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17.10.2012 A7-0313/4 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  4 

Morten Messerschmidt 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

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

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie Ka (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  Ka. keďže Parlament čo najdôraznejšie 
odsudzuje skutočnosť, že vlastný 
audítorský orgán, Európsky dvor 
audítorov, už po šestnástykrát nemohol 
schváliť účtovnú závierku Únie, a preto 
zdôrazňuje, že boj proti podvádzaniu 
a podvodom predstavuje hlavnú prioritu 
na nadchádzajúce roky; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/5 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  5 

Morten Messerschmidt 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

14. vyjadruje výraznú podporu návrhu 
Komisie uplatňovať opatrenia na boj proti 
zmene klímy, ktorého cieľom je 
vynakladať aspoň 20 % výdavkov 
na opatrenia v oblasti klímy; považuje za 
nevyhnutné, aby rozpočet EÚ bol schopný 
mobilizovať investície do udržateľného 
a prosperujúceho nízkouhlíkového 
hospodárstva, aby poskytoval 
zodpovedajúcu podporu na dosiahnutie 
cieľov stratégie Európa 2020 v oblasti 
klímy, energetiky, efektívneho využívania 
zdrojov a biodiverzity a aby občania EÚ 
mali z neho prínos v podobe zdravšieho 
životného prostredia; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/6 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  6 

Morten Messerschmidt 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

17. zdôrazňuje, že od roku 2000 sa rozdiel 
medzi stropom vlastných zdrojov EÚ 
(1,29 % HND vo viazaných a 1,23 % 
v platobných rozpočtových prostriedkoch) 
a stropmi VFR výrazne prehlbuje; 
konštatuje tiež, že VFR stanovuje len 
maximálne úrovne výdavkov, zatiaľ čo 
rozpočet EÚ vždy ostáva hlboko pod 
týmito úrovňami; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/7 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  7 

Morten Messerschmidt 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

18. domnieva sa, že návrh Komisie, ktorý 
predstavuje zmrazenie stropov VFR 2014 
– -2020 na úrovni stropov z roku 2013, 
nebude postačovať na financovanie 
prijatých politických priorít spojených 
so stratégiou Európy na zabezpečenie 
inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu, nových úloh 
vyplývajúcich z Lisabonskej zmluvy alebo 
nepredvídaných výdavkov, nehovoriac 
o politických cieľoch a záväzkoch, ktoré 
stanovila samotná Európska rada; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/8 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  8 

Morten Messerschmidt 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

19. pripomína svoje stanovisko z 8. júna 
2011, že bez adekvátneho zvýšenia 
rozpočtu nad úroveň stropov z roku 2013 
sa budú musieť niektoré priority a politiky 
EÚ prehodnotiť tak, že sa obmedzia, 
alebo dokonca zrušia; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/9 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  9 

Morten Messerschmidt 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

20. varuje Radu pred akýmkoľvek 
pokusom ďalej znížiť úroveň výdavkov 
EÚ, ako to navrhla Komisia; dôrazne 
odmieta akékoľvek žiadosti o vykonávanie 
lineárnych plošných škrtov, ktoré by 
ohrozili vykonávanie a účinnosť všetkých 
politík EÚ bez ohľadu na ich európsku 
pridanú hodnotu, politickú váhu alebo 
výkonnosť; namiesto toho vyzýva Radu, 
aby v prípade, že navrhne škrty, jasne 
a verejne vyhlásila, ktoré jej politické 
priority alebo projekty by sa mali úplne 
zrušiť; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/10 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  10 

Morten Messerschmidt 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

21. zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú musí 
rozpočet EÚ zohrávať pri dosahovaní 
spoločne dohodnutých cieľov stratégie 
Európa 2020; je pevne presvedčený, že ak 
je financovanie EÚ dobre navrhnuté, môže 
skutočne spustiť a urýchliť činnosti 
s jasnou pridanou hodnotou Únie, ktoré 
členské štáty nie sú schopné vykonávať 
samy, ako aj vytvoriť súčinnosť 
a komplementárnosť s činnosťami 
členských štátov tým, že im pomôže 
zamerať sa na kľúčové investície 
orientované na budúcnosť;  

21. zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú musí 
rozpočet EÚ zohrávať pri dosahovaní 
spoločne dohodnutých cieľov stratégie 
Európa 2020; je pevne presvedčený, že ak 
je financovanie EÚ dobre navrhnuté, môže 
podporovať činnosti vykonávané 
z iniciatívy členských štátov a slúžiť ako 
doplnok k iniciatívam, ktoré členské štáty 
považujú za vhodné; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
17.10.2012 A7-0313/11 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  11 

Morten Messerschmidt 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

22. v tejto súvislosti opätovne potvrdzuje 
svoju pozíciu v prospech výrazného 
zvýšenia financovania dostupného na 
programy Únie v oblastiach 
konkurencieschopnosti, MSP, podnikania 
a udržateľnej infraštruktúry, ktoré sú 
základom stratégie Európa 2020; je pevne 
presvedčený, že ďalšie škrty v návrhu 
Komisie vážne ohrozia vierohodnosť EÚ 
a jej politické záväzky v prospech rastu 
a zamestnanosti; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/12 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  12 

Morten Messerschmidt 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 25 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

25. pripomína, že MSP sú hlavnou hybnou 
silou hospodárskeho rastu, 
konkurencieschopnosti, inovácií 
a zamestnanosti, a uznáva ich významnú 
úlohu pri zabezpečovaní obnovy 
a podporovaní udržateľného hospodárstva 
EÚ; víta preto skutočnosť, že stratégia 
Európa 2020 kladie dôraz na politiku 
v oblasti inovácie a priemyslu; dôrazne 
odmieta akýkoľvek pokus o ďalšie 
znižovanie prostriedkov prideľovaných na 
programy, ako je napríklad COSME, ktorý 
je kľúčovým programom pri 
zabezpečovaní európskej 
konkurencieschopnosti a zamestnanosti; 

25. pripomína, že MSP sú hlavnou hybnou 
silou hospodárskeho rastu, 
konkurencieschopnosti, inovácií 
a zamestnanosti, a uznáva ich významnú 
úlohu pri zabezpečovaní obnovy 
a podporovaní udržateľného hospodárstva 
EÚ; víta preto skutočnosť, že stratégia 
Európa 2020 kladie dôraz na politiku 
v oblasti inovácie a priemyslu; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/13 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  13 

Morten Messerschmidt 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 26 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

26. domnieva sa, že politika súdržnosti EÚ 
(štrukturálne fondy a Kohézny fond) je 
strategickým nástrojom pre investície, 
udržateľný rast a konkurencieschopnosť 
a hlavným pilierom európskej solidarity 
s nespochybniteľnou pridanou hodnotou 
EÚ; berie na vedomie aj výrazné účinky 
presahovania vo všetkých členských 
štátoch EÚ, pokiaľ ide o financovanie 
súdržnosti; trvá na tom, že s cieľom 
účinne znižovať makroekonomické 
nerovnováhy v rámci EÚ a prispievať 
k hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti by EÚ mala mať možnosť 
opierať sa o stabilný, pevný a udržateľný 
finančný rámec; potvrdzuje svoje 
stanovisko, že financovanie politiky 
súdržnosti by sa vzhľadom na naliehavú 
potrebu zabezpečiť verejné investície do 
rastu a zamestnanosti malo udržať aspoň 
na úrovni z obdobia 2007 – 2013 a malo 
by sa aj naďalej vzťahovať na všetky 
regióny EÚ, pričom by sa zameriavalo na 
menej rozvinuté regióny; schvaľuje návrh 
Komisie vyčleniť na ESF 25 % celkových 
prostriedkov pridelených politike 
súdržnosti; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/14 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  14 

Morten Messerschmidt 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 28 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

28. zdôrazňuje, že posilnenie dobre 
zameraného a účinného programu Únie 
pre životné prostredie a klímu je 
nevyhnutné a že integrované výdavky na 
klímu a životné prostredie by sa mali 
aktívne podporovať v rámci príslušných 
fondov Únie; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/15 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  15 

Morten Messerschmidt 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 30 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

30. zdôrazňuje, že je potrebné pokračovať 
v programe pre najodkázanejšie osoby; 
pripomína Komisii jej záväzok predložiť 
včas legislatívny návrh v tomto zmysle, 
aby sa zabezpečilo pokračovanie podpory 
takéhoto programu po roku 2013 na 
novom právnom základe a so 
samostatnými finančnými prostriedkami; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/16 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  16 

