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17. 10. 2012 A7-0313/39 

Pozměňovací návrh  39 

Marta Andreasen 

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 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. je si plně vědom, že jednání o víceletém 

finančním rámci na období 2014–2020 

probíhají ve velmi složitém sociálním, 

ekonomickém a finančním kontextu, kdy 

členské státy vynakládají značné úsilí na 

fiskální korekce ve svých vnitrostátních 

rozpočtech s cílem dosáhnout 

udržitelnosti veřejných financí 

a stabilizovat bankovní sektor a jednotnou 

měnu; trvá na tom, že Unii nelze vnímat 

jako další fiskální zátěž pro daňové 

poplatníky; je ovšem přesvědčen, že 

rozpočet EU je součástí řešení, které 

Evropě umožní vymanit se ze současné 

krize prostřednictvím podpory investic do 

růstu a podpory pracovních míst 

a poskytování pomoci členským státům při 

společném a organizovaném zvládání 

současných strukturálních problémů, 

zejména ztráty konkurenceschopnosti, 

narůstající nezaměstnanosti a chudoby, 

na udržitelném základě; 

1.je si plně vědom, že jednání o víceletém 

finančním rámci na období 2014–2020 

probíhají ve velmi složitém sociálním, 

ekonomickém a finančním kontextu, kdy 

členské státy vynakládají značné úsilí na 

omezení svých vnitrostátních rozpočtů, 

a trvá na tom, že Unie by neměla přidávat 

další fiskální zátěž pro daňové poplatníky; 

Or. en 
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17. 10. 2012 A7-0313/40 

Pozměňovací návrh  40 

Marta Andreasen 

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 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. připomíná, že veškerá 

makroekonomická opatření určená na 

finanční stabilizaci a přijatá od roku 2008 

doposud nevedla k překonání hospodářské 

a finanční krize; proto se domnívá, že má-li 

se v Evropě dosáhnout návratu k růstu 

a zvyšování zaměstnanosti, je třeba, aby se 

členské státy i nadále snažily aktivovat 

svůj potenciál pro udržitelný růst a aby byl 

sestaven dobře zacílený, silný a dostatečný 

rozpočet EU, aby bylo možné dále 

přispívat ke koordinaci a posílení úsilí 

vyvíjeného na úrovni členských států; 

6. připomíná, že veškerá 

makroekonomická opatření určená na 

finanční stabilizaci a přijatá od roku 2008 

doposud nevedla k překonání hospodářské 

a finanční krize; proto se domnívá, že má-li 

se v Evropě dosáhnout návratu k růstu 

a zvyšování zaměstnanosti, je třeba snížit 

výdaje v rozpočtu EU s cílem umožnit 

lepší koncentraci úsilí na úrovni členských 

států; 

Or. en 
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17. 10. 2012 A7-0313/41 

Pozměňovací návrh  41 

Marta Andreasen 

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 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. připomíná, že podle článku 310 SFEU 

musí být rozpočet EU vyrovnaný co do 

příjmů a výdajů, a proto nesmí vytvářet 

veřejný dluh;  

8. připomíná, že podle článku 310 SFEU 

musí být rozpočet EU vyrovnaný co do 

příjmů a výdajů, a proto dluh, který 

rozpočet vytváří, spadá přímo na členské 

státy, z nichž mnohé jsou značně 

zadluženy; 

Or. en 
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17. 10. 2012 A7-0313/42 

Pozměňovací návrh  42 

Marta Andreasen 

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 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. zdůrazňuje, že rozpočet EU je 

především investičním rozpočtem a že 

94 % jeho celkových výnosů je 

investováno do samotných členských států 

nebo na externí priority Unie; zdůrazňuje, 

že bez příspěvku z rozpočtu EU by byly 

veřejné investice pro regiony a členské 

státy minimalizovány nebo by nebyly 

možné; domnívá se, že jakékoli snížení 

rozpočtu EU by nevyhnutelně zvýšilo 

nerovnováhu a ohrozilo růst 

a konkurenční sílu celého hospodářství 

Unie i jeho soudržnost, což by ohrozilo 

dodržování zásady solidarity coby klíčové 

evropské hodnoty; 

