
 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

18.10.2012 A7-0313/73 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  73 

Reimer Böge 

v mene poslaneckého klubu PPE 
Ivailo Kalfin 

v mene skupiny S&D 
Anne E. Jensen 

v mene skupiny ALDE 
Helga Trüpel 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

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

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie Aa (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  Aa. keďže v súlade s článkom 310 ods. 1 
Zmluvy o fungovaní EÚ musia byť všetky 
položky príjmov a výdavkov Únie uvedené 
v rozpočte; 

Or. en 
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18.10.2012 A7-0313/74 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  74 

Reimer Böge 

v mene poslaneckého klubu PPE 
Ivailo Kalfin 

v mene skupiny S&D 
Anne E. Jensen 

v mene skupiny ALDE 
Helga Trüpel 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

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

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie Ja (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  Ja. keďže rozpočet EÚ už poskytuje 
záruky za finančnú pomoc pre 
strednodobú platobnú bilanciu členských 
štátov, ktoré nie sú členmi eurozóny, a to 
až do výšky 50 miliárd EUR, ako aj záruky 
za európsky finančný stabilizačný 
mechanizmus (EFSM) až do výšky 60 
miliárd EUR (celková suma nesplatených 
úverov); 

Or. en 
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18.10.2012 A7-0313/75 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  75 

Reimer Böge 

v mene poslaneckého klubu PPE 
Ivailo Kalfin 

v mene skupiny S&D 
Anne E. Jensen 

v mene skupiny ALDE 
Helga Trüpel 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

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

Návrh uznesenia 

Odsek 66a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  66a. vyjadruje pevné presvedčenie, že 
každá nová fiškálna kapacita pre členské 
štáty eurozóny zameraná na prispôsobenie 
sa asymetrickým šokom a štrukturálnym 
reformám špecifickým pre jednotlivé 
krajiny, ktorých fiškálne funkcie 
nezapadajú do VFR, musí byť vyvinutá v 
rámci Únie a musí byť predmetom riadnej 
demokratickej zodpovednosti 
prostredníctvom existujúcich inštitúcií; 
pripomína, že ako je stanovené v 
zmluvách, musia byť všetky nové 
rozpočtové kapacity súčasťou rozpočtu 
EÚ, čím sa dodrží jeho jednota; navyše sa 
domnieva, že pre zlepšenie viditeľnosti a 
zaistenie doplnkovosti takýchto nových 
rozpočtových kapacít by mal byť 
vytvorený osobitný nový okruh VFR; 
dôrazne odmieta akúkoľvek snahu o 
zníženie stropov viacročného finančného 
rámca, ktoré navrhla Komisia, s cieľom 
zabezpečiť prostriedky pre túto novú 
kapacitu; 

Or. en 
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18.10.2012 A7-0313/76 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  76 

Reimer Böge, Jean-Luc Dehaene 

v mene poslaneckého klubu PPE 
Ivailo Kalfin 

v mene skupiny S&D 
Anne E. Jensen 

v mene skupiny ALDE 
Helga Trüpel 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
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 – bod 3 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

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 o balíku 
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; 

3) Komisia by mala okamžite reagovať na 
formálnu žiadosť niekoľkých členských 
štátov, ktorá dosahuje potrebné kvórum, 
aby zaviedla daň z finančných transakcií 
na základe posilnenej spolupráce; trvá na 
tom, aby Komisia zverejnila takýto 
legislatívny návrh spolu so súborom 
revidovaných návrhov o balíku 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; 

Or. en 

 
 


