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Pozměňovací návrh  273 

Jordi Solé, Heidi Hautala 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 50 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

50. zasazuje se také o skutečné 

zjednodušení odvětvových prováděcích 

pravidel pro příjemce a snížení 

administrativní zátěže; 

50. zasazuje se také o skutečné 

zjednodušení odvětvových prováděcích 

pravidel pro příjemce a snížení 

administrativní zátěže a o zajištění 

harmonizovaného výkladu a zahrnutí 

snazšího přístupu ke grantům 

prostřednictvím snížené administrativní 

zátěže a jednodušších postupů v rámci 

všech nástrojů financování, společně s 

budováním větší kapacity, informační a 

technologické pomoci zejména pro malé 

žadatele a zajištění řádného použití 

finančních prostředků pomocí 

jednoznačných pravidel pro výdaje a 

zároveň monitorování a vyhodnocování; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  274 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Návrh usnesení 

Bod 50 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

50. zasazuje se také o skutečné 

zjednodušení odvětvových prováděcích 

pravidel pro příjemce a snížení 

administrativní zátěže; 

50. zasazuje se také o skutečné 

zjednodušení odvětvových prováděcích 

pravidel pro příjemce a snížení 

administrativní zátěže; vyzývá k posunu 

směrem k hodnocení na základě rizik, kdy 

by mohly být prostředky na kontrolu více 

zaměřeny na ty regiony a oblasti politiky, 

kde se prokázalo vyšší riziko 

nesrovnalostí; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  275 

Siegfried Mureşan 

 

Návrh usnesení 

Bod 50 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

50. zasazuje se také o skutečné 

zjednodušení odvětvových prováděcích 

pravidel pro příjemce a snížení 

administrativní zátěže; 

50. zasazuje se také o skutečné 

zjednodušení odvětvových prováděcích 

pravidel pro příjemce a snížení 

administrativní zátěže pomocí další 

normalizace a zjednodušení 

programovacích dokumentů na 

vnitrostátní úrovni; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  276 

Indrek Tarand 

 

Návrh usnesení 

Bod 51 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

51. připomíná, že zásada jednotnosti, 

podle které jsou všechny položky příjmů a 

výdajů Unie uvedeny v rozpočtu, je 

požadavkem uvedeným ve Smlouvě i 

základní demokratickou podmínkou, pokud 

má být rozpočet transparentní, legitimní 

a odpovědný; vyjadřuje politování nad tím, 

že se tato zásada dodržuje stále méně, 

počínaje historickým dědictvím 

Evropského rozvojového fondu přes 

vytvoření Evropského mechanismu 

stability až po nejnovější masivní nárůst 

mimorozpočtových mechanismů ve formě 

inovativních finančních nástrojů a vnějších 

svěřenských fondů nebo nástrojů; 

51. připomíná, že zásada jednotnosti, 

podle které jsou všechny položky příjmů a 

výdajů Unie uvedeny v rozpočtu, je 

požadavkem uvedeným ve Smlouvě i 

základní demokratickou podmínkou, pokud 

má být rozpočet transparentní, legitimní 

a odpovědný; vyjadřuje politování nad tím, 

že se tato zásada dodržuje stále méně, 

počínaje historickým dědictvím 

Evropského rozvojového fondu přes 

vytvoření Evropského mechanismu 

stability až po nejnovější masivní nárůst 

mimorozpočtových mechanismů ve formě 

inovativních finančních nástrojů a vnějších 

svěřenských fondů nebo nástrojů; 

opakovaně upozorňuje, že je důležité, aby 

rozpočet byl veřejně přístupný všem 
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občanům, aby tak byla zajištěna 

transparentnost a odpovědnost, zejména v 

případech sdíleného řízení s členskými 

státy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  277 

Jordi Solé 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 52 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

52. zpochybňuje odůvodnění a 

přidanou hodnotu vytváření nástrojů mimo 

rozpočet Unie; domnívá se, že rozhodnutí 

zřídit nebo zachovat takové nástroje 

představují ve skutečnosti snahu zastřít 

skutečné finanční potřeby a obejít 

mantinely stropů VFR a stropů vlastních 

zdrojů; vyjadřuje politování nad tím, že 

často také vedou k obcházení Parlamentu, 

pokud jde o jeho trojí odpovědnost coby 

legislativního, rozpočtového a kontrolního 

orgánu; 

52. zpochybňuje odůvodnění a 

přidanou hodnotu vytváření nástrojů mimo 

rozpočet Unie; domnívá se, že rozhodnutí 

zřídit nebo zachovat takové nástroje 

představují ve skutečnosti snahu zastřít 

skutečné finanční potřeby a obejít 

mantinely stropů VFR a stropů vlastních 

zdrojů; vyjadřuje politování nad tím, že 

často také vedou k obcházení Parlamentu, 

pokud jde o jeho trojí odpovědnost coby 

legislativního, rozpočtového a kontrolního 

orgánu; proto je pevně přesvědčen, že 

všechny nástroje by měly být zřízeny v 

rámci rozpočtu EU s příslušnou úpravou 

stropů VFR;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  278 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Nils 

Torvalds, Pavel Telička, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Nedzhmi Ali, Fredrick 

Federley 

 

Návrh usnesení 

Bod 52 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

52. zpochybňuje odůvodnění a 52. zpochybňuje odůvodnění a 
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přidanou hodnotu vytváření nástrojů mimo 

rozpočet Unie; domnívá se, že rozhodnutí 

zřídit nebo zachovat takové nástroje 

představují ve skutečnosti snahu zastřít 

skutečné finanční potřeby a obejít 

mantinely stropů VFR a stropů vlastních 

zdrojů; vyjadřuje politování nad tím, že 

často také vedou k obcházení Parlamentu, 

pokud jde o jeho trojí odpovědnost coby 

legislativního, rozpočtového a kontrolního 

orgánu; 

přidanou hodnotu vytváření nástrojů mimo 

rozpočet Unie; domnívá se, že rozhodnutí 

zřídit nebo zachovat takové nástroje 

představují ve skutečnosti snahu zastřít 

skutečné finanční potřeby a obejít 

mantinely stropů VFR a stropů vlastních 

zdrojů; vyjadřuje politování nad tím, že 

často také vedou k obcházení Parlamentu, 

pokud jde o jeho trojí odpovědnost coby 

legislativního, rozpočtového a kontrolního 

orgánu, a vedou k menší transparentnosti 

pro širokou veřejnost a příjemce; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  279 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Návrh usnesení 

Bod 52 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

52. zpochybňuje odůvodnění a 

přidanou hodnotu vytváření nástrojů mimo 

rozpočet Unie; domnívá se, že rozhodnutí 

zřídit nebo zachovat takové nástroje 

představují ve skutečnosti snahu zastřít 

skutečné finanční potřeby a obejít 

mantinely stropů VFR a stropů vlastních 

zdrojů; vyjadřuje politování nad tím, že 

často také vedou k obcházení Parlamentu, 

pokud jde o jeho trojí odpovědnost coby 

legislativního, rozpočtového a kontrolního 

orgánu; 