9. konstatuje, že pouze 94 % celkových 

výnosů rozpočtu EU je investováno do 

samotných členských států nebo na externí 

ambice Unie; domnívá se, že omezení 

výdajů rozpočtu EU by velmi 

pravděpodobně přispělo k růstu 

a konkurenční síle hospodářství členských 

států;  

Or. en 
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17. 10. 2012 A7-0313/43 

Pozměňovací návrh  43 

Marta Andreasen 

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 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. připomíná, že realizace sedmi 

stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020 

bude vyžadovat zásadní objem investic 

orientovaných na budoucnost, jejichž výše 

se odhaduje přinejmenším na 1 800 miliard 

EUR do roku 2020
1
; zdůrazňuje, že 

jednoho z hlavních cílů strategie 

Evropa 2020 – tj. podpory růstu a kvalitní 

zaměstnanosti pro všechny Evropany – 

bude dosaženo pouze tehdy, budou-li nyní 

bez dalších odkladů uskutečněny potřebné 

investice do vzdělávání, znalostní 

společnosti, výzkumu a vývoje, inovací, 

malých a středních podniků 

a ekologických a nových technologií, 

přičemž bude zároveň podporováno 

sociální začlenění; přiklání se k tomu, aby 

byl zaujat přístup ve dvou rovinách, tedy 

aby byla pro růst příznivá opatření 

k fiskální konsolidaci v zájmu snižování 

deficitů veřejných financí a veřejného 

dluhu spojena s podporou takových 

investic; 

 

11. konstatuje, že pokus o realizaci sedmi 

stěžejních iniciativ strategie Evropa 2020 

by vyžadoval zásadní objem investic, 

jejichž výše se odhaduje přinejmenším na 

1 800 miliard EUR do roku 2020 a že by 

s největší pravděpodobností nebyl 

úspěšnější než Lisabonská agenda. 

Or. en 

                                                 
1 (COM(2010)0700) 
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17. 10. 2012 A7-0313/44 

Pozměňovací návrh  44 

Marta Andreasen 

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 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. zdůrazňuje, že od roku 1988 

vnitrostátní rozpočty v průměru narůstají 

rychleji než rozpočet EU; konstatuje, že 

i po vypuknutí krize v roce 2008 celkové 

veřejné výdaje v členských státech 

narůstají s roční nominální mírou ve výši 

2 %; dospívá k závěru, že toto smršťování 

rozpočtu EU v porovnání s vnitrostátními 

rozpočty naprosto odporuje rozšíření 

pravomocí a úkolů, jež Unii svěřuje 

Smlouva, a dále hlavním politickým 

rozhodnutím přijatým samotnou 

Evropskou radou, zejména se jedná o 

rozvoj posílené evropské správy 

ekonomických záležitostí; 

16. zdůrazňuje, že od roku 1988 

vnitrostátní rozpočty v průměru narůstají 

rychleji než rozpočet EU; konstatuje, že 

i po vypuknutí krize v roce 2008 celkové 

veřejné výdaje v členských státech 

narůstají s roční nominální mírou ve výši 

2 %; konstatuje však, že to i přesto 

znamená nárůst rozpočtu EU; 

Or. en 
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17. 10. 2012 A7-0313/45 

Pozměňovací návrh  45 

Marta Andreasen 

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; 

20. důrazně schvaluje jakékoli pokusy 

Rady o další snížení úrovně výdajů EU, jak 

navrhuje Komise; 

Or. en 
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17. 10. 2012 A7-0313/46 

Pozměňovací návrh  46 

Marta Andreasen 

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 49 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

49. zásadně nesouhlasí s prováděním 

lineárního snižování stavu zaměstnanců ve 

všech orgánech, institucích a agenturách, 

jelikož jejich úkoly i odpovědnost se podle 

Smluv podstatně liší; zdůrazňuje, že 

v zájmu diferencovaného přístupu 

k jednotlivým orgánům by mělo být 

ponecháno na jejich rozhodnutí, na 

kterých místech a jaká snížení lze provést 

tak, aby tím nebylo dotčeno jejich řádné 

fungování; 

49. uvítal by provádění lineárního 

snižování stavu zaměstnanců ve všech 

orgánech, institucích a agenturách jako 

součásti probíhajícího snižování rozpočtů; 

Or. en 

 

 