Morten Messerschmidt 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 31 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

31. zastáva názor, že celková suma 
vyčlenená Komisiou na priestor slobody, 
bezpečnosti a spravodlivosti neodráža 
v primeranej miere posilnenie, 
ku ktorému v tejto oblasti došlo v dôsledku 
Lisabonskej zmluvy, ani rastúce úlohy 
a výzvy; zdôrazňuje, že je potrebné, aby 
financované činnosti mali európsku 
pridanú hodnotu a aby bolo zabezpečené 
spravodlivé, vyvážené a transparentné 
rozdelenie finančných prostriedkov medzi 
rôzne ciele, ktoré tieto programy sledujú; 

vypúšťa sa 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
17.10.2012 A7-0313/17 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  17 

Morten Messerschmidt 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 32 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

32. pripomína, že programy EÚ v oblasti 
vzdelávania, mládeže, médií a kultúry sú 
blízke občanom, ich miera plnenia je 
mimoriadne vysoká, dosahujú značný 
pákový efekt a účinok presahovania 
vrátane významných hospodárskych 
výsledkov a vytvárajú jasnú a dokázanú 
európsku pridanú hodnotu združovaním 
zdrojov, podporou mobility a aktívneho 
občianstva a posilňovaním spolupráce 
medzi rôznymi sektormi 
a zainteresovanými stranami; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/18 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  18 

Morten Messerschmidt 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 33 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

33. opätovne zdôrazňuje svoje stanovisko, 
že nové povinnosti, ktorými bola EÚ 
poverená na základe zmlúv, si v porovnaní 
s VFR na roky 2007 – 2013 vyžiadajú 
primerané dodatočné financovanie, aby 
tak Únia mohla plniť svoju úlohu 
globálneho hráča pri zachovaní záväzkov, 
ktoré už prijala, najmä dosiahnutie cieľov 
členských štátov týkajúcich sa 
vynaloženia 0,7 % ich HND na oficiálnu 
rozvojovú pomoc a plnenie miléniových 
rozvojových cieľov do roku 2015; 
vyzdvihuje úlohu Únie pri podpore 
demokracie, mieru, solidarity, stability 
a obmedzovania chudoby v susedných 
a partnerských krajinách; zdôrazňuje 
doplnkovosť pomoci EÚ a pomoci 
poskytovanej členskými štátmi a jej 
urýchľujúci účinok, pokiaľ ide o zásahy 
v regiónoch, v ktorých sa bilaterálna 
pomoc neposkytuje; je osobitne naklonený 
spoločnému plánovaniu akcií členských 
štátov a EÚ; zdôrazňuje preto, že návrhy 
Komisie týkajúce sa Globálnej Európy 
a Európskeho rozvojového fondu treba 
považovať iba za minimum potrebné na 
zabezpečenie ambícií Európy vo svete; 
berie na vedomie predovšetkým potrebu 
poskytovať na vykonávanie povinností 
ESVČ zodpovedajúce rozpočtové 

vypúšťa sa 
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prostriedky; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/19 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  19 

Morten Messerschmidt 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 34 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

34. zdôrazňuje strategický význam 
rozsiahlych infraštruktúrnych projektov, 
ako sú ITER, Galileo a GMES, pre 
budúcnosť konkurencieschopnosti EÚ; 
odmieta preto akékoľvek pokusy 
o transformáciu GMES na medzivládny 
program; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/20 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  20 

Morten Messerschmidt 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 35 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

35. dôrazne zastáva názor, že 
financovanie týchto rozsiahlych projektov 
by malo byť v rozpočte EÚ zabezpečené, 
ale zároveň ohraničené s cieľom 
zabezpečiť, aby možné prekročenia 
nákladov neohrozovali financovanie 
a úspešné vykonávanie ostatných politík 
Únie; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/21 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  21 

Morten Messerschmidt 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 38 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

38. domnieva sa, že v súčasnom kontexte 
obmedzení verejných rozpočtov je pákový 
efekt iných zdrojov financovania 
absolútne nevyhnutný na realizáciu 
dlhodobých investícií, ktoré sú potrebné 
na splnenie cieľov stratégie Európa 2020; 
je pevne presvedčený, že pridaná hodnota 
Únie sa dá nájsť najmä v dlhodobých 
investíciách, ktoré sú mimo dosahu 
jednotlivých členských štátov; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje závery 
a odporúčania svojho uznesenia 
o inovačných finančných nástrojoch 
v kontexte budúceho viacročného 
finančného rámca1; 

