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Pozměňovací návrh  3 
Salvador Garriga Polledo, Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska 
za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B7-0129/2013 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
o závěrech zasedání Evropské rady ve dnech 7.–8. února týkajících se víceletého finančního 

rámce 

(2012/2803(RSP) 

Návrh usnesení 
Bod 1 
 

1. bere na vědomí závěry zasedání 

Evropské rady o víceletém finančním 

rámci, které představují pouze politickou 

dohodu mezi vedoucími představiteli států 

a vlád; odmítá tuto dohodu v její současné 

podobě, neboť neodráží priority a obavy 

vyjádřené Parlamentem – zejména v jeho 

usnesení ze dne 23. října 2012 – a nebere v 

úvahu úlohu Parlamentu a jeho pravomoci, 

jak jsou stanoveny v Lisabonské smlouvě; 

domnívá se, že tato dohoda, která bude pro 

Unii závazná na příštích sedm let, nemůže 

být přijata bez splnění určitých základních 

podmínek; 

1. bere na vědomí závěry zasedání 

Evropské rady o víceletém finančním 

rámci, které představují pouze politickou 

dohodu mezi vedoucími představiteli států 

a vlád, neodrážejí priority a obavy 

vyjádřené Parlamentem – zejména v jeho 

usnesení ze dne 23. října 2012 – a neberou 

v úvahu úlohu Parlamentu a jeho 

pravomoci, jak jsou stanoveny v 

Lisabonské smlouvě; domnívá se, že tato 

dohoda, která bude pro Unii závazná na 

příštích sedm let, nemůže být přijata bez 

splnění určitých základních podmínek; 

Or. en 
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11. 3. 2013 B7-0129/4 

Pozměňovací návrh  4 

Salvador Garriga Polledo, Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska 
za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B7-0129/2013 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
o závěrech zasedání Evropské rady ve dnech 7.–8. února týkajících se víceletého finančního 

rámce 

(2012/2803(RSP) 

Návrh usnesení 

Bod 6 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. rozhodně se staví proti současnému 

hromadění a převádění nevyřízených 

žádostí o platbu v rozpočtu EU a 

prohlašuje, že zásadně nesouhlasí s 

finančním rámcem, který by mohl přivést 

rozpočet EU do situace strukturálního 

schodku, což je v rozporu s ustanoveními 

Smlouvy (články 310 a 323 SFEU); 

6. rozhodně se staví proti současnému 

hromadění a převádění nevyřízených 

žádostí o platbu v rozpočtu EU a 

prohlašuje, že zásadně nesouhlasí s 

finančním rámcem, který by mohl přivést 

rozpočet EU do situace schodku, což je 

v rozporu s ustanoveními Smlouvy (články 

310 a 323 SFEU); 

Or. en 
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11. 3. 2013 B7-0129/5 

Pozměňovací návrh  5 

Salvador Garriga Polledo, Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska 
za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B7-0129/2013 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
o závěrech zasedání Evropské rady ve dnech 7.–8. února týkajících se víceletého finančního 

rámce 

(2012/2803(RSP) 

Návrh usnesení 

Bod 7 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. je proto odhodlán zabránit jakýmkoli 

dalším přesunům plateb z roku 2013 do 

příštího VFR; připomíná prohlášení 

připojené k rozpočtu EU na rok 2013, které 

vyzývá Komisi, aby předložila v roce 2013 

již v rané fázi návrh opravného rozpočtu 

týkající se výhradně pokrytí všech 

nevyřízených žádostí o platbu za rok 2012; 

zdůrazňuje, že nezahájí jednání o VFR, 

dokud Komise nepředloží opravný 

rozpočet, jenž bude v souladu s tímto 

politickým závazkem, a neuzavře tato 

jednání dříve, než Rada a Parlament tento 

opravný rozpočet přijmou s konečnou 

platností; požaduje také od Rady politický 

závazek, že všechny právní závazky 

splatné v roce 2013 budou vyplaceny do 

konce letošního roku; 

7. je proto odhodlán zabránit jakýmkoli 

dalším přesunům plateb z roku 2013 do 

příštího VFR; připomíná prohlášení 

připojené k rozpočtu EU na rok 2013, které 

vyzývá Komisi, aby předložila v roce 2013 

již v rané fázi návrh opravného rozpočtu 

týkající se výhradně pokrytí všech 

nevyřízených žádostí o platbu za rok 2012; 

zdůrazňuje, že nezahájí jednání o VFR, 

dokud Komise nepředloží opravný 

rozpočet, jenž bude v souladu s tímto 

politickým závazkem, a neuzavře tato 

jednání před uzavřením konečné politické 

dohody na tomto opravném rozpočtu mezi 

Radou a Parlamentem; požaduje také od 

Rady politický závazek, že všechny právní 

závazky splatné v roce 2013 budou 

vyplaceny do konce letošního roku; 

Or. en 
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11. 3. 2013 B7-0129/6 

Pozměňovací návrh  6 

Salvador Garriga Polledo, Sidonia ElŜbieta Jędrzejewska 
za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B7-0129/2013 
PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
o závěrech zasedání Evropské rady ve dnech 7.–8. února týkajících se víceletého finančního 

rámce 

(2012/2803(RSP) 

Návrh usnesení 

Bod 9 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. je pevně přesvědčen, že v zájmu 

zajištění plné demokratické legitimity by 

příští Evropský parlament a Komise – 

orgány, které se ujmou funkce po volbách 

do Evropského parlamentu v roce 2014 – 

měly být schopny znovu potvrdit 

rozpočtové priority Unie a provést revizi 

VFR na období 2014–2020; zdůrazňuje 

proto, že je pro povinnou a komplexní 

revizi VFR, nebo případně ustanovení o 

skončení platnosti (sunset clause); 

domnívá se, že revize by měla být právně 

závazná, měla by být zakotvena v nařízení 

o VFR a měla by o ní rozhodnout Rada 

kvalifikovanou většinou a plně tak využít 

překlenovací ustanovení podle čl. 312 odst. 

2 SFEU; 

9. je pevně přesvědčen, že v zájmu 

zajištění plné demokratické legitimity by 

příští Evropský parlament a Komise – 

orgány, které se ujmou funkce po volbách 

do Evropského parlamentu v roce 2014 – 

měly být schopny znovu potvrdit 

rozpočtové priority Unie a provést revizi 

VFR na období 2014–2020; zdůrazňuje 

proto, že je pro povinnou a komplexní 

revizi VFR; domnívá se, že revize by měla 

být právně závazná, měla by být zakotvena 

v nařízení o VFR a měla by o ní 

rozhodnout Rada kvalifikovanou většinou 

a plně tak využít překlenovací ustanovení 

podle čl. 312 odst. 2 SFEU; 

Or. en 

 

 


