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh usnesení 

Bod 28 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. zdůrazňuje, že je nezbytné posílit 
dobře zacílený a účinný program Unie pro 
životní prostředí a klima a že integrované 
výdaje na oblast klimatu a životního 
prostředí by měly být aktivně podporovány 
z příslušných fondů Unie; 

vypouští se 

Or. en 



 

AM\916161CS.doc  PE493.633v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

17.10.2012 A7-0313/15 

Pozměňovací návrh  15 

Morten Messerschmidt 
za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh usnesení 

Bod 30 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. zdůrazňuje, že je třeba, aby pokračoval 
program pro nejchudší osoby; připomíná 
Komisi její závazek předložit včas 
legislativní návrh v tomto smyslu, aby bylo 
zajištěno pokračování programu po roce 
2013 na novém právním základě se 
samostatnými finančními prostředky; 

vypouští se 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

17.10.2012 A7-0313/16 

Pozměňovací návrh  16 

Morten Messerschmidt 
za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. zastává názor, že celková částka 
přidělená Komisí na prostor svobody, 
bezpečnosti a práva dostatečně 
neodpovídá posílení, k němuž došlo v této 
oblasti v důsledku přijetí Lisabonské 
smlouvy, ani rostoucímu množství úkolů 
a výzev tohoto prostoru; zdůrazňuje, že 
financované činnosti musí mít evropský 
přínos a že je třeba zabezpečit přidělování 
spravedlivých, vyvážených 
a transparentních podílů financování na 
různé cíle sledované těmito programy; 

vypouští se 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

17.10.2012 A7-0313/17 

Pozměňovací návrh  17 

Morten Messerschmidt 
za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh usnesení 

Bod 32 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. připomíná, že programy EU pro 
vzdělávání, mládež, média a kulturu jsou 
občanům blízké, dosahují mimořádně 
vysoké míry provádění, vyznačují se 
znatelnou působností a zasahováním do 
dalších oblastí, včetně značných 
hospodářských výsledků, a tím, že 
shromažďují zdroje, povzbuzují k mobilitě 
a aktivnímu občanství a podněcují 
spolupráci mezi různými odvětvími 
a zúčastněnými stranami, představují 
jasnou a prokázanou přidanou hodnotu 
EU; 

vypouští se 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

17.10.2012 A7-0313/18 

Pozměňovací návrh  18 

Morten Messerschmidt 
za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh usnesení 

Bod 33 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

33. znovu potvrzuje svůj postoj, že nové 
povinnosti, které EU ukládá Smlouva, 
budou ve srovnání s víceletým finančním 
rámcem na období 2007–2013 vyžadovat 
odpovídající dodatečné finanční 
prostředky, aby bylo Unii umožněno plnit 
její úlohu globálního hráče a zároveň 
dodržet dříve přijaté závazky, zejména 
dosažení příspěvku členských států na 
oficiální rozvojovou pomoc ve výši 0,7 % 
HND a splnění rozvojových cílů tisíciletí 
do roku 2015; vyzdvihuje úlohu Unie 
v prosazování demokracie, míru, 
solidarity, stability a snižování chudoby 
v sousedních a partnerských zemích; 
zdůrazňuje, že pomoc EU a pomoc 
poskytovaná členskými státy se vzájemně 
doplňují, což přispívá k rychlejší 
intervenci v regionech, kde není zavedena 
dvoustranná pomoc; zvláště podporuje 
společné plánování opatření členských 
států a EU; zdůrazňuje proto, že návrh 
Komise týkající se „Globální Evropy“ 
a Evropského rozvojového fondu musí být 
považován za nejnutnější minimum, které 
je potřebné k dosažení evropských cílů ve 
světě; konstatuje, že je zejména třeba 
spojit povinnosti ESVČ s přiměřenými 
rozpočtovými zdroji; 

vypouští se 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

17.10.2012 A7-0313/19 

Pozměňovací návrh  19 

Morten Messerschmidt 
za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh usnesení 