52. zpochybňuje odůvodnění a 

přidanou hodnotu vytváření nástrojů mimo 

rozpočet Unie; domnívá se, že rozhodnutí 

zřídit nebo zachovat takové nástroje 

představují ve skutečnosti snahu zastřít 

skutečné finanční potřeby a obejít 

mantinely stropů VFR a stropů vlastních 

zdrojů; vyjadřuje politování nad tím, že 

často také vedou k obcházení Parlamentu, 

pokud jde o jeho trojí odpovědnost coby 

legislativního, rozpočtového a kontrolního 

orgánu, a vedou k menší transparentnosti 

pro širokou veřejnost a příjemce; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  280 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

 

Návrh usnesení 

Bod 53 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

53. opakuje proto svůj dlouhodobý 

postoj, že Evropský rozvojový fond by 

spolu s dalšími nástroji mimo VFR měl 

být začleněn do rozpočtu Unie; 

zdůrazňuje však, že jejich příslušné 

finanční krytí by mělo být doplněno nad 

rámec dohodnutých stropů VFR tak, aby 

začlenění těchto nástrojů do rozpočtu 

nemělo nepříznivý vliv na jejich 

financování nebo na další politiky a 

programy EU; vítá v zásadě návrh na 

začlenění Evropského mechanismu 

stability do finančních prostředků Unie ve 

formě Evropského měnového fondu, aniž 

by tím byla dotčena jeho budoucí podoba; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  281 

Marco Valli 

 

Návrh usnesení 

Bod 53 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

53. opakuje proto svůj dlouhodobý 

postoj, že Evropský rozvojový fond by 

spolu s dalšími nástroji mimo VFR měl být 

začleněn do rozpočtu Unie; zdůrazňuje 

však, že jejich příslušné finanční krytí by 

mělo být doplněno nad rámec 

dohodnutých stropů VFR tak, aby 

začlenění těchto nástrojů do rozpočtu 

nemělo nepříznivý vliv na jejich 

financování nebo na další politiky a 

programy EU; vítá v zásadě návrh na 

začlenění Evropského mechanismu 

stability do finančních prostředků Unie ve 

formě Evropského měnového fondu, aniž 

by tím byla dotčena jeho budoucí podoba; 

53. opakuje proto svůj dlouhodobý 

postoj, že Evropský rozvojový fond by 

spolu s dalšími nástroji mimo VFR měl být 

začleněn do rozpočtu Unie; 

Or. it 
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Pozměňovací návrh  282 

Jordi Solé 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 54 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

54. domnívá se rovněž, že pokud je 

určitý podíl mimorozpočtových operací 

považován za nutný pro dosažení určitých 

jednotlivých cílů, například 

prostřednictvím použití finančních 

nástrojů nebo svěřenských fondů, měly by 

být tyto operace používány v omezeném 

rozsahu, být zcela transparentní a 

zakládat se na přísných ustanoveních 

týkajících se přijímání rozhodnutí a 

odpovědnosti; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  283 

Monica Macovei, Indrek Tarand 

 

Návrh usnesení 

Bod 54 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

54. domnívá se rovněž, že pokud je 

určitý podíl mimorozpočtových operací 

považován za nutný pro dosažení určitých 

jednotlivých cílů, například 

prostřednictvím použití finančních nástrojů 

nebo svěřenských fondů, měly by být tyto 

operace používány v omezeném rozsahu, 

být zcela transparentní a zakládat se na 

přísných ustanoveních týkajících se 

přijímání rozhodnutí a odpovědnosti; 

54. domnívá se rovněž, že pokud je 

určitý podíl mimorozpočtových operací 

považován za nutný pro dosažení určitých 

jednotlivých cílů, například 

prostřednictvím použití finančních nástrojů 

nebo svěřenských fondů, měly by být tyto 

operace používány v omezeném rozsahu, 

být zcela transparentní a zakládat se na 

přísných ustanoveních týkajících se 

přijímání rozhodnutí a odpovědnosti; 

připomíná, že svěřenské fondy EU by měly 

výhradně podporovat činnosti mimo Unii; 

připomíná, že Parlament by měl mít 

možnost uplatňovat svou kontrolní 
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pravomoc nejen nad vytvářením 

takovýchto svěřenských fondů EU, ale 

také nad veškerým vyplácením prostředků 

z nich; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  284 

Eider Gardiazabal Rubial, Elly Schlein, Arne Lietz, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Návrh usnesení 

Bod 54 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

54. domnívá se rovněž, že pokud je 

určitý podíl mimorozpočtových operací 

považován za nutný pro dosažení určitých 

jednotlivých cílů, například 

prostřednictvím použití finančních nástrojů 

nebo svěřenských fondů, měly by být tyto 

operace používány v omezeném rozsahu, 

být zcela transparentní a zakládat se na 

přísných ustanoveních týkajících se 

přijímání rozhodnutí a odpovědnosti; 

54. domnívá se rovněž, že pokud je 

určitý podíl mimorozpočtových operací 

považován za nutný pro dosažení určitých 

jednotlivých cílů, například 

prostřednictvím použití finančních nástrojů 

nebo svěřenských fondů, měly by být tyto 

operace používány v omezeném rozsahu a 

trvání, být zcela transparentní a zakládat se 

na přísných ustanoveních týkajících se 

přijímání rozhodnutí a odpovědnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  285 

John Howarth 

 

Návrh usnesení 

Bod 55 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

55. domnívá se, že v rámci příštího 

VFR by měl rozpočet Unie přesněji 

vykazovat rozsah účelově vázaných příjmů 

a jejich dopad na skutečné výdaje, zejména 

těch, které pocházejí z příspěvků třetích 

zemí; zdůrazňuje, že je to ještě důležitější 

vzhledem k tomu, že Spojené království 

vyjádřilo v rámci jednání o svém 

vystoupení z Unie úmysl účastnit se 

55. domnívá se, že v rámci příštího 

VFR by měl rozpočet Unie přesněji 

vykazovat rozsah účelově vázaných příjmů 

a jejich dopad na skutečné výdaje, zejména 

těch, které pocházejí z příspěvků třetích 

zemí; zdůrazňuje, že je to ještě důležitější 

vzhledem k tomu, že Spojené království 

vyjádřilo v rámci jednání o svém 

vystoupení z Unie úmysl účastnit se 
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některých rozpočtových programů Unie v 

rámci nového VFR na období po roce 2020 

jako nečlenský stát; 

některých rozpočtových programů Unie v 

rámci nového VFR na období po roce 2020 

jako nečlenský stát; v tomto ohledu 

zdůrazňuje, že účast třetích zemí v 

programech EU by měla být podporována 

v případě, že účast je zásadním přínosem 

pro EU i pro třetí zemi/země; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  286 

Pina Picierno, Luigi Morgano 

 

Návrh usnesení 

Bod 55 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

55. domnívá se, že v rámci příštího 

VFR by měl rozpočet Unie přesněji 

vykazovat rozsah účelově vázaných příjmů 

a jejich dopad na skutečné výdaje, zejména 

těch, které pocházejí z příspěvků třetích 

zemí; zdůrazňuje, že je to ještě důležitější 

vzhledem k tomu, že Spojené království 

vyjádřilo v rámci jednání o svém 

vystoupení z Unie úmysl účastnit se 

některých rozpočtových programů Unie v 

rámci nového VFR na období po roce 2020 

jako nečlenský stát; 