______________ 

 1 P7_TA-PROV(2012)XXXX 

38. domnieva sa, že navrhnutý rozpočtový 
rámec bude úplne stačiť na dosiahnutie 
cieľov stratégie Európa 2020; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/22 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  22 

Morten Messerschmidt 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 43 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

43. zdôrazňuje však, že neexistuje priamy 
vzťah medzi výkonnosťou regionálnej 
politiky a makroekonomickými 
výsledkami členských štátov a že regióny 
by nemali byť trestané za neschopnosť 
štátu spĺňať postupy spojené 
s hospodárskym riadením; domnieva sa, 
že ukladanie dodatočných trestov by tak 
mohlo prehĺbiť problémy členských 
štátov, ktoré už čelia makroekonomickým 
ťažkostiam, a že preto sú 
makroekonomické podmienky 
neprijateľné; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/23 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  23 

Morten Messerschmidt 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 44 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

44. zdôrazňuje kľúčovú činnosť 
decentralizovaných agentúr EÚ pri 
podpore cieľov Únie a potrebu poskytovať 
na vykonávanie ich povinností 
zodpovedajúce rozpočtové prostriedky;  

vypúšťa sa 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/24 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  24 

Morten Messerschmidt 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 45 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

45. zároveň sa domnieva, že činnosť 
decentralizovaných agentúr EÚ by mala 
viesť k výrazne vyšším úsporám na 
vnútroštátnej úrovni; nalieha na členské 
štáty, aby posúdili mieru efektívnosti 
dosiahnutú týmito agentúrami na 
vnútroštátnej úrovni a aby ich čo najviac 
využívali a tým zracionalizovali svoje 
vnútroštátne výdavky; vyzýva tiež členské 
štáty, aby identifikovali možné oblasti 
zdvojenia činností alebo zníženej pridanej 
hodnoty vo vzťahu k týmto agentúram 
s cieľom zjednodušiť ich fungovanie; 

45. uznáva, že v časoch krízy je potrebné 
sa kriticky zamyslieť nad vládnymi 
výdavkami v Únii, ako aj v členských 
štátoch; v tejto súvislosti odporúča, aby 
boli preskúmané všetky agentúry EÚ 
vrátane ESVČ s cieľom postupne zrušiť 
tie z nich, ktorých povinnosti vykonávajú 
už v plnej miere alebo čiastočne orgány 
v členských štátoch; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/25 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  25 

Morten Messerschmidt 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 46 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

46. je presvedčený, že zriadenie Európskej 
služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) by 
malo priniesť úspory z rozsahu na úrovni 
EÚ a významné úspory na národnej 
úrovni, najmä čo sa týka národných 
diplomatických služieb v tretích 
krajinách; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/26 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  26 

Morten Messerschmidt 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 47 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

47. navrhuje, aby sa vykonalo nezávislé 
posúdenie účinnosti verejných výdavkov 
na troch úrovniach – národnej, 
regionálnej a európskej – s cieľom do 
hĺbky preskúmať pridanú hodnotu 
a možnosti združovania prostriedkov 
a úspor nákladov v oblastiach, ako sú 
obrana, rozvojová politika, 
decentralizované agentúry, Európska 
služba pre vonkajšiu činnosť a vedecký 
výskum, nielen prostredníctvom podpory 
úspor z rozsahu na úrovni EÚ, ale aj 
rešpektovaním zásady subsidiarity; 
domnieva sa, že toto posúdenie by malo 
viesť k úsporám nákladov; pripomína, že 
posúdenie týkajúce sa decentralizovaných 
agentúr by malo zohľadniť príslušné 
ustanovenia spoločného prístupu 
pripojeného k spoločnému vyhláseniu 
Európskeho parlamentu, Rady EÚ 
a Európskej komisie o decentralizovaných 
agentúrach, ktoré bolo podpísané 19. júla 
2012; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/27 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  27 

Morten Messerschmidt 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 60 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

60. rozhodne podporuje mimoriadnu 
rezervu, ale zdôrazňuje , že v záujme jej 
účinnosti by sa jej mobilizácia nemala 
spájať s povinnými kompenzáciami na 
strane stropov a že by sa mala prijímať 
hlasovaním kvalifikovanou väčšinou 
v Rade; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/28 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  28 

