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17.10.2012 A7-0313/39 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  39 

Marta Andreasen 

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 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. je si plne vedomý toho, že rokovania o 
VFR na obdobie rokov 2014 – 2020 sa 
konajú vo veľmi zložitom sociálnom, 
hospodárskom a finančnom pozadí, v 
ktorom sa členské štáty významným 
spôsobom usilujú uskutočniť fiškálne 
úpravy svojich národných rozpočtov v 
záujme udržateľnosti verejných financií a 
stability bankového sektora a jednotnej 
meny; trvá na tom, že Únia sa nemôže 
vnímať tak, že pridáva dodatočné fiškálne 
zaťaženie daňových poplatníkov; je však 
presvedčený, že rozpočet EÚ je súčasťou 
riešenia, ktoré Európe umožní vyviaznuť 
zo súčasnej krízy tým, že podporí 
investície do rastu a zamestnanosti a 
členským štátom pomôže zaoberať sa 
kolektívnym, jednotným a udržateľným 
spôsobom súčasnými štrukturálnymi 
problémami, najmä stratou 
konkurencieschopnosti a rastom 
nezamestnanosti a chudoby; 

1. je si plne vedomý toho, že rokovania o 
VFR na obdobie rokov 2014 – 2020 sa 
konajú vo veľmi zložitom sociálnom, 
hospodárskom a finančnom pozadí, v 
ktorom sa členské štáty významným 
spôsobom usilujú obmedzovať svoje 
národné rozpočty a trvá na tom, že Únia by 
nemala pridávať dodatočné fiškálne 
zaťaženie daňových poplatníkov; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/40 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  40 

Marta Andreasen 

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 6 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

6. pripomína, že ani všetkými  
makroekonomickými opatreniami na 
stabilizáciu finančného sektora prijatými 
od roku 2008 sa doteraz nepodarilo 
ukončiť hospodársku a finančnú krízu; 
preto sa domnieva, že na to, aby sa Európa 
vrátila k rastu a vytvárala zamestnanosť, 
musia členské štáty pokračovať v úsilí o 
odkrývanie potenciálu udržateľného 
rastu, a že na ďalšiu pomoc pri 
koordinácii a zvyšovaní úsilia jednotlivých 
štátov je potrebný správne zameraný, 
pevný a udržateľný rozpočet EÚ; 

6. pripomína, že ani všetkými  
makroekonomickými opatreniami na 
stabilizáciu finančného sektora prijatými 
od roku 2008 sa doteraz nepodarilo 
ukončiť hospodársku a finančnú krízu; 
preto sa domnieva, že na to, aby sa Európa 
vrátila k rastu a vytvárala zamestnanosť, je 
potrebné obmedziť rozpočet EÚ s cieľom 
umožniť lepšiu koncentráciu úsilia na 
úrovni jednotlivých štátov; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/41 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  41 

Marta Andreasen 

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 8 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

8. pripomína, že v súlade s článkom 310 
ZFEÚ musia byť príjmy a výdaje v 
rozpočte EÚ v rovnováhe, a že rozpočet 
preto nemôže vytvárať deficit a verejné 
zadlženie;  

8. pripomína, že v súlade s článkom 310 
ZFEÚ musia byť príjmy a výdaje v 
rozpočte EÚ v rovnováhe, a že dlh, ktorý 
vytvára rozpočet, preto spadá priamo na 
členské štáty, z ktorých mnohé sú silne 
zadlžené; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/42 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  42 

Marta Andreasen 

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 9 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

9. zdôrazňuje, že rozpočet EÚ je primárne 
investičným rozpočtom a že 94 % jeho 
celkových príjmov sa investuje v 
samotných členských štátoch, alebo na 
vonkajšie priority Únie; zdôrazňuje, že pre 
regióny a členské štáty by boli verejné 
investície minimálne alebo nemožné bez 
príspevku z rozpočtu EÚ; nazdáva sa, že 
akékoľvek zníženie rozpočtu EÚ by 
nevyhnutne zvýšilo nerovnováhu a 
ohrozilo rast a konkurenčnú silu celkového 
hospodárstva Únie a jej súdržnosť a 
narúšalo zásadu solidarity ako hlavnej 
hodnoty EÚ; 