55. domnívá se, že v rámci příštího 

VFR by měl rozpočet Unie přesněji 

vykazovat rozsah účelově vázaných příjmů 

a jejich dopad na skutečné výdaje, zejména 

těch, které pocházejí z příspěvků třetích 

zemí; zdůrazňuje, že je to ještě důležitější 

vzhledem k tomu, že Spojené království 

vyjádřilo v rámci jednání o svém 

vystoupení z Unie úmysl účastnit se 

některých rozpočtových programů Unie v 

rámci nového VFR na období po roce 2020 

jako nečlenský stát; zdůrazňuje však, že v 

rozpočtu je třeba se vyvarovat spojení 

mezi konkrétními příjmovými a 

výdajovými položkami; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  287 

Jordi Solé, Sven Giegold 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 55 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 55a. je přesvědčen1a, že v příštím období 

je důležité posílit transparentnost VFR, a 

v tomto ohledu zdůrazňuje nevyužitou 

možnost spojení s digitální agendou EU 

pomocí využití inovativních evropských 

digitálních platforem ke zviditelnění a 

zpřístupnění informací o cílech, 

příjemcích a výsledcích výdajů a 

úvěrování ze strany EU pro občany a 

investory; 

 __________________ 

 1a PN navržený NABU – Naturschutzbund 

Deutschland e.V. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  288 

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

 

Návrh usnesení 

Bod 56 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

56. připomíná nahromadění 

neuhrazených plateb na konci předchozího 

VFR, které se přenesly do současného 

VFR, a vzhledem k pozdnímu zahájení 

předchozích programů, nedostatečné 

úrovně rozpočtových prostředků a 

nedostatečných stropů pro platby, většinou 

v oblasti politiky soudržnosti, tak na konci 

roku 2014 dosáhly bezprecedentní výše 

24,7 miliard EUR; vyjadřuje politování nad 

tím, že zaměření se na snížení objemu 

neuhrazených plateb týkajících se období 

2007–2013 mělo za následek záměrné 

snahy oddálit zahájení některých programů 

na období 2014–2020 a přispělo k 

opačnému trendu nedostatečného čerpání 

rozpočtů v letech 2016 a 2017; žádá 

Komisi a členské státy, aby navrhly 

konkrétní opatření k urychlení provádění 

56. připomíná nahromadění 

neuhrazených plateb na konci předchozího 

VFR, které se přenesly do současného 

VFR, a vzhledem k pozdnímu zahájení 

předchozích programů, nedostatečné 

úrovně rozpočtových prostředků a 

nedostatečných stropů pro platby, většinou 

v oblasti politiky soudržnosti, tak na konci 

roku 2014 dosáhly bezprecedentní výše 

24,7 miliard EUR; vyjadřuje politování nad 

tím, že zaměření se na snížení objemu 

neuhrazených plateb týkajících se období 

2007–2013 mělo za následek záměrné 

snahy oddálit zahájení některých programů 

na období 2014–2020 a přispělo k 

opačnému trendu nedostatečného čerpání 

rozpočtů v letech 2016 a 2017; žádá 

Komisi a členské státy, aby navrhly 

konkrétní opatření k urychlení provádění 
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programů na období 2014–2020, a varuje 

před opakováním platební krize v období 

přechodu mezi dvěma VFR; 

programů na období 2014–2020, a varuje 

před opakováním platební krize v období 

přechodu mezi dvěma VFR; vyzývá 

ministry financí všech členských států, 

aby navštěvovali schůzky všech tří orgánů 

EU týkající se pravidelných plateb s cílem 

vést plodnou diskusi o možných 

opatřeních na lepší provádění programů v 

rámci sdíleného řízení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  289 

Tamás Deutsch 

 

Návrh usnesení 

Bod 56 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

56. připomíná nahromadění 

neuhrazených plateb na konci předchozího 

VFR, které se přenesly do současného 

VFR, a vzhledem k pozdnímu zahájení 

předchozích programů, nedostatečné 

úrovně rozpočtových prostředků a 

nedostatečných stropů pro platby, většinou 

v oblasti politiky soudržnosti, tak na konci 

roku 2014 dosáhly bezprecedentní výše 

24,7 miliard EUR; vyjadřuje politování nad 

tím, že zaměření se na snížení objemu 

neuhrazených plateb týkajících se období 

2007–2013 mělo za následek záměrné 

snahy oddálit zahájení některých programů 

na období 2014–2020 a přispělo k 

opačnému trendu nedostatečného čerpání 

rozpočtů v letech 2016 a 2017; žádá 

Komisi a členské státy, aby navrhly 

konkrétní opatření k urychlení provádění 

programů na období 2014–2020, a varuje 

před opakováním platební krize v období 

přechodu mezi dvěma VFR; 

56. připomíná nahromadění 

neuhrazených plateb na konci předchozího 

VFR, které se přenesly do současného 

VFR, a vzhledem k pozdnímu zahájení 

předchozích programů, nedostatečné 

úrovně rozpočtových prostředků a 

nedostatečných stropů pro platby, většinou 

v oblasti politiky soudržnosti, tak na konci 

roku 2014 dosáhly bezprecedentní výše 

24,7 miliard EUR; vyjadřuje politování nad 

tím, že zaměření se na snížení objemu 

neuhrazených plateb týkajících se období 

2007–2013 mělo za následek záměrné 

snahy oddálit zahájení některých programů 

na období 2014–2020 a přispělo k 

opačnému trendu nedostatečného čerpání 

rozpočtů v letech 2016 a 2017; žádá 

Komisi a členské státy, aby navrhly 

konkrétní opatření k urychlení provádění 

programů na období 2014–2020, a varuje 

před opakováním platební krize v období 

přechodu mezi dvěma VFR; připomíná 

Komisi, že zjednodušení prováděcích 

pravidel, minimalizace administrativní 

zátěže pro členské státy a zároveň využití 

stávajících struktur může zkrátit čas, kdy 

nové programy naberou optimální 
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rychlost; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  290 

Marco Valli 

 

Návrh usnesení 

Bod 56 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

56. připomíná nahromadění 

neuhrazených plateb na konci předchozího 

VFR, které se přenesly do současného 

VFR, a vzhledem k pozdnímu zahájení 

předchozích programů, nedostatečné 

úrovně rozpočtových prostředků a 

nedostatečných stropů pro platby, většinou 

v oblasti politiky soudržnosti, tak na konci 

roku 2014 dosáhly bezprecedentní výše 

24,7 miliard EUR; vyjadřuje politování nad 

tím, že zaměření se na snížení objemu 

neuhrazených plateb týkajících se období 

2007–2013 mělo za následek záměrné 

snahy oddálit zahájení některých programů 

na období 2014–2020 a přispělo k 

opačnému trendu nedostatečného čerpání 

rozpočtů v letech 2016 a 2017; žádá 

Komisi a členské státy, aby navrhly 

konkrétní opatření k urychlení provádění 

programů na období 2014–2020, a varuje 

před opakováním platební krize v období 

přechodu mezi dvěma VFR; 

