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Pozměňovací návrh  5 

József Szájer 

za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE 

Postoj Parlamentu k novému návrhu rozpočtu na rok 2011 ve znění pozměněném Radou 

Společný návrh usnesení 

Bod 8 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. připomíná, že Parlament a Rada jakožto 

dvě složky rozpočtového orgánu by se 

měly stejnou měrou podílet na daném 

postupu v případě, že jsou uvolňovány 

prostředky v rámci evropského 

mechanismu finanční stabilizace; požaduje 

urychlené předložení návrhů s cílem zajistit 

trvalý mechanismus na řešení krizí (např. 

Evropský měnový fond), úplně začlenit 

strategii EU 2020 do dlouhodobého 

makroekonomického rámce, podniknout za 

tímto účelem první kroky vedoucí k 

vzájemné emisi části státního dluhu a 

zavedení eurodluhopisů, jak je uvedeno v 

předchozích zprávách Evropského 

parlamentu, a zajistit jednotné vnější 

zastoupení eurozóny; 

 

8. připomíná, že Parlament a Rada jakožto 

dvě složky rozpočtového orgánu by se 

měly stejnou měrou podílet na daném 

postupu v případě, že jsou uvolňovány 

prostředky v rámci evropského 

mechanismu finanční stabilizace; požaduje 

urychlené předložení návrhů s cílem zajistit 

trvalý mechanismus na řešení krizí (např. 

Evropský měnový fond), úplně začlenit 

strategii EU 2020 do dlouhodobého 

makroekonomického rámce, podniknout za 

tímto účelem první kroky vedoucí k 

vzájemné emisi části státního dluhu a 

zavedení eurodluhopisů, jak je uvedeno v 

předchozích zprávách Evropského 

parlamentu, a zajistit jednotné vnější 

zastoupení eurozóny; je pro mírnou 
úpravu Smlouvy, která vytvoří právní 
základ pro takový mechanismus, nikoli 
pro její zásadní novelu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  6 

József Szájer 

za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE 

Postoj Parlamentu k novému návrhu rozpočtu na rok 2011 ve znění pozměněném Radou 

Společný návrh usnesení 

Bod 11 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 11a. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
představuje jeden z nejdůležitějších 
nástrojů EU v reakci na hospodářskou 
krizi, a to tím, že podporuje investice do 
reálné ekonomiky; vítá v této souvislosti 
první hodnocení Komise o provádění 
opatření v oblasti politiky soudržnosti v 
rámci Plánu evropské hospodářské 
obnovy, které zdůrazňuje klíčovou úlohu, 
kterou tato politika hraje při neutralizaci 
dopadů krize; zdůrazňuje 
nezpochybnitelné propojení politiky 
soudržnosti se všemi třemi hlavními 
prioritami strategie EU 2020, které 
pomůže zajistit vyšší, inteligentní, 
udržitelný a inkluzivní růst a současně 
poskytne podporu harmonickému rozvoji 
ve všech 271 regionech Unie; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  7 

József Szájer 

za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE 

Postoj Parlamentu k novému návrhu rozpočtu na rok 2011 ve znění pozměněném Radou 

Společný návrh usnesení 

Bod 20 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20a. zdůrazňuje, že je třeba přikládat 
velký význam novým víceletým 
programům v oblasti vzdělávání, kultury, 
audiovizuální tvorby, mládeže a občanství 
po roce 2013, jež by měly být předloženy v 
roce 2011; domnívá se, že akce a opatření 
přijaté v těchto programech by měly 
reagovat na potřeby evropských občanů a 
měly by vycházet z odpovídajícího a 
účinného rozpočtového rámce; vyjadřuje 
znovu obavy nad tím, že iniciativa, jako je 
„Mládež v pohybu“, by mohla tyto 
populární programy zastínit a byla by tak 
kontraproduktivní; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  8 

József Szájer 

za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE 

Postoj Parlamentu k novému návrhu rozpočtu na rok 2011 ve znění pozměněném Radou 

Společný návrh usnesení 

Bod 21 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 21a. domnívá se, že prioritou by mělo být 
řádné a funkční provádění stávajících 
právních nástrojů, např. třetího 
energetického balíčku, a plně podporuje 
strategii pro rok 2050, inteligentní sítě a 
iniciativy zaměřené na bezpečnost 
dodávek;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  9 

József Szájer 

za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE 

Postoj Parlamentu k novému návrhu rozpočtu na rok 2011 ve znění pozměněném Radou 

Společný návrh usnesení 

Bod 25 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 25a. trvá od počátku na tom, že reforma 
SZP musí vést k energické, spravedlivé, 
skutečně společné a multifunkční politice, 
která splňuje očekávání spotřebitelů i 
producentů a efektivně poskytuje „veřejné 
statky“, zejména bezpečnost potravin, a 
zaručuje potravinovou soběstačnost EU;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  10 

József Szájer 

za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE 

Postoj Parlamentu k novému návrhu rozpočtu na rok 2011 ve znění pozměněném Radou 

Společný návrh usnesení 

Bod 25 b (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 25b. připomíná, že ve svém usnesení ze 
dne 8. července 2010 o budoucnosti 
společné zemědělské politiky po roce 2013 
trval na tom, aby částky vyčleněné na SZP 
v rozpočtu na rok 2013 byly zachovány i v 
příštím finančním programovém období;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  11 

