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16.10.2013 A7-0328/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Richard Ashworth 

v mene skupiny ECR 
 
Správa A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely 
13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Návrh uznesenia 

Citácia 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

so zreteľom na článok 314 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie a článok 106a 
Zmluvy o založení Európskeho 
spoločenstva pre atómovú energiu, 

so zreteľom na články 311, 314 a 323 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie a 
článok 106a Zmluvy o založení 
Európskeho spoločenstva pre atómovú 
energiu, 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Richard Ashworth 

v mene skupiny ECR 
 
Správa A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely 
13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. trvá na tom, že Komisia a členské štáty 
by mali vynaložiť maximálne úsilie, aby 
zaistili, že rozpočet EÚ sa využije 
efektívne, a aby všetko, čo sa z neho 
financuje, malo jasnú európsku pridanú 
hodnotu; členské štáty by si predovšetkým 
mali deliť úlohy všade, kde je to možné, 
a mali by zintenzívniť vzájomnú 
spoluprácu; 

2. trvá na tom, že Komisia a členské štáty 
by mali vynaložiť maximálne úsilie, aby 
zaistili, že rozpočet EÚ sa využije čo 
možno najefektívnejším a najúčinnejším 
spôsobom a že všetko, čo sa z neho 
financuje, bude mať jasnú 
a preukázateľnú kvalitatívnu a/alebo 
kvantitatívnu európsku pridanú hodnotu; 
členské štáty by si predovšetkým mali deliť 
úlohy všade, kde je to možné, a mali by 
zintenzívniť vzájomnú spoluprácu; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Richard Ashworth 

v mene skupiny ECR 
 
Správa A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely 
13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. vyjadruje preto poľutovanie 
nad rozhodnutím Rady uplatniť aj tento 
rok obvyklý prístup horizontálnych škrtov 
v návrhu rozpočtu (NR), ktoré sú zamerané 
na umelé zníženie úrovne zdrojov Únie na 
rok 2014 celkovo o 240 miliónov EUR (–
 0,2 %) vo viazaných rozpočtových 
prostriedkoch (VRP) a o 1 061 miliónov 
EUR (– 0,8 %) v platobných rozpočtových 
prostriedkoch (PRP) v porovnaní s 
návrhom rozpočtu, čo vedie k značnému 
zníženiu oproti rozpočtu na rok 2013 
(vrátane pozmeňujúcich rozpočtov č. 1 až 
5) tak v záväzkoch (– 6 %), ako aj v 
platbách (– 6,6 %); 

4. berie na vedomie rozhodnutie Rady 
uplatniť tento rok prístup škrtov v návrhu 
rozpočtu (NR), ktoré sú zamerané na 
zníženie úrovne zdrojov Únie na rok 2014 
celkovo o 240 miliónov EUR (– 0,2 %) vo 
viazaných rozpočtových prostriedkoch 
(VRP) a o 1 061 miliónov EUR (– 0,8 %) v 
platobných rozpočtových prostriedkoch 
(PRP) v porovnaní s návrhom rozpočtu, čo 
vedie k značnému zníženiu oproti rozpočtu 
na rok 2013 (vrátane opravných rozpočtov 
č. 1 až 5) tak v záväzkoch (– 6 %), ako aj v 
platbách (– 6,6 %); 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Richard Ashworth 

v mene skupiny ECR 
 
Správa A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely 
13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. berie na vedomie, že Rada zaviedla škrty 
vo viazaných rozpočtových prostriedkoch 
aj v platobných rozpočtových 
prostriedkoch vo všetkých okruhoch; 
poznamenáva, že najviac sa to týka okruhu 
1a (– 0,36 % vo viazaných rozpočtových 
prostriedkoch a – 3,6% v platobných 
rozpočtových prostriedkoch v porovnaní 
s návrhom rozpočtu), okruhu 4 (– 0,21 % 
vo viazaných rozpočtových prostriedkoch a 
– 2,5 % v platobných rozpočtových 
prostriedkoch v porovnaní s návrhom 
rozpočtu) a okruhu 5 (– 1,78 % vo 
viazaných rozpočtových prostriedkoch a v 
platobných rozpočtových prostriedkoch 
v porovnaní s návrhom rozpočtu); 
konštatuje, že do okruhov 1a a 4 patria 
programy a iniciatívy, prostredníctvom 
ktorých sa majú dosiahnuť ciele stratégie 
Európa 2020, ako aj program vonkajšej 
politiky EÚ, a že tieto paušálne škrty 
ovplyvnia iniciatívy, ktoré sú prioritnými 
pre Parlament v týchto dvoch oblastiach; 

