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18. 10. 2012 A7-0313/73 

Pozměňovací návrh  73 

Reimer Böge 
za skupinu PPE 

Ivailo Kalfin 

za skupinu S&D 

Anne E. Jensen 
za skupinu ALDE 

Helga Trüpel 
za skupinu Verts/ALE 

 

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 A a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Aa. vzhledem k tomu, že v souladu s čl. 

310 odst. 1 Smlouvy o fungování EU musí 

být všechny položky příjmů a výdajů Unie 

uvedeny v rozpočtu; 

Or. en 
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18. 10. 2012 A7-0313/74 

Pozměňovací návrh  74 

Reimer Böge 
za skupinu PPE 

Ivailo Kalfin 
za skupinu S&D 

Anne E. Jensen 
za skupinu ALDE 

Helga Trüpel 

za skupinu Verts/ALE 

 

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 J a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ja. vzhledem k tomu, že rozpočet EU už 

poskytuje záruky finanční pomoci pro 

střednědobou platební bilanci členských 

států, jež nejsou členy eurozóny, a to až do 

výše 50 miliard EUR, jakož i záruky pro 

Evropský mechanismus finanční 

stabilizace (EFSM) až do výše 60 miliard 

EU (celková zůstatková částka úvěrů); 

Or. en 
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18. 10. 2012 A7-0313/75 

Pozměňovací návrh  75 

Reimer Böge 
za skupinu PPE 

Ivailo Kalfin 
za skupinu S&D 

Anne E. Jensen 
za skupinu ALDE 

Helga Trüpel 

za skupinu Verts/ALE 

 

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 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 66a. vyjadřuje pevné přesvědčení, že 

každá nová fiskální kapacita pro členské 

státy eurozóny s cílem úprav 

asymetrických šoků a strukturálních 

reforem specifických pro jednotlivé státy, 

jejichž fiskální funkce nespadají do VFR, 

musí být vyvinuta v rámci Unie a musí být 

předmětem řádné demokratické 

odpovědnosti prostřednictvím stávajících 

orgánů; připomíná, že jak je uvedeno ve 

Smlouvách, musí být všechny nové 

rozpočtové kapacity součástí rozpočtu EU, 

čímž bude dodržena jeho jednota; dále se 

domnívá, že za účelem zlepšení 

viditelnosti a zajištění přidané hodnoty 

těchto nových rozpočtových kapacit, by 

měl být vytvořen zvláštní nový okruh 

VFR; důrazně odmítá jakoukoli snahu o 

snížení stropů víceletého finančního 

rámce, které navrhla Komise s cílem 

zabezpečit prostředky pro tyto nové 

kapacity; 

Or. en 



 

AM\916430CS.doc  PE493.633v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

18. 10. 2012 A7-0313/76 

Pozměňovací návrh  76 

Reimer Böge, Jean-Luc Dehaene 
za skupinu PPE 

Ivailo Kalfin 
za skupinu S&D 

Anne E. Jensen 
za skupinu ALDE 

Helga Trüpel 

za skupinu Verts/ALE 

 

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 – bod 3 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

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; 

3) Komise by měla okamžitě reagovat na 

formální žádost několika členských států, 

čímž by dosáhla potřebný postup, aby na 

základě posílené spolupráce zavedla daň z 

finančních transakcí; trvá na tom, aby 

Komise zveřejnila návrh právního 

předpisu 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; 

Or. en 

 

 