József Szájer 

za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE 

Postoj Parlamentu k novému návrhu rozpočtu na rok 2011 ve znění pozměněném Radou 

Společný návrh usnesení 

Bod 25 c (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 25c. požaduje, aby byl dovoz zemědělských 
produktů ze třetích zemí do EU povolen 
pouze tehdy, pokud byly vyrobeny v 
souladu s evropskými normami ochrany 
spotřebitele, dobrých životních podmínek 
zvířat a ochrany životního prostředí a 
minimálními sociálními standardy; trvá 
na tom, že uzavírání dvoustranných nebo 
vícestranných obchodních dohod by 
nemělo být na úkor zemědělských 
producentů v EU;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  12 

József Szájer 

za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE 

Postoj Parlamentu k novému návrhu rozpočtu na rok 2011 ve znění pozměněném Radou 

Společný návrh usnesení 

Bod 25 d (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 25d. naléhavě žádá Komisi, aby s ohledem 
na zjištění uvedená ve zprávě Účetního 
dvora o reformě trhu s cukrem 
přezkoumala své postupy posouzení 
dopadů, aby zajistila, aby se při přípravě 
všech posudků, které budou rozhodující 
při posuzování dopadu budoucích 
dvoustranných obchodních dohod na 
klíčová odvětví hospodářství EU, 
používaly nejlepší a nejaktuálnější 
informace;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  13 

József Szájer 

za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE 

Postoj Parlamentu k novému návrhu rozpočtu na rok 2011 ve znění pozměněném Radou 

Společný návrh usnesení 

Bod 25 e (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 25e. vítá nadcházející návrhy Komise 
týkající se provádění integrované námořní 
politiky, jako je např. návrh rámce pro 
mořské územní plánování a sdělení o 
udržitelném růstu v pobřežních oblastech 
a námořních odvětvích, jakož i sdělení o 
integraci námořního dohledu; zdůrazňuje 
však, že je třeba zajistit, aby byly na 
úrovni rozpočtu Společenství zaručeny 
finanční prostředky pro provádění 
integrované námořní politiky 
prostřednictvím přiměřeného příspěvku od 
všech odvětví, jichž se tato politika bude 
týkat;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  14 

József Szájer 

za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE 

Postoj Parlamentu k novému návrhu rozpočtu na rok 2011 ve znění pozměněném Radou 

Společný návrh usnesení 

Bod 38 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 38a. vítá iniciativu Komise, pokud jde o 
vytvoření alternativního mechanismu 
řešení sporů, a znovu opakuje, že jakákoli 
iniciativa v oblasti kolektivního domáhání 
se práv musí být v souladu s usnesením 
Parlamentu ze dne 26. března 2009 o Bílé 
knize o žalobách o náhradu škody 
způsobené porušením antimonopolních 
pravidel ES;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  15 

József Szájer 

za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE 

Postoj Parlamentu k novému návrhu rozpočtu na rok 2011 ve znění pozměněném Radou 

Společný návrh usnesení 

Bod 38 b (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 38b. domnívá se, že stále se zvyšující počet 
případů porušování ochranných značek 
na internetu vyžaduje opatření ze strany 
Evropské komise s cílem posílit důvěru 
spotřebitelů a společností, které provozují 
svou činnost na internetu, a bojovat proti 
padělání; domnívá se, že značkám by se 
mělo dostat stejné ochrany jak na 
internetu, tak i mimo něj;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  16 

József Szájer 

za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE 

Postoj Parlamentu k novému návrhu rozpočtu na rok 2011 ve znění pozměněném Radou 

Společný návrh usnesení 

Bod 52 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 52a. zdůrazňuje, že nové iniciativy by byly 
vítány v těchto oblastech:  

– role EU v boji proti terorismu s cílem 
omezit šíření zbraní hromadného ničení,  

– rozvoj evropského obranného průmyslu 
a ambice evropské obranné politiky v 
dlouhodobém horizontu (2020),  

– odzbrojení a globální správa veřejných 
záležitostí,  

– strategie vůči zemím skupiny BRIC,  

– přezkum Středomořské unie z pohledu 
současné patové situace,  

– oživení činnosti Transatlantické 
hospodářské rady a případně také 
přezkum společné strategické bezpečnosti 
po provedení nového strategického 
přezkumu NATO;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  17 

József Szájer 

za skupinu PPE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ALDE 

Postoj Parlamentu k novému návrhu rozpočtu na rok 2011 ve znění pozměněném Radou 

Společný návrh usnesení 

Bod 64 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 64a. vítá skutečnost, že Komise bude 
věnovat v rámci posuzování dopadů větší 
pozornost aspektům 
konkurenceschopnosti, a zdůrazňuje 
význam hodnocení kumulativních účinků 
kombinovaných právních předpisů na 
konkurenceschopnost („kontroly 
účelnosti“);  

Or. en 

 

 