6. berie na vedomie, že Rada zaviedla škrty 
vo viazaných rozpočtových prostriedkoch 
aj v platobných rozpočtových 
prostriedkoch vo všetkých okruhoch 
v porovnaní s návrhom rozpočtu, ktorý 
predložila Komisia; poznamenáva, že 
najviac sa to týka okruhu 1a (– 0,36 % vo 
viazaných rozpočtových prostriedkoch a –
 3,6% v platobných rozpočtových 
prostriedkoch v porovnaní s návrhom 
rozpočtu), okruhu 4 (– 0,21 % vo 
viazaných rozpočtových prostriedkoch a –
 2,5 % v platobných rozpočtových 
prostriedkoch v porovnaní s návrhom 
rozpočtu) a okruhu 5 (– 1,78 % vo 
viazaných rozpočtových prostriedkoch a v 
platobných rozpočtových prostriedkoch 
v porovnaní s návrhom rozpočtu); 
konštatuje, že do okruhov 1a a 4 patria 
programy a iniciatívy, prostredníctvom 
ktorých sa majú dosiahnuť ciele stratégie 
Európa 2020, ako aj program vonkajšej 
politiky EÚ, a že tieto paušálne škrty 
ovplyvnia iniciatívy, ktoré sú prioritnými 
pre Parlament v týchto dvoch oblastiach; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Richard Ashworth 

v mene skupiny ECR 
 
Správa A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely 
13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

odmieta argument Rady, že navrhované 
škrty sa týkajú programov, ktoré sa plnia 
nedostatočne alebo sa v nich nedosahujú 
výsledky, pretože škrty Rady vo viazaných 
rozpočtových prostriedkoch vplývajú 
najmä na plnenie novej generácie 
viacročných plánov, ktoré sa ešte nezačali; 
škrty Rady v platobných rozpočtových 
prostriedkoch ovplyvnia najmä ukončenie 
programov, ktoré vykazujú nielen dobrú, 
ale dokonca až nadpriemernú mieru 
plnenia (napr. Spoločný strategický rámec 
pre výskum a inovácie, Galileo, Dane 
a colná únia okruh 1a, ESF, EFRR 
a Kohézny fond okruh 1b); zdôrazňuje 
skutočnosť, že takéto škrty v platobných 
rozpočtových prostriedkoch vôbec neberú 
ohľad na viacročný charakter politík Únie, 
a najmä politiky súdržnosti; zdôrazňuje 
skutočnosť, že 52 % platobných 
rozpočtových prostriedkov požadovaných 
v návrhu rozpočtu na rok 2014 je určených 
na dokončenie programov z VFR na roky 
2007 – 2013; 

8. berie na vedomie argument Rady, že 
navrhované škrty v porovnaní s návrhom 
rozpočtu Komisie sa týkajú programov, 
ktoré sa plnia nedostatočne alebo sa v nich 
nedosahujú výsledky, pretože škrty Rady 
vo viazaných rozpočtových prostriedkoch 
vplývajú najmä na plnenie novej generácie 
viacročných plánov, ktoré sa ešte nezačali; 
škrty Rady v platobných rozpočtových 
prostriedkoch ovplyvnia najmä ukončenie 
programov, ktoré vykazujú nielen dobrú, 
ale dokonca až nadpriemernú mieru 
plnenia (napr. Spoločný strategický rámec 
pre výskum a inovácie, Galileo, Dane 
a colná únia okruh 1a, ESF, EFRR 
a Kohézny fond okruh 1b); zdôrazňuje 
skutočnosť, že takéto škrty v platobných 
rozpočtových prostriedkoch vôbec neberú 
ohľad na viacročný charakter politík Únie, 
a najmä politiky súdržnosti; zdôrazňuje 
skutočnosť, že 52 % platobných 
rozpočtových prostriedkov požadovaných 
v návrhu rozpočtu na rok 2014 je určených 
na dokončenie programov z VFR na roky 
2007 – 2013; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Richard Ashworth 

v mene skupiny ECR 
 
Správa A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely 
13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. odsudzuje svojvoľné škrty Rady 
v rozpočtových riadkoch 
pre administratívu a podporu pri 
financovaní vykonávania kľúčových 
programov EÚ; domnieva sa, že tieto škrty 
budú mať negatívny vplyv na úspešné 
začatie nových programov, pretože 
nedostatočné administratívne kapacity 
vážne ohrozujú vykonávanie politík EÚ; s 
poľutovaním konštatuje, že členské štáty 
majú sklon venovať viac pozornosti 
nepodstatným a absurdným krátkodobým 
úsporám ako dlhodobým výsledkom; 
obnovuje preto návrh rozpočtu 
vo všetkých rozpočtových riadkoch 
týkajúcich sa administratívnych  a 
podporných výdavkov, ktoré znížila Rada; 