Morten Messerschmidt 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 61 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

61. víta návrh Komisie zvýšiť celkový 
objem finančných prostriedkov pre 
nástroj flexibility a používanie ročných 
súm do roku n+3; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/29 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  29 

Morten Messerschmidt 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 62 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

62. zdôrazňuje svoju rozhodnú podporu 
návrhu Komisie, že rezerva na núdzovú 
pomoc, Fond solidarity Európskej únie, 
Európsky fond na prispôsobenie sa 
globalizácii a rezerva pre krízové situácie 
v poľnohospodárskom odvetví by sa 
vzhľadom na ich neplánovateľný 
charakter mali začleniť do rozpočtu mimo 
stropov pre príslušné okruhy; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/30 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  30 

Morten Messerschmidt 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 63 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

63. poukazuje na pridanú hodnotu 
Európskeho fondu na prispôsobenie sa 
globalizácii (EGF) ako krízového 
intervenčného nástroja na pomoc 
pracovníkom, ktorí stratili prácu, aby sa 
vrátili na pracovný trh; zdôrazňuje, že 
EGF musí pokračovať aj po roku 2013 
a musí sa posilniť ako nástroj dostupný za 
rovnakých podmienok všetkým 
kategóriám pracovníkov; tiež zdôrazňuje 
potrebu zjednodušeného a zrýchleného 
postupu vyplácania grantov, aby sa zvýšila 
jeho efektívnosť; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/31 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  31 

Morten Messerschmidt 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 65 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

65. naliehavo vyzýva Komisiu a Radu, aby 
v samostatnej prílohe uviedli zoznam 
rozpočtových alebo finančných záväzkov 
a záruk, ktoré prijala Únia alebo niektoré 
členské štáty v rámci európskych 
stabilizačných mechanizmov (EFSM, 
ENFS, EMS) v súlade s ustanoveniami 
článku 122 ods. 2, článku 136 ods. 3 
a článku 143 ZFEÚ, ako aj priamu 
bilaterálnu finančnú pomoc iným 
členským štátom alebo iným projektom 
v rámci tzv. bankovej únie; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/32 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  32 

Morten Messerschmidt 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 66 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

66. zdôrazňuje, že všetky rozhodnutia 
súvisiace s posilnením hospodárskej 
a menovej únie by sa mali prijímať na 
základe zmlúv prostredníctvom 
príslušných inštitúcií; zdôrazňuje, že 
akékoľvek odchýlenie sa od metódy 
Spoločenstva a zvýšené využívanie 
medzivládnych dohôd len rozdelí a oslabí 
Európsku úniu vrátane eurozóny;  

vypúšťa sa 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/33 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  33 

Morten Messerschmidt 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 67 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

67. dôrazne odporúča členským štátom, 
aby prijali pevný záväzok začleniť 
Európsky rozvojový fond do rozpočtu EÚ 
od roku 2021; konštatuje, že takáto 
reforma by si mala vyžiadať primerané 
zvýšenie stropov VFR; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/34 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  34 

Morten Messerschmidt 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 69 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

69. domnieva sa, že rokovania o novom 
VFR, ktoré sa začali pred viac ako rokom, 
jasne poukazujú na patovú situáciu 
vytvorenú neexistenciou skutočného 
systému vlastných zdrojov; tieto rokovania 
sa v Rade organizujú medzi dvomi 
protichodnými tábormi vedenými na 
jednej strane krajinami, ktoré sú čistými 
prispievateľmi do rozpočtu EÚ, a na 
druhej strane krajinami, ktoré sú čistými 
príjemcami z rozpočtu EÚ, v rámci 
systému, ktorý vytvára čisto účtovnícku 
víziu tzv. spravodlivej návratnosti a ktorý 
v konečnom dôsledku podmieňuje 
akúkoľvek dohodu o VFR dohodou na 
dlhom zozname výnimiek a kompenzácií 
vyrokúvaných za zatvorenými dverami, 
ktoré sú pre európskych občanov 
nezrozumiteľné; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/35 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  35 

Morten Messerschmidt 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 70 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