56. připomíná nahromadění 

neuhrazených plateb na konci předchozího 

VFR, které se přenesly do současného 

VFR, a vzhledem k pozdnímu zahájení 

předchozích programů, většinou v oblasti 

politiky soudržnosti, tak na konci roku 

2014 dosáhly bezprecedentní výše 24,7 

miliard EUR; vyjadřuje politování nad tím, 

že zaměření se na snížení objemu 

neuhrazených plateb týkajících se období 

2007–2013 mělo za následek záměrné 

snahy oddálit zahájení některých programů 

na období 2014–2020 a přispělo k 

opačnému trendu nedostatečného čerpání 

rozpočtů v letech 2016 a 2017; žádá 

Komisi a členské státy, aby navrhly 

konkrétní opatření k urychlení provádění 

programů na období 2014–2020, a varuje 

před opakováním platební krize v období 

přechodu mezi dvěma VFR; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  291 

Jordi Solé 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 58 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

58. požaduje, aby budoucí stropy plateb 

byly stanoveny na přiměřené úrovni, 

přičemž se ponechá pouze omezený a 

realistický rozdíl mezi výší prostředků na 

závazky a prostředků na platby a zohlední 

se potřeba ctít závazky plynoucí ze 

stávajícího finančního období, které se 

změní na platby až po roce 2020; 

58. požaduje, aby budoucí stropy plateb 

byly stanoveny na stejné úrovni jako 

stropy závazků; připomíná, že platby jsou 

logickými a legálními důsledky závazků, a 

ze závazků se proto stanou platby; 

zdůrazňuje, že stropy plateb nestanoví výši 

plateb pro roční rozpočty, která bude 

stanovena oběma odbory rozpočtového 

orgánu, ale maximální výši, na níž by bylo 

možno se shodnout; proto se domnívá, že 

by měla být uplatněna veškerá technická 

opatření, aby platba nebyla provedena; - 

zvláště aby byla zohledněna potřeba ctít 

závazky plynoucí ze stávajícího finančního 

období, které se změní na platby až po roce 

2020; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  292 

Marco Valli 

 

Návrh usnesení 

Bod 59 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

59. zdůrazňuje, že rozpočet EU má k 

dispozici širokou škálu nástrojů na 

financování evropského projektu, které lze 

seskupit do dvou kategorií: granty a 

finanční nástroje ve formě záruk, půjček, 

nástrojů ke sdílení rizik nebo kapitálových 

investic; poukazuje rovněž na Evropský 

fond pro strategické investice, s jehož 

pomocí je v EU mobilizován soukromý 

kapitál na podporu projektů v klíčových 

oblastech pro hospodářství EU, který by 

měl doplnit omezené veřejné finanční 

prostředky; 

59. poukazuje rovněž na Evropský fond 

pro strategické investice, kterému se 

nepodařilo překlenout mezeru v poptávce, 

zaměstnanosti a inflaci zejména v 

okrajových zemích eurozóny, které mají 

potřebu zvýšit veřejné investice do odvětví 

s velkým potenciálem; 

Or. it 
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Pozměňovací návrh  293 

Bernd Kölmel 

 

Návrh usnesení 

Bod 59 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

59. zdůrazňuje, že rozpočet EU má k 

dispozici širokou škálu nástrojů na 

financování evropského projektu, které lze 

seskupit do dvou kategorií: granty a 

finanční nástroje ve formě záruk, půjček, 

nástrojů ke sdílení rizik nebo kapitálových 

investic; poukazuje rovněž na Evropský 

fond pro strategické investice, s jehož 

pomocí je v EU mobilizován soukromý 

kapitál na podporu projektů v klíčových 

oblastech pro hospodářství EU, který by 

měl doplnit omezené veřejné finanční 

prostředky; 

59. zdůrazňuje, že rozpočet EU má k 

dispozici širokou škálu nástrojů na 

financování činností na úrovni EU, které 

lze seskupit do dvou kategorií: granty a 

finanční nástroje ve formě záruk, půjček, 

nástrojů ke sdílení rizik nebo kapitálových 

investic; je přesvědčen, že tato nástroje by 

měly doplnit omezené veřejné finanční 

prostředky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  294 

José Manuel Fernandes 

 

Návrh usnesení 

Bod 59 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

59. zdůrazňuje, že rozpočet EU má k 

dispozici širokou škálu nástrojů na 

financování evropského projektu, které lze 

seskupit do dvou kategorií: granty a 

finanční nástroje ve formě záruk, půjček, 

nástrojů ke sdílení rizik nebo kapitálových 

investic; poukazuje rovněž na Evropský 

fond pro strategické investice, s jehož 

pomocí je v EU mobilizován soukromý 

kapitál na podporu projektů v klíčových 

oblastech pro hospodářství EU, který by 

měl doplnit omezené veřejné finanční 

prostředky; 

59. zdůrazňuje, že rozpočet EU má k 

dispozici širokou škálu nástrojů na 

financování evropského projektu, které lze 

seskupit do dvou kategorií: granty a 

finanční nástroje ve formě záruk, půjček, 

nástrojů ke sdílení rizik nebo kapitálových 

investic; poukazuje rovněž na Evropský 

fond pro strategické investice, s jehož 

pomocí je v EU mobilizován soukromý 

kapitál na podporu projektů v klíčových 

oblastech pro hospodářství EU, aby doplnil 

omezené financování; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  295 

Jordi Solé 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 60 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

60. uznává potenciál finančních 

nástrojů pro zvýšení hospodářského a 

politického vlivu rozpočtu Unie; poukazuje 

však na to, že se mohou použít pouze pro 

projekty vytvářející příjmy, a proto 

představují pouze doplňkové, a nikoli 

alternativní formy financování, neboť 

některé projekty mohou být financovány 

pouze prostřednictvím dotací; 

60. uznává potenciál finančních 

nástrojů pro zvýšení hospodářského a 

politického vlivu rozpočtu Unie; poukazuje 

však na to, že se mohou použít pouze pro 

projekty vytvářející příjmy, a proto 

představují pouze doplňkovou možnost k 

systému grantů a neměly by být 

považovány za alternativní formy 

financování, neboť některé projekty mohou 

být financovány pouze prostřednictvím 

dotací; proto zdůrazňuje, že finanční 

nástroje nejsou vázány cíli; vyzývá 

Komisi, aby provedla přezkum finančních 

nástrojů, včetně EFSI, aby byly napříště 

vázány strategií EU po roce 2020 a cíli a 

aby byly slučitelné s Pařížskou dohodou o 

klimatu a/nebo Agendou 2030; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  296 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Návrh usnesení 

Bod 60 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

60. uznává potenciál finančních 

nástrojů pro zvýšení hospodářského a 

politického vlivu rozpočtu Unie; poukazuje 

však na to, že se mohou použít pouze pro 

projekty vytvářející příjmy, a proto 

představují pouze doplňkové, a nikoli 

alternativní formy financování, neboť 

některé projekty mohou být financovány 

60. uznává potenciál finančních 

nástrojů pro zvýšení hospodářského a 

politického vlivu rozpočtu Unie; vyzývá k 

větší flexibilitě při meziodvětvovém 

využívání jednotlivých finančních 

nástrojů, aby byla překonána restriktivní 

pravidla, která příjemcům brání využívat 

u projektů se shodnými cíli více 
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pouze prostřednictvím dotací; programů; poukazuje však na to, že se 

mohou použít pouze pro projekty 

vytvářející příjmy, a proto představují 

pouze doplňkové, a nikoli alternativní 

formy financování, neboť některé projekty 

mohou být financovány pouze 

prostřednictvím dotací; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  297 