9. berie na vedomie zníženia navrhované 
Radou v rozpočtových riadkoch 
pre administratívu a podporu pri 
financovaní vykonávania programov EÚ 
a vyjadruje súhlas s jasne vyjadreným 
cieľom Rady, ktorým je neustále prísne 
kontrolovať objem výdavkov inštitúcií 
v súlade s prístupom členských štátov, 
ktorý uplatňujú v prípade svojich 
národných štátnych služieb, niekedy i na 
žiadosť Únie; domnieva sa však, že je 
dôležité, aby tieto zníženia nijakým 
spôsobom neoslabovali kvalitu 
vykonávania týchto programov, ktoré sú 
známe tým, že majú jednoznačnú 
a preukázateľnú pridanú hodnotu, 
napríklad tie, ktoré sa nachádzajú v 
okruhu 1a v súvislosti s programom 
Horizont 2020 a podporou pre MSP; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Richard Ashworth 

v mene skupiny ECR 
 
Správa A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely 
13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. berie na vedomie návrh vyhlásenia 
o platbách, ktoré Rada schválila vo svojej 
pozícii k návrhu rozpočtu na rok 2014; je 
však presvedčený, že ak sa nedosiahne 
jeho významné zlepšenie, nemôže slúžiť 
ako uspokojivá politická záruka 
dostatočnej a primeranej úrovne platieb v 
roku 2014; je odhodlaný poskytnúť 
záruky a zvrátiť trend minulých rokov, 
keď na konci každého roka 
exponenciálne narástla výška 
nevyrovnaných platieb; vyzýva preto 
Radu, aby sa pripojila k spoločnému 
politickému záväzku použiť všetky 
dostupné prostriedky podľa nariadenia o 
VFR na obdobie 2014 – 2020 vrátane 
pohotovostnej rezervy a/alebo revízie 
stropu platieb, aby neboli ohrozené nové 
programy, a súčasne znížiť výšku 
nevyrovnaných platieb na konci roka; 

10. víta návrh vyhlásenia Rady o platbách, 
ktoré Rada schválila vo svojej pozícii 
k návrhu rozpočtu na rok 2014, v ktorom 
sa jasne uvádza, že je potrebné 
zabezpečiť, aby rozpočet EÚ obsahoval 
dostatočné platobné rozpočtové 
prostriedky, aby mohol v plnej miere plniť 
svoje právne záväzky vo vzťahu k tretím 
stranám podľa článku 323 ZFEÚ; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Richard Ashworth 

v mene skupiny ECR 
 
Správa A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely 
13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. nemôže súhlasiť s rozhodnutím Rady 
znížiť VRP a PRP; pripomína, že záväzky 
odrážajú politické priority Únie a mali by 
byť stanovené s ohľadom na dlhodobú 
perspektívu a so zreteľom na obdobie, v 
ktorom by už  mohol byť hospodársky 
pokles prekonaný; preto zastáva názor, že 
záväzky by sa mali vo všeobecnosti 
obnoviť na úrovni návrhu rozpočtu; 
plánuje však mierne zvýšiť výšku 
viazaných rozpočtových prostriedkov nad 
úroveň uvedenú v návrhu rozpočtu vo 
vybranom počte rozpočtových riadkov, 
ktoré súvisia s programami s priamymi 
výhodami pre európskych občanov a ktoré 
prispievajú k plneniu priorít stratégie 
Európa 2020 – ktoré sú veľmi dôležité pre 
rast a konkurencieschopnosť Únie – ako 
aj tie, ktoré šíria európske hodnoty 
a solidaritu mimo EÚ; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Richard Ashworth 

v mene skupiny ECR 
 
Správa A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely 
13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. stanovuje teda celkovú výšku 
rozpočtových prostriedkov na rok 2014 na 
142 625 milióna EUR vo viazaných 
rozpočtových prostriedkoch a na 136 077 
milióna EUR v platobných rozpočtových 
prostriedkoch; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Richard Ashworth 

v mene skupiny ECR 
 
Správa A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely 
13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. žiada preto mobilizovať rozpočtové 
prostriedky z nástroja flexibility vo výške 
274,2  milióna EUR vo viazaných 
rozpočtových prostriedkoch; domnieva sa 
preto, že v okruhu 1b sa nástrojom 
flexibility posilní Fond európskej pomoci 
pre najodkázanejšie osoby, kým sa v 
zákonodarnom orgáne nedosiahne 
konečná dohoda, pokiaľ ide o právny 
základ, ktorý musí odzrkadľovať politickú 
dohodu o VFF z 27. júna týkajúcu sa 
celkových pridelených prostriedkov do 
tohto fondu, a poskytne sa ním dodatočná 
pomoc Cypru zo štrukturálnych fondov, 
ako sa dohodli hlavy štátov a vlád na 
stretnutí 27. – 28. júna 2013; domnieva 
sa, že v okruhu 4 sa nástrojom flexibility 
zabezpečí poskytnutie ďalšej podpory pre 
humanitárnu pomoc na Blízkom východe; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 
 