70. vyjadruje pevné presvedčenie, že 
financovanie rozpočtu Únie by sa malo 
vrátiť k skutočnému systému vlastných 
zdrojov, ako ustanovuje Rímska zmluva 
a všetky nasledovné zmluvy o EÚ; 
vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
skutočnosťou, že súčasný systém, 
v ktorom prevažná väčšina finančných 
prostriedkov pochádza z vnútroštátnych 
príspevkov, je netransparentný 
a nespravodlivý a nepodlieha 
parlamentnej kontrole na európskej ani 
vnútroštátnej úrovni; zdôrazňuje, že 
takýto systém je v rozpore s literou 
a duchom zmluvy; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/36 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  36 

Morten Messerschmidt 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 71 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

71. poukazuje na skutočnosť, že 
reštrukturalizácia systému vlastných 
zdrojov ako taká sa netýka výšky rozpočtu 
EÚ, ale sa zameriava na nájdenie 
efektívnejšej kombinácie zdrojov na 
financovanie schválených politík a cieľov 
EÚ; zdôrazňuje, že zavedením nového 
systému by sa nezvýšilo celkové daňové 
zaťaženie pre občanov, ale znížilo by sa 
zaťaženie štátnych pokladníc; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/37 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  37 

Morten Messerschmidt 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 72 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

72. opätovne potvrdzuje svoju základnú 
pozíciu, ako sa uvádza v uznesení 
z 13. júna 2012, že nie je pripravený 
odsúhlasiť nariadenie o budúcom VFR 
bez politickej dohody o reforme systému 
vlastných zdrojov v súlade s návrhmi 
Komisie z 29. júna 2011 vrátane jej 
legislatívnych návrhov na skutočné nové 
vlastné zdroje; domnieva sa, že takáto 
reforma by sa mala zamerať na zníženie 
podielu príspevkov členských štátov 
založených na HND do rozpočtu EÚ na 
maximálne 40 % do roku 2020, a tým 
prispieť ku konsolidačnému úsiliu 
členských štátov; 

vypúšťa sa 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
17.10.2012 A7-0313/38 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  38 

Morten Messerschmidt 

v mene skupiny EFD 
 
Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 73 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

73. vyjadruje pevné presvedčenie, že 
potrebná politická dohoda by mala 
obsahovať tieto prvky: 

1) musí obsahovať hĺbkovú reformu 
financovania rozpočtu EÚ s cieľom vrátiť 
sa k systému skutočných, jasných, 
jednoduchých a spravodlivých vlastných 
zdrojov, ktoré poskytujú záruky týkajúce 
sa rozhodovania a demokratickej 
kontroly, ktoré sú vlastné všetkým 
verejným rozpočtom; 

2) reforma musí nadobudnúť účinnosť 
počas VFR 2014 – 2020, tak ako navrhuje 
Komisia; 

3) členské štáty, ktoré sú ochotné zaviesť 
daň z finančných transakcií, sa musia 
obrátiť s formálnou žiadosťou 
o predloženie návrhu o posilnenej 
spolupráci v tejto oblasti na Komisiu; 
Komisia musí následne okamžite 
reagovať a uverejniť takýto návrh spolu 
so súborom revidovaných návrhov v rámci 
balíka predpisov o vlastných zdrojoch 
s cieľom zabezpečiť, aby príjmy z tejto 
dane boli úplne alebo čiastočne pridelené 
do rozpočtu EÚ ako skutočný vlastný 
zdroj, čím by sa znížili príspevky 
členských štátov, ktoré zaviedli túto daň; 

4) dohoda o reforme DPH ako vlastného 

vypúšťa sa 
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zdroja, ako aj jej vykonávacích 
predpisoch, musí byť uzavretá spoločne 
s dohodou o VFR; 

5) nový systém musí ukončiť existujúci 
systém zliav a ďalších opravných 
mechanizmov; prípadná kompenzácia sa 
môže prijať len na základe návrhu 
Komisie, musí mať dočasný charakter 
a musí byť odôvodnená na základe 
nesporných a objektívnych ekonomických 
kritérií; 

6) Komisia predloží ďalšie návrhy 
týkajúce sa zavedenia nových skutočných 
vlastných zdrojov v prípade, že 
uplatňovanie nových vlastných zdrojov 
nepovedie k výraznému zníženiu 
príspevkov členských štátov do rozpočtu 
EÚ založených na HND. 

Or. en 

 
 