Marco Valli 

 

Návrh usnesení 

Bod 60 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

60. uznává potenciál finančních 

nástrojů pro zvýšení hospodářského a 

politického vlivu rozpočtu Unie; 

poukazuje však na to, že se mohou použít 

pouze pro projekty vytvářející příjmy, a 

proto představují pouze doplňkové, a nikoli 

alternativní formy financování, neboť 

některé projekty mohou být financovány 

pouze prostřednictvím dotací; 

60. zdůrazňuje, že finanční nástroje se 

mohou použít pouze pro projekty 

vytvářející příjmy, a nikoli alternativní 

formy financování, neboť některé projekty 

mohou být financovány pouze 

prostřednictvím dotací; upozorňuje na 

skutečnost, že v některých případech by 

používání finančních nástrojů mohlo 

přivodit společenství, které je používá, 

hospodářské ztráty způsobené 

soukromými společnostmi; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  298 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Návrh usnesení 

Bod 60 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

60. uznává potenciál finančních 

nástrojů pro zvýšení hospodářského a 

politického vlivu rozpočtu Unie; poukazuje 

však na to, že se mohou použít pouze pro 

projekty vytvářející příjmy, a proto 

60. uznává potenciál finančních 

nástrojů pro zvýšení hospodářského a 

politického vlivu rozpočtu Unie; poukazuje 

však na to, že se mohou použít pouze v 

případě nepříznivých investičních 
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představují pouze doplňkové, a nikoli 

alternativní formy financování, neboť 

některé projekty mohou být financovány 

pouze prostřednictvím dotací; 

podmínek nebo selhání trhu pro finančně 

životaschopnou investici; připomíná, že 

cílem by nemělo být nahrazení již 

existujících veřejných systémů nebo 

soukromého financování; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  299 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Louis Michel, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Návrh usnesení 

Bod 61 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

61. opakuje svůj požadavek, aby 

Komise určila oblasti politik EU, kde by 

granty mohly být kombinovány s 

finančními nástroji a aby se zabývala 

otázkou vhodné rovnováhy mezi nimi; je 

přesvědčen, že dotace by měly být i v 

příštím VFR převládajícím způsobem 

financování projektů EU; zdůrazňuje, že 

půjčky, záruky, sdílení rizik a kapitálové 

financování by měly být využívány opatrně 

a na základě odpovídajícího předběžného 

hodnocení a pouze v případě, že jejich 

používání může vykázat jasnou přidanou 

hodnotu a pákový efekt; 

61. opakuje svůj požadavek, aby 

Komise provedla jednoznačnější rozdělení 

nástrojů; Komise by měla určit oblasti 

politik EU, které jsou nejlépe zásobovány 

granty, ty, které by mohly lépe vyhovovat 

finančním nástrojům, a ty, kde by granty 

mohly být kombinovány s finančními 

nástroji a aby se zabývala otázkou vhodné 

rovnováhy mezi nimi; zdůrazňuje, že 

půjčky, záruky, sdílení rizik a kapitálové 

financování musí být v příštím VFR 

doplněny velkým úsilím o usnadnění 

přístupu příjemců, zejména začínajících 

podniků, malých a středních podniků a 

společností se střední tržní kapitalizací, k 

těmto nástrojům; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  300 

Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij 

 

Návrh usnesení 

Bod 61 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

61. opakuje svůj požadavek, aby 

Komise určila oblasti politik EU, kde by 

61. opakuje svůj požadavek, aby 

Komise určila oblasti politik EU, kde by 
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granty mohly být kombinovány s 

finančními nástroji a aby se zabývala 

otázkou vhodné rovnováhy mezi nimi; je 

přesvědčen, že dotace by měly být i v 

příštím VFR převládajícím způsobem 

financování projektů EU; zdůrazňuje, že 

půjčky, záruky, sdílení rizik a kapitálové 

financování by měly být využívány opatrně 

a na základě odpovídajícího předběžného 

hodnocení a pouze v případě, že jejich 

používání může vykázat jasnou přidanou 

hodnotu a pákový efekt; 

granty mohly být kombinovány s 

finančními nástroji a aby se zabývala 

otázkou vhodné rovnováhy mezi nimi; je 

přesvědčen, že dotace by měly být i v 

příštím VFR převládajícím způsobem 

financování projektů EU; konstatuje, že 

využívání finančních nástrojů a 

součinnosti s granty lze zlepšit; v této 

souvislosti zdůrazňuje, že je potřeba 

věnovat zvláštní pozornost pravidlům 

státní podpory, aby se zajistily rovné 

podmínky pro granty a finanční nástroje; 
zdůrazňuje, že půjčky, záruky, sdílení rizik 

a kapitálové financování by měly být 

využívány opatrně a na základě 

odpovídajícího předběžného hodnocení a 

pouze v případě, že jejich používání může 

vykázat jasnou přidanou hodnotu a pákový 

efekt; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  301 

Jordi Solé 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 61 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

61. opakuje svůj požadavek, aby 

Komise určila oblasti politik EU, kde by 

granty mohly být kombinovány s 

finančními nástroji a aby se zabývala 

otázkou vhodné rovnováhy mezi nimi; je 

přesvědčen, že dotace by měly být i v 

příštím VFR převládajícím způsobem 

financování projektů EU; zdůrazňuje, že 

půjčky, záruky, sdílení rizik a kapitálové 

financování by měly být využívány opatrně 

a na základě odpovídajícího předběžného 

hodnocení a pouze v případě, že jejich 

používání může vykázat jasnou přidanou 

hodnotu a pákový efekt; 

61. opakuje svůj požadavek, aby 

Komise určila oblasti politik EU, kde by 

granty mohly být kombinovány s 

finančními nástroji a aby se zabývala 

otázkou vhodné rovnováhy mezi nimi; je 

přesvědčen, že dotace by měly být i v 

příštím VFR převládajícím způsobem 

financování projektů EU; upozorňuje na 

nedostatečnou odpovědnost a nízkou 

úroveň informování o výsledcích 

dosažených v reálné ekonomice a na 

vysoké poplatky za správu finančních 

nástrojů; proto se domnívá, že půjčky, 

záruky, sdílení rizik a kapitálové 

financování by měly být využívány opatrně 

a na základě odpovídajícího předběžného 
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hodnocení a pouze v případě, že jejich 

používání může vykázat jasnou přidanou 

hodnotu a pákový efekt; 

Or. en 

 

 

Pozměňovací návrh  302 

Marco Valli 

 

Návrh usnesení 

Bod 61 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

61. opakuje svůj požadavek, aby 

Komise určila oblasti politik EU, kde by 

granty mohly být kombinovány s 

finančními nástroji a aby se zabývala 

otázkou vhodné rovnováhy mezi nimi; je 

přesvědčen, že dotace by měly být i v 

příštím VFR převládajícím způsobem 

financování projektů EU; zdůrazňuje, že 

půjčky, záruky, sdílení rizik a kapitálové 

financování by měly být využívány opatrně 

a na základě odpovídajícího předběžného 

hodnocení a pouze v případě, že jejich 

používání může vykázat jasnou přidanou 

hodnotu a pákový efekt; 

