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16.10.2013 A7-0328/11 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  11 

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 15 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. plánuje otvoriť zásadnú diskusiu 
o príjmoch v ročnom rozpočtovom 
postupe, keďže príjmy sú neoddeliteľnou 
súčasťou rozpočtu Únie a nemali by byť 
oddelené od výdavkov; v tomto ohľade 
spochybňuje odôvodnenie členských 
štátov ponechať 25 % tradičných 
vlastných zdrojov na administratívne 
náklady a vyzýva na pozornejšiu kontrolu 
použitia tejto sumy; vyzýva na 
realistickejšie zostavovanie rozpočtu, 
pokiaľ ide o očakávané príjmy z pokút, 
ktoré Komisia uloží spoločnostiam 
porušujúcim právne predpisy Únie 
v oblasti hospodárskej súťaže, a na ďalšiu 
diskusiu o zostavovaní rozpočtu, pokiaľ 
ide o prebytok rozpočtu, s cieľom predísť 
komplikovanému postupu, ktorý je 
navonok nezrozumiteľný a v súčasnosti 
spočíva vo vracaní prebytku členským 
štátom prostredníctvom zníženia ich 
príspevkov na základe HDP; 

15. poznamenáva, že podľa článku 311 
ZFEÚ Rada v súlade s mimoriadnym 
legislatívnym postupom po porade 
s Európskym parlamentom jednomyseľne 
prijme rozhodnutie upravujúce systém 
vlastných zdrojov Únie. vyzýva však na 
realistickejšie zostavovanie rozpočtu, 
nielen pokiaľ ide o očakávané príjmy 
z pokút, ktoré Komisia uloží spoločnostiam 
porušujúcim právne predpisy Únie 
v oblasti hospodárskej súťaže, ale aj 
zlepšenie odhadu príjmov zo skutočných 
vlastných zdrojov; v tejto súvislosti žiada 
Komisiu, aby do 31. marca 2014 
predložila správu, v ktorej uvedie dôvody, 
na základe ktorých podhodnotila úroveň 
skutočných vlastných zdrojov dostupných 
v rozpočte Únie na rok 2013 
o 1,78 miliardy EUR; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

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 21 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. dôrazne preto odmieta prístup Rady, 
pokiaľ ide o platby, a mení svoju pozíciu 
týkajúcu sa platieb s cieľom zaistiť, aby 
pokles stropov medzi rokmi 2013 na 2014 
nepôsobil nepriaznivo na riadne 
vykonávanie a dokončenie programov 
v rámci VFR na roky 2007 – 2013, so 
zreteľom na to, že v návrhu Komisie je 
52 % platobných rozpočtových 
prostriedkov určených na nesplnené 
záväzky, a neovplyvnil nepriaznivo ani 
začiatok nových programov; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

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 22 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. rozhodol sa obnoviť návrh rozpočtu 
na strane platieb pre väčšinu 
rozpočtových riadkov, v ktorých Rada 
vykonala škrty; poznamenáva, že napriek 
určitému zvýšeniu platobných 
rozpočtových prostriedkov pri 
obmedzenom množstve rozpočtových 
položiek a niekoľkým zníženiam iných 
rozpočtových položiek, platobný strop 
neumožňuje primerané financovanie 
priorít, ktoré si Parlament zvolil; 
následne, po preskúmaní všetkých 
možností prerozdelenia platobných 
rozpočtových prostriedkov navrhuje 
mobilizovať nástroj flexibility na platby 
vo výške 211 miliónov EUR na 
financovanie humanitárnej pomoci; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

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 23 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23. dúfa, že medziinštitucionálne stretnutie 
na tému platieb, ktoré sa uskutočnila 26. 
septembra 2013, pomôže Parlamentu 
a Rade dohodnúť sa na tomto spoločnom 
politickom záväzku a nájsť počas 
zmierovacieho rokovania o rozpočte 
spoločnú pozíciu bez zbytočných rozporov 
o výške a kvalite súm predložených 
Komisiou, čím pripraví pôdu pre riešenie 
výpadkov v platbách počas plnenia 
rozpočtu na rok 2014; 

23. dúfa, že medziinštitucionálne stretnutie 
na tému platieb, ktoré sa uskutočnilo 26. 
septembra 2013, pomôže Parlamentu 
a Rade dohodnúť sa na spoločnom 
politickom záväzku a nájsť počas 
zmierovacieho rokovania o rozpočte 
spoločnú pozíciu bez neodôvodnených 
rozporov o výške a kvalite súm 
predložených Komisiou, čím pripraví pôdu 
pre riešenie výpadkov v platbách počas 
plnenia rozpočtu na rok 2014, a umožní 
tak Únii plniť jej zákonné ciele vo vzťahu 
k tretím stranám v zmysle článku 323 
ZFEÚ; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

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 101 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 101a. so znepokojením konštatuje čoraz 
väčší rozdiel medzi vekom odchodu do 
dôchodku a narastajúcou strednou dĺžkou 
života; v tejto súvislosti víta pokrok 
dosiahnutý v rokovaniach o novom 
služobnom poriadku; vyjadruje však svoje 
odhodlanie začať hneď pracovať na 
skúmaní potenciálnych možností, ako 
v budúcnosti zabezpečiť udržateľnejšiu 
úroveň dlhodobých výdavkov na 
dôchodky; 

Or. en 
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