Bod 34 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. zdůrazňuje strategický význam velkých 
infrastrukturních projektů, jako je 
Mezinárodní termonukleární 
experimentální reaktor (ITER), Galileo 
a Evropský program monitorování Země 
(GMES), pro budoucnost 
konkurenceschopnosti EU; v důsledku 
toho odmítá jakoukoli snahu o přeměnu 
programu GMES na mezivládní program; 

vypouští se 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

17.10.2012 A7-0313/20 

Pozměňovací návrh  20 

Morten Messerschmidt 
za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh usnesení 

Bod 35 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. je pevně přesvědčen, že financování 
těchto velkých projektů by mělo být 
zaručeno prostřednictvím rozpočtu EU, 
ale zároveň by mělo být pevně vymezeno 
s cílem zajistit, aby možná překročení 
nákladů neohrozila financování 
a úspěšné provádění ostatních politik 
Unie; 

vypouští se 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

17.10.2012 A7-0313/21 

Pozměňovací návrh  21 

Morten Messerschmidt 
za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh usnesení 

Bod 38 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

38. domnívá se, že vzhledem k současným 
omezením veřejných rozpočtů je využívání 
pákového účinku ostatních zdrojů 
financování naprosto nezbytné 
k uskutečnění dlouhodobých investic 
potřebných ke splnění cílů strategie 
Evropa 2020; je pevně přesvědčen, že 
přidaná hodnota Unie spočívá zejména 
v dlouhodobých investicích, které 
přesahují možnosti jednotlivých členských 
států; v tomto ohledu zdůrazňuje závěry 
a doporučení svého usnesení o inovačních 
finančních nástrojích v souvislosti 
s novým víceletým finančním rámcem1; 

______________ 
1 P7_TA-PROV(2012)XXXX 

38. domnívá se, že navrhovaný rozpočtový 
rámec je zcela dostačující pro dosažení 
cílů strategie Evropa 2020; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

17.10.2012 A7-0313/22 

Pozměňovací návrh  22 

Morten Messerschmidt 
za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh usnesení 

Bod 43 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

43. zdůrazňuje však, že neexistuje žádný 
přímý vztah mezi výsledky dosaženými 
v rámci regionální politiky 
a makroekonomickou výkonností 
členského státu a že regiony by neměly být 
trestány za selhání, k němuž dojde na 
úrovni členského státu ve věci dodržování 
postupů souvisejících se správou 
ekonomických záležitostí; domnívá se, že 
uložení dodatečných sankcí by proto 
mohlo zhoršit problémy členských států, 
které již čelí makroekonomickým potížím, 
a že makroekonomické podmínky tedy 
nejsou přijatelné; 

vypouští se 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

17.10.2012 A7-0313/23 

Pozměňovací návrh  23 

Morten Messerschmidt 
za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh usnesení 

Bod 44 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

44. zdůrazňuje velmi důležitou práci 
decentralizovaných agentur EU při 
podpoře cílů Unie a potřebu přidělit jim 
z rozpočtu prostředky odpovídající jejich 
povinnostem;  

vypouští se 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

17.10.2012 A7-0313/24 

Pozměňovací návrh  24 

Morten Messerschmidt 
za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh usnesení 

Bod 45 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

45. zároveň se domnívá, že výsledkem 
práce decentralizovaných agentur EU by 
měly být výrazně vyšší úspory na 
vnitrostátní úrovni; naléhavě vyzývá 
členské státy, aby posoudily nárůst 
efektivnosti vzniklý na vnitrostátní úrovni 
v důsledku činnosti těchto agentur a plně 
ho využily, aby tak racionalizovaly své 
vnitrostátní výdaje; vyzývá členské státy 
také k tomu, aby identifikovaly případné 
oblasti, v nichž dochází k překrývání 
činností nebo v nichž je přidaná hodnota 
ve srovnání s činností agentur omezená, 
a zefektivnily tak jejich fungování; 