9. konštatuje, že len 94 % celkových 
príjmov rozpočtu EÚ sa investuje v 
samotných členských štátoch, alebo na 
vonkajšie snahy Únie; nazdáva sa, že 
obmedzenie rozpočtu EÚ by 
pravdepodobne prispelo k rastu a 
konkurenčnej sile hospodárstiev členských 
štátov;  

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/43 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  43 

Marta Andreasen 

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 11 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

11. pripomína, že splnenie siedmich 
hlavných iniciatív stratégie Európa 2020 si 
bude vyžadovať značnú sumu investícií 
orientovaných do budúcnosti, ktoré sa 
odhadujú na minimálne 1 800 mld. EUR 
do roku 20201; zdôrazňuje, že jeden z 
hlavných cieľov stratégie Európa 2020 – 
podpora rastu a kvalitných pracovných 
miest pre všetkých Európanov – sa 
dosiahne len vtedy, ak sa už teraz budú 
vynakladať, a nie ďalej odkladať 
potrebné investície do vzdelávania v 
záujme znalostnej spoločnosti, do 
výskumu a inovácií, MSP a do 
ekologických a nových technológií; 
zasadzuje sa o kombináciu 
dvojkoľajového prístupu opatrení na 
fiškálnu konsolidáciu, ktoré podporujú 
rast, aby sa znížili deficity a verejné 
zadlženie s podporou takýchto investícií; 

 

11. konštatuje, že pokus o splnenie 
siedmich hlavných iniciatív stratégie 
Európa 2020 si bude vyžadovať obrovské 
výdavky, ktoré sa odhadujú na minimálne 
1 800 mld. EUR do roku 2020 a že táto 
stratégia s najväčšou pravdepodobnosťou 
nebude úspešnejšia než Lisabonská 
agenda; 

Or. en 

                                                 
1 (COM(2010)0700) 



 

AM\916166SK.doc  PE493.633v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
17.10.2012 A7-0313/44 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  44 

Marta Andreasen 

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 16 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

16. zdôrazňuje, že od roku 1988 sa 
rozpočty jednotlivých štátov zvyšovali v 
priemere rýchlejšie ako rozpočet EÚ; 
konštatuje, že aj od začiatku krízy v roku 
2008 sa celkové vládne výdavky v 
členských štátoch zvyšovali nominálnou 
ročnou mierou vo výške 2 %; konštatuje, 
že toto znižovanie rozpočtu EÚ v 
porovnaní s rozpočtami členských štátov 
je v zjavnom rozpore s rozširovaním 
právomocí a úloh, ktorými je Únia 
poverená na základe zmluvy, a so 
zásadnými politickými rozhodnutiami 
samotnej Európskej rady, najmä rozvojom 
posilneného európskeho hospodárskeho 
riadenia; 

16. zdôrazňuje, že od roku 1988 sa 
rozpočty jednotlivých štátov zvyšovali v 
priemere rýchlejšie ako rozpočet EÚ; 
konštatuje, že aj od začiatku krízy v roku 
2008 sa celkové vládne výdavky v 
členských štátoch zvyšovali nominálnou 
ročnou mierou vo výške 2 %; konštatuje 
však, že to i napriek tomu znamená 
zvyšovanie rozpočtu EÚ; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/45 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  45 

Marta Andreasen 

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 pokusmi o ďalšie 
znižovanie úrovne výdavkov, ako navrhuje 
Komisia; dôrazne odmieta akékoľvek 
obhajovanie lineárnych plošných škrtov 
rozpočtov, 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; 

20. rozhodne schvaľuje všetky pokusy 
Rady o ďalšie znižovanie úrovne 
výdavkov, ako navrhuje Komisia; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/46 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  46 

Marta Andreasen 

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 49 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

49. zásadne nesúhlasí s uplatnením 
lineárneho znižovania počtu zamestnancov 
vo všetkých inštitúciách, orgánoch 
a agentúrach, keďže ich úlohy a záväzky 
vyplývajúce zo zmlúv sa výrazne líšia; 
zdôrazňuje, že v záujme individuálneho 
prístupu k jednotlivým inštitúciám by 
rozhodnutie o tom, v akých oblastiach a 
aké škrty vykonať, malo byť ponechané 
na ne, aby sa nenarušilo ich riadne 
fungovanie; 

49. privítal by uplatňovanie lineárneho 
znižovania počtu zamestnancov vo 
všetkých inštitúciách, orgánoch 
a agentúrach ako súčasti prebiehajúceho 
znižovania rozpočtov; 

Or. en 

 
 
 
 