61. opakuje svůj požadavek, aby 

Komise určila oblasti politik EU, kde by 

granty mohly být kombinovány s 

finančními nástroji a aby se zabývala 

otázkou vhodné rovnováhy mezi nimi; je 

přesvědčen, že dotace by měly být i v 

příštím VFR převládajícím způsobem 

financování projektů EU; zdůrazňuje, že 

půjčky, záruky, sdílení rizik a kapitálové 

financování by měly být využívány opatrně 

a na základě odpovídajícího nezávislého 

předběžného hodnocení a pouze v případě, 

že jejich používání může vykázat jasnou 

přidanou hodnotu a pákový efekt; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  303 

Monika Hohlmeier 

 

Návrh usnesení 

Bod 62 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

62. vyzývá Komisi, aby v příštím VFR 

zjednodušila a harmonizovala pravidla 

pro využívání finančních nástrojů s cílem 

maximalizovat jejich účinné uplatňování; 

domnívá se, že možnost sloučit do 

vypouští se 
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jediného fondu finanční nástroje na 

úrovni EU, jež jsou centrálně spravovány 

v rámci programů, jako je Nástroj pro 

propojení Evropy, Horizont 2020, 

COSME, Kreativní Evropa a program pro 

zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) 

na jedné straně a Evropský fond pro 

strategické investice (EFSI) na straně 

druhé, je návrhem, o němž by se mělo 

dále diskutovat; zastává názor, že takovéto 

zastřešující řešení by mělo stanovit jasnou 

strukturu pro výběr různých druhů 

finančních nástrojů pro různé oblasti 

politiky a druhy opatření; zdůrazňuje 

však, že do takového fondu by nikdy 

nemohly být začleněny finanční nástroje, 

které spravují členské státy v rámci 

politiky soudržnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  304 

Pina Picierno, Luigi Morgano 

 

Návrh usnesení 

Bod 62 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

62. vyzývá Komisi, aby v příštím VFR 

zjednodušila a harmonizovala pravidla pro 

využívání finančních nástrojů s cílem 

maximalizovat jejich účinné uplatňování; 

domnívá se, že možnost sloučit do 

jediného fondu finanční nástroje na úrovni 

EU, jež jsou centrálně spravovány v rámci 

programů, jako je Nástroj pro propojení 

Evropy, Horizont 2020, COSME, Kreativní 

Evropa a program pro zaměstnanost a 

sociální inovace (EaSI) na jedné straně a 

Evropský fond pro strategické investice 

(EFSI) na straně druhé, je návrhem, o 

němž by se mělo dále diskutovat; zastává 

názor, že takovéto zastřešující řešení by 

mělo stanovit jasnou strukturu pro výběr 

různých druhů finančních nástrojů pro 

různé oblasti politiky a druhy opatření; 

62. vyzývá Komisi, aby v příštím VFR 

zjednodušila a harmonizovala pravidla pro 

využívání finančních nástrojů s cílem 

maximalizovat jejich účinné uplatňování; 

domnívá se, že jediný fond, který by 

slučoval finanční nástroje na úrovni EU, 

jež jsou centrálně spravovány v rámci 

programů, jako je Nástroj pro propojení 

Evropy, Horizont 2020, COSME, Kreativní 

Evropa a program pro zaměstnanost a 

sociální inovace (EaSI) na jedné straně a 

Evropský fond pro strategické investice 

(EFSI) na straně druhé, by mohl umožnit 

dosáhnout cílů účinnosti, jednoduchosti a 

flexibility při řízení rozpočtu EU; zastává 

názor, že takovéto zastřešující řešení by 

mělo stanovit jasnou strukturu pro výběr 

různých druhů finančních nástrojů pro 
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zdůrazňuje však, že do takového fondu by 

nikdy nemohly být začleněny finanční 

nástroje, které spravují členské státy 

v rámci politiky soudržnosti; 

různé oblasti politiky a druhy opatření; je 

přesvědčen, že aby mohla být zaručena 

skutečná adicionalita jediného fondu, 

který by slučoval všechny finanční 

nástroje, musela by jeho správní struktura 

umožňovat pákový efekt v oblasti místních 

znalostí tím, že by podporoval EIB a 

vnitrostátní podpůrné banky a instituce, 

aby vytvářely a rozvíjely operace, a 

zajišťovat jim všem rovné podmínky; 
zdůrazňuje však, že do takového fondu by 

nikdy nemohly být začleněny finanční 

nástroje, které spravují členské státy 

v rámci politiky soudržnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  305 

Eider Gardiazabal Rubial, Agnes Jongerius, Georgi Pirinski, Javi López 

 

Návrh usnesení 

Bod 62 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

62. vyzývá Komisi, aby v příštím VFR 

zjednodušila a harmonizovala pravidla pro 

využívání finančních nástrojů s cílem 

maximalizovat jejich účinné uplatňování; 

domnívá se, že možnost sloučit do jediného 

fondu finanční nástroje na úrovni EU, jež 

jsou centrálně spravovány v rámci 

programů, jako je Nástroj pro propojení 

Evropy, Horizont 2020, COSME, 

Kreativní Evropa a program pro 

zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) 

na jedné straně a Evropský fond pro 

strategické investice (EFSI) na straně 

druhé, je návrhem, o němž by se mělo 

dále diskutovat; zastává názor, že takovéto 

zastřešující řešení by mělo stanovit jasnou 

strukturu pro výběr různých druhů 

finančních nástrojů pro různé oblasti 

politiky a druhy opatření; zdůrazňuje však, 

že do takového fondu by nikdy nemohly 

být začleněny finanční nástroje, které 

spravují členské státy v rámci politiky 

62. vyzývá Komisi, aby v příštím VFR 

zjednodušila a harmonizovala pravidla pro 

využívání finančních nástrojů s cílem 

maximalizovat jejich účinné uplatňování; 

bere na vědomí, že Komise může 

navrhnout sloučit do jediného fondu 

finanční nástroje na úrovni EU, jež jsou 

centrálně spravovány; upozorňuje, že 

takový návrh by potřeboval důkladnou 

diskusi; zdůrazňuje však, že do takového 

fondu by nikdy nemohly být začleněny 

finanční nástroje, které spravují členské 

státy v rámci politiky soudržnosti; 
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soudržnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  306 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Návrh usnesení 

Bod 62 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

62. vyzývá Komisi, aby v příštím VFR 

zjednodušila a harmonizovala pravidla pro 

využívání finančních nástrojů s cílem 

maximalizovat jejich účinné uplatňování; 

domnívá se, že možnost sloučit do 

jediného fondu finanční nástroje na 

úrovni EU, jež jsou centrálně spravovány 

v rámci programů, jako je Nástroj pro 

propojení Evropy, Horizont 2020, 

COSME, Kreativní Evropa a program pro 

zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) 

na jedné straně a Evropský fond pro 

strategické investice (EFSI) na straně 

druhé, je návrhem, o němž by se mělo 

dále diskutovat; zastává názor, že takovéto 

zastřešující řešení by mělo stanovit jasnou 

strukturu pro výběr různých druhů 

finančních nástrojů pro různé oblasti 

politiky a druhy opatření; zdůrazňuje však, 

že do takového fondu by nikdy nemohly 

být začleněny finanční nástroje, které 

spravují členské státy v rámci politiky 

soudržnosti; 