45. uznává, že v době krize je nezbytné 
kriticky zhodnotit vládní výdaje jak na 
úrovni Unie, tak v členských státech; 
v tomto smyslu doporučuje, aby byla 
činnost všech agentur EU, včetně ESVČ, 
přezkoumána s cílem postupně zrušit ty 
z nich, jejichž úkoly již částečně nebo 
zcela plní orgány členských států; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/25 

Pozměňovací návrh  25 

Morten Messerschmidt 
za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh usnesení 

Bod 46 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

46. je přesvědčen, že zavedení Evropské 
služby pro vnější činnost (ESVČ) by se 
mělo na úrovni EU projevit v podobě 
úspor z rozsahu a výrazných úspor na 
vnitrostátní úrovni, zejména pokud jde 
o diplomatické služby jednotlivých 
členských států ve třetích zemích; 

vypouští se 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

17.10.2012 A7-0313/26 

Pozměňovací návrh  26 

Morten Messerschmidt 
za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh usnesení 

Bod 47 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

47. navrhuje provést nezávislé posouzení 
účelnosti vynakládání veřejných 
prostředků na třech úrovních – státní, 
regionální a evropské – s cílem důkladně 
prozkoumat přidanou hodnotu a možnosti 
sdružování zdrojů a úspor nákladů 
v takových oblastech, jako jsou obrana, 
rozvojová politika, decentralizované 
agentury, ESVČ a vědecký výzkum, a to 
nejen prostřednictvím podpory úspor 
z rozsahu na úrovni EU, ale také 
dodržováním zásady subsidiarity; je 
přesvědčen, že toto posouzení by mělo vést 
k úsporám nákladů; připomíná, že 
posouzení týkající se decentralizovaných 
agentur by mělo vzít v potaz příslušná 
ustanovení dokumentu Společný postup, 
který tvoří přílohu Společného prohlášení 
Evropského parlamentu, Rady EU 
a Evropské komise o decentralizovaných 
agenturách, jež bylo podepsáno dne 19. 
července 2012; 

vypouští se 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/27 

Pozměňovací návrh  27 

Morten Messerschmidt 
za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh usnesení 

Bod 60 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

60. velmi podporuje zachování 
bezpečnostní rezervy, ale zdůrazňuje, že 
aby byla účinná, její uvolnění by nemělo 
mít za následek povinné vyrovnání výše 
stropů a mělo by se přijímat 
kvalifikovanou většinou hlasů v Radě; 

vypouští se 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

17.10.2012 A7-0313/28 

Pozměňovací návrh  28 

Morten Messerschmidt 
za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh usnesení 

Bod 61 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

61. vítá návrh Komise na zvýšení přídělu 
na nástroj flexibility a využívání ročních 
částech až do roku n+3; 

vypouští se 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

17.10.2012 A7-0313/29 

Pozměňovací návrh  29 

Morten Messerschmidt 
za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh usnesení 

Bod 62 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

62. velmi důrazně podporuje 
návrh Komise, podle něhož by rezerva na 
pomoc při mimořádných událostech, 
Fond solidarity Evropské unie, Evropský 
fond pro přizpůsobení se globalizaci 
a rezervy na krize v zemědělství měly být 
vzhledem ke své neprogramovatelné 
povaze do rozpočtu zapsány nad rámec 
stropů pro příslušné okruhy; 

vypouští se 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/30 

Pozměňovací návrh  30 

Morten Messerschmidt 
za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh usnesení 

Bod 63 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

63. poukazuje na přínos Evropského 
fondu pro přizpůsobení se globalizaci 
(EGF) jakožto nástroje pro pomoc v krizi, 
který pomáhá pracovníkům, kteří přišli 
o zaměstnání, znovu se zapojit do 
pracovního trhu; trvá na tom, aby EFG 
pokračoval i po roce 2013 jakožto nástroj 
dostupný za rovných podmínek všem 
kategoriím pracovníků; zdůrazňuje také 
nutnost přijetí zjednodušeného 
a zrychleného postupu pro čerpání dotací, 
aby se zlepšila jeho účinnost; 

vypouští se 

Or. en 



 