62. vyzývá Komisi, aby v příštím VFR 

zjednodušila a harmonizovala pravidla pro 

využívání finančních nástrojů s cílem 

maximalizovat jejich účinné uplatňování; 

zastává názor, že by bylo třeba zajistit 

jasnou strukturu pro výběr různých druhů 

finančních nástrojů pro různé oblasti 

politiky a druhy opatření a že příslušné 

finanční nástroje by měly i nadále 

figurovat v rozpočtu pod samostatnými 

položkami, aby byla zajištěna 

jednoznačnost investic; zdůrazňuje však, 

že taková harmonizace pravidel nemůže 

postihnout finanční nástroje, které spravují 

členské státy v rámci politiky soudržnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  307 

Ivana Maletić 

 

Návrh usnesení 

Bod 62 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

62. vyzývá Komisi, aby v příštím VFR 

zjednodušila a harmonizovala pravidla pro 

využívání finančních nástrojů s cílem 

maximalizovat jejich účinné uplatňování; 

domnívá se, že možnost sloučit do jediného 

fondu finanční nástroje na úrovni EU, jež 

jsou centrálně spravovány v rámci 

programů, jako je Nástroj pro propojení 

Evropy, Horizont 2020, COSME, Kreativní 

Evropa a program pro zaměstnanost a 

sociální inovace (EaSI) na jedné straně a 

Evropský fond pro strategické investice 

(EFSI) na straně druhé, je návrhem, o němž 

by se mělo dále diskutovat; zastává názor, 

že takovéto zastřešující řešení by mělo 

stanovit jasnou strukturu pro výběr různých 

druhů finančních nástrojů pro různé oblasti 

politiky a druhy opatření; zdůrazňuje však, 

že do takového fondu by nikdy nemohly 

být začleněny finanční nástroje, které 

spravují členské státy v rámci politiky 

soudržnosti; 

62. vyzývá Komisi, aby v příštím VFR 

zjednodušila a harmonizovala pravidla pro 

využívání finančních nástrojů s cílem 

maximalizovat jejich účinné uplatňování; 

domnívá se, že možnost sloučit do jediného 

fondu finanční nástroje na úrovni EU, jež 

jsou centrálně spravovány v rámci 

programů, jako je Nástroj pro propojení 

Evropy, Horizont 2020, COSME, Kreativní 

Evropa a program pro zaměstnanost a 

sociální inovace (EaSI) na jedné straně a 

Evropský fond pro strategické investice 

(EFSI) na straně druhé, je návrhem, o němž 

by se mělo dále diskutovat; zastává názor, 

že takovéto zastřešující řešení by mělo 

stanovit jasnou strukturu pro výběr různých 

druhů finančních nástrojů pro různé oblasti 

politiky a druhy opatření; zdůrazňuje však, 

že do takového fondu by nikdy nemohly 

být začleněny finanční nástroje, které 

spravují členské státy v rámci politiky 

soudržnosti; zdůrazňuje, že ve struktuře 

VFR po roce 2020 nemohou být tyto 

programy zahrnuty v jediné položce pro 

horizontální (finanční) nástroje na 

podporu investic; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  308 

Jordi Solé 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 62 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

62. vyzývá Komisi, aby v příštím VFR 

zjednodušila a harmonizovala pravidla pro 

využívání finančních nástrojů s cílem 

maximalizovat jejich účinné uplatňování; 

domnívá se, že možnost sloučit do jediného 

fondu finanční nástroje na úrovni EU, jež 

62. vyzývá Komisi, aby v příštím VFR 

zjednodušila a harmonizovala pravidla pro 

využívání finančních nástrojů s cílem 

maximalizovat jejich účinné uplatňování; 

domnívá se, že možnost sloučit do jediného 

fondu finanční nástroje na úrovni EU, jež 
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jsou centrálně spravovány v rámci 

programů, jako je Nástroj pro propojení 

Evropy, Horizont 2020, COSME, Kreativní 

Evropa a program pro zaměstnanost a 

sociální inovace (EaSI) na jedné straně a 

Evropský fond pro strategické investice 

(EFSI) na straně druhé, je návrhem, o němž 

by se mělo dále diskutovat; zastává názor, 

že takovéto zastřešující řešení by mělo 

stanovit jasnou strukturu pro výběr různých 

druhů finančních nástrojů pro různé oblasti 

politiky a druhy opatření; zdůrazňuje však, 

že do takového fondu by nikdy nemohly 

být začleněny finanční nástroje, které 

spravují členské státy v rámci politiky 

soudržnosti; 

jsou centrálně spravovány v rámci 

programů, jako je Nástroj pro propojení 

Evropy, Horizont 2020, COSME, Kreativní 

Evropa a program pro zaměstnanost a 

sociální inovace (EaSI) na jedné straně a 

Evropský fond pro strategické investice 

(EFSI) na straně druhé, je návrhem, o němž 

by se mělo dále diskutovat; zastává názor, 

že takovéto zastřešující řešení by mělo 

stanovit jasnou strukturu pro výběr různých 

druhů finančních nástrojů pro různé oblasti 

politiky a druhy opatření; zdůrazňuje však, 

že do takového fondu by nikdy nemohly 

být začleněny finanční nástroje, které 

spravují členské státy v rámci politiky 

soudržnosti, nebo projekty financování, 

které jsou v rozporu s domácími i 

mezinárodními závazky EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  309 

Péter Niedermüller, Claude Moraes 

 

Návrh usnesení 

Bod 62 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

62. vyzývá Komisi, aby v příštím VFR 

zjednodušila a harmonizovala pravidla pro 

využívání finančních nástrojů s cílem 

maximalizovat jejich účinné uplatňování; 

domnívá se, že možnost sloučit do jediného 

fondu finanční nástroje na úrovni EU, jež 

jsou centrálně spravovány v rámci 

programů, jako je Nástroj pro propojení 

Evropy, Horizont 2020, COSME, Kreativní 

Evropa a program pro zaměstnanost a 

sociální inovace (EaSI) na jedné straně a 

Evropský fond pro strategické investice 

(EFSI) na straně druhé, je návrhem, o němž 

by se mělo dále diskutovat; zastává názor, 

že takovéto zastřešující řešení by mělo 

stanovit jasnou strukturu pro výběr různých 

druhů finančních nástrojů pro různé oblasti 

politiky a druhy opatření; zdůrazňuje však, 

62. vyzývá Komisi, aby v příštím VFR 

zjednodušila a harmonizovala pravidla pro 

využívání finančních nástrojů s cílem 

maximalizovat jejich účinné uplatňování; 

domnívá se, že možnost sloučit do jediného 

fondu finanční nástroje na úrovni EU, jež 

jsou centrálně spravovány v rámci 

programů, jako je Nástroj pro propojení 

Evropy, Horizont 2020, COSME, Kreativní 

Evropa a program pro zaměstnanost a 

sociální inovace (EaSI) na jedné straně a 

Evropský fond pro strategické investice 

(EFSI) na straně druhé, jakož i budoucí 

interní evropský fond pro demokracii a 

lidská práva, je návrhem, o němž by se 

mělo dále diskutovat; zastává názor, že 

takovéto zastřešující řešení by mělo 

stanovit jasnou strukturu pro výběr různých 
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že do takového fondu by nikdy nemohly 

být začleněny finanční nástroje, které 

spravují členské státy v rámci politiky 

soudržnosti; 

druhů finančních nástrojů pro různé oblasti 

politiky a druhy opatření; zdůrazňuje však, 

že do takového fondu by nikdy nemohly 

být začleněny finanční nástroje, které 

spravují členské státy v rámci politiky 

soudržnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  310 

Bernd Kölmel 

 