AM\916161CS.doc  PE493.633v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

17.10.2012 A7-0313/31 

Pozměňovací návrh  31 

Morten Messerschmidt 
za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh usnesení 

Bod 65 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

65. naléhavě žádá Komisi a Radu, aby ve 
zvláštní příloze uvedly seznam 
rozpočtových a finančních závazků 
a záruk, jež v rámci evropského 
mechanismu stabilizace (EFSM, EFSF, 
ESM) přijala Unie nebo některý 
z členských států v souladu 
s ustanoveními čl. 122 odst. 2, čl. 136 odst. 
3 a článku 143 SFEU, jakož i seznam 
projektů dvoustranné finanční pomoci 
jinému členskému státu nebo jiných 
projektů souvisejících s „bankovní unií“; 

vypouští se 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

17.10.2012 A7-0313/32 

Pozměňovací návrh  32 

Morten Messerschmidt 
za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh usnesení 

Bod 66 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

66. zdůrazňuje, že všechna rozhodnutí 
týkající se posílení hospodářské a měnové 
unie by měla vycházet ze Smluv a měly by 
se na nich podílet příslušné orgány; 
zdůrazňuje, že jakýkoli odklon od metody 
Společenství a nárůst ve využívání 
mezivládních dohod povede pouze 
k rozdělení a oslabení Evropské unie 
včetně eurozóny;  

vypouští se 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

17.10.2012 A7-0313/33 

Pozměňovací návrh  33 

Morten Messerschmidt 
za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh usnesení 

Bod 67 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

67. důrazně vyžaduje, aby se členské státy 
pevně zavázaly k tomu, že Evropský 
rozvojový fond bude od roku 2021 
začleněn do rozpočtu EU; poznamenává, 
že takováto reforma vyžaduje, aby byly 
patřičně zvýšeny stropy VFR; 

vypouští se 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

17.10.2012 A7-0313/34 

Pozměňovací návrh  34 

Morten Messerschmidt 
za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh usnesení 

Bod 69 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

69. domnívá se, že jednání o příštím 
víceletém finančním rámci, která byla 
zahájena před více než rokem, jasně 
ukazují na patovou situaci vzniklou kvůli 
neexistenci systému skutečných vlastních 
zdrojů: tato jednání probíhají v Radě 
a vedou je dva protichůdné tábory, kde na 
jedné straně stojí země, které jsou ve 
vztahu k rozpočtu EU čistými plátci, a na 
druhé straně stojí země, které jsou ve 
vztahu k rozpočtu EU čistými příjemci, 
jednání pak probíhají na základě systému, 
jenž vytváří čistě z účetnictví vycházející 
vizi „spravedlivé návratnosti“, která 
nakonec jakoukoli dohodu o víceletém 
finančním rámci podmiňuje dohodnutím 
dlouhého seznamu výjimek a kompenzací, 
o kterých se vyjednává neveřejně a které 
jsou pro evropské občany nesrozumitelné; 

vypouští se 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

17.10.2012 A7-0313/35 

Pozměňovací návrh  35 

Morten Messerschmidt 
za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh usnesení 

Bod 70 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

70. je pevně přesvědčen, že financování 
rozpočtu Unie by se mělo vrátit ke 
skutečnému systému vlastních zdrojů, jak 
stanoví Římská smlouva a všechny 
následné smlouvy EU; vyjadřuje hluboké 
politování nad tím, že současný systém, 
v němž převážná většina financování 
pochází z příspěvků členských států, není 
transparentní a spravedlivý a nepodléhá 
parlamentní kontrole ani na evropské, ani 
na vnitrostátní úrovni; zdůrazňuje, že 
takový systém v podstatě odporuje liteře 
a duchu Smlouvy; 

vypouští se 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

17.10.2012 A7-0313/36 

Pozměňovací návrh  36 

Morten Messerschmidt 
za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh usnesení 