Návrh usnesení 

Bod 62 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

62. vyzývá Komisi, aby v příštím VFR 

zjednodušila a harmonizovala pravidla pro 

využívání finančních nástrojů s cílem 

maximalizovat jejich účinné uplatňování; 

domnívá se, že možnost sloučit do jediného 

fondu finanční nástroje na úrovni EU, jež 

jsou centrálně spravovány v rámci 

programů, jako je Nástroj pro propojení 

Evropy, Horizont 2020, COSME, Kreativní 

Evropa a program pro zaměstnanost a 

sociální inovace (EaSI) na jedné straně a 

Evropský fond pro strategické investice 

(EFSI) na straně druhé, je návrhem, o 

němž by se mělo dále diskutovat; zastává 

názor, že takovéto zastřešující řešení by 

mělo stanovit jasnou strukturu pro výběr 

různých druhů finančních nástrojů pro 

různé oblasti politiky a druhy opatření; 

zdůrazňuje však, že do takového fondu by 

nikdy nemohly být začleněny finanční 

nástroje, které spravují členské státy 

v rámci politiky soudržnosti; 

62. vyzývá Komisi, aby v příštím VFR 

zjednodušila a harmonizovala pravidla pro 

využívání finančních nástrojů s cílem 

maximalizovat jejich účinné uplatňování; 

domnívá se, že možnost sloučit do jediného 

fondu finanční nástroje na úrovni EU, jež 

jsou centrálně spravovány v rámci 

programů, jako je Nástroj pro propojení 

Evropy, Horizont 2020, COSME a 

Kreativní Evropa a program pro 

zaměstnanost a sociální inovace (EaSI), je 

návrhem, o němž by se mělo dále 

diskutovat; zastává názor, že takovéto 

zastřešující řešení by mělo stanovit jasnou 

strukturu pro výběr různých druhů 

finančních nástrojů pro různé oblasti 

politiky a druhy opatření; zdůrazňuje však, 

že do takového fondu by nikdy nemohly 

být začleněny finanční nástroje, které 

spravují členské státy v rámci politiky 

soudržnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  311 

Marita Ulvskog 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 
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Návrh usnesení 

Bod 62 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

62. vyzývá Komisi, aby v příštím VFR 

zjednodušila a harmonizovala pravidla pro 

využívání finančních nástrojů s cílem 

maximalizovat jejich účinné uplatňování; 

domnívá se, že možnost sloučit do jediného 

fondu finanční nástroje na úrovni EU, jež 

jsou centrálně spravovány v rámci 

programů, jako je Nástroj pro propojení 

Evropy, Horizont 2020, COSME, Kreativní 

Evropa a program pro zaměstnanost a 

sociální inovace (EaSI) na jedné straně a 

Evropský fond pro strategické investice 

(EFSI) na straně druhé, je návrhem, o němž 

by se mělo dále diskutovat; zastává názor, 

že takovéto zastřešující řešení by mělo 

stanovit jasnou strukturu pro výběr různých 

druhů finančních nástrojů pro různé oblasti 

politiky a druhy opatření; zdůrazňuje však, 

že do takového fondu by nikdy nemohly 

být začleněny finanční nástroje, které 

spravují členské státy v rámci politiky 

soudržnosti; 

62. vyzývá Komisi, aby v příštím VFR 

zjednodušila a harmonizovala pravidla pro 

využívání finančních nástrojů s cílem 

maximalizovat jejich účinné uplatňování; 

domnívá se, že možnost sloučit do jediného 

fondu finanční nástroje na úrovni EU, jež 

jsou centrálně spravovány v rámci 

programů, jako je Nástroj pro propojení 

Evropy, Horizont 2020, COSME, Kreativní 

Evropa a program pro zaměstnanost a 

sociální inovace (EaSI) na jedné straně a 

Evropský fond pro strategické investice 

(EFSI) na straně druhé, je návrhem, o němž 

by se mělo dále diskutovat; zastává názor, 

že takovéto zastřešující řešení by mohlo 

stanovit jasnou strukturu pro výběr různých 

druhů finančních nástrojů pro různé oblasti 

politiky a druhy opatření; zdůrazňuje však, 

že do takového fondu by nikdy nemohly 

být začleněny finanční nástroje, které 

spravují členské státy v rámci politiky 

soudržnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  312 

Monica Macovei, Indrek Tarand 

 

Návrh usnesení 

Bod 64 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

64. domnívá se, že by struktura VFR 

měla lépe zviditelnit politické a rozpočtové 

priority EU pro evropské občany, a 

požaduje jasnější prezentaci všech oblastí 

výdajů EU; je přesvědčen, že by se měly 

náležitě zohlednit hlavní pilíře budoucích 

výdajů EU uvedené v tomto usnesení; 

64. poukazuje na to, že struktura 

nového VFR by měla lépe odpovídat pěti 

hlavním politickým prioritám EU; 
domnívá se, že by struktura VFR měla lépe 

zviditelnit politické a rozpočtové priority 

EU pro evropské občany, a požaduje 

jasnější prezentaci všech oblastí výdajů 

EU; je přesvědčen, že by se měly náležitě 
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zohlednit hlavní pilíře budoucích výdajů 

EU uvedené v tomto usnesení; požaduje 

větší soulad mezi financováním z rozpočtu 

EU a jeho cíli, a to, bude-li třeba, 

prolomením skleněného stropu 1 % 

příspěvků z HDP členských států a/nebo 

úpravou a redukcí cílů EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  313 

Helga Trüpel 

 

Návrh usnesení 

Bod 64 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 64a. vyzývá Komisi, aby v rámci 

příštího VFR zřídila digitální klastr, který 

bude zahrnovat všechny programy EU 

poskytující doplňující odpovědi na 

digitální problematiku v EU, včetně 

takových činností, jako je digitalizace 

průmyslu, pokročilé digitální dovednosti, 

výzkum v digitálním sektoru, mediální 

inovace a multimediální akce, mediální 

gramotnost, vysoce výkonná výpočetní 

technika, kybernetická bezpečnost, e-

government a infrastruktura digitálních 

služeb; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  314 

Jordi Solé 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 64 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 64a. domnívá se, že struktura VFR by 

měla odrážet i hospodářství EU a 
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zahrnovat programy a nástroje 

podporující podnikání a všechny jeho 

obchodní formy od individuálních 

projektů po společné projekty, jako jsou 

například družstevní podniky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  315 

Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Stanisław Ożóg 

 

Návrh usnesení 

Bod 64 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 64a. proto se domnívá, že stávající 

prezentace okruhů