Bod 71 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

71. zdůrazňuje, že restrukturalizace 
systému vlastních zdrojů se jako taková 
netýká výše rozpočtu EU, ale je zaměřena 
na nalezení efektivnější kombinace zdrojů 
pro financování dohodnutých politik 
a cílů EU; poukazuje na to, že zavedení 
nového systému by nezvýšilo celkové 
daňové zatížení občanů, ale namísto toho 
by snížilo zatížení státní pokladny 
členských států; 

vypouští se 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

17.10.2012 A7-0313/37 

Pozměňovací návrh  37 

Morten Messerschmidt 
za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh usnesení 

Bod 72 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

72. znovu potvrzuje svůj základní postoj, 
jak je uvedeno v jeho usnesení ze dne 
13. června 2012, že není připraven udělit 
svůj souhlas, pokud jde o nařízení 
o příštím víceletém finančním rámci, 
jestliže nebude uzavřena politická dohoda 
o reformě systému vlastních zdrojů 
v souladu s návrhem Komise ze dne 
29. června 2011, včetně jejích 
legislativních návrhů týkajících se 
skutečných nových vlastních zdrojů; 
domnívá se, že taková reforma by měla 
usilovat o snížení podílu příspěvků, které 
do rozpočtu EU vkládají členské státy na 
základě HND, a to maximálně na 40 % do 
roku 2020, čímž by se podpořily snahy 
členských států o konsolidaci; 

vypouští se 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/38 

Pozměňovací návrh  38 

Morten Messerschmidt 
za skupinu EFD 

 

Zpráva A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh usnesení 

Bod 73 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

73. je pevně přesvědčen, že nezbytná 
politická dohoda by měla zahrnovat tyto 
prvky: 

1) je nutné provést hloubkovou reformu 
financování rozpočtu EU, vrátit se 
k systému skutečných, jasných, 
jednoduchých a spravedlivých vlastních 
zdrojů a zároveň nabízet záruky za 
rozhodování a demokratickou kontrolu, 
která je nedílně spjata se všemi veřejnými 
rozpočty; 

2) tato reforma musí vstoupit v platnost 
v průběhu víceletého finančního rámce na 
období 2014–2020, jak navrhuje Komise; 

3) členské státy, které jsou ochotné zavést 
daň z finančních transakcí, nyní musí 
formálně požádat Komisi o návrh 
o posílené spolupráci v této oblasti; 
Komise poté musí okamžitě reagovat tak, 
že zveřejní takový návrh společně se 
souborem revidovaných návrhů o balíčku 
týkajícím se vlastních zdrojů s cílem 
zajistit, aby příjmy z této daně byly plně či 
zčásti přidělovány do rozpočtu EU jakožto 
skutečně vlastní zdroj, čímž budou sníženy 
vnitrostátní příspěvky těch členských 
států, které tuto daň zavedou; 

4) dohodu o reformě DPH jakožto 
vlastním zdroji a stejně tak způsoby jejího 

vypouští se 



 

AM\916161CS.doc  PE493.633v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

provádění je třeba uzavřít společně 
s dohodou o víceletém finančním rámci; 

5) nový systém musí ukončit stávající 
mechanismus rabatu a další korekční 
mechanismy; případné kompenzace 
mohou být přípustné pouze na základě 
návrhu Komise, musí však mít pouze 
dočasnou povahu a musí být odůvodněny 
na základě nepopiratelných a objektivních 
hospodářských kritérií; 

6) v případě, že uplatňování nových 
vlastních zdrojů nepovede k významnému 
snížení příspěvků, které do rozpočtu EU 
vkládají členské státy na základě HND, 
Komise předloží dodatečné návrhy týkající 
se zavedení nových skutečně vlastních 
zdrojů; 

Or. en 

 

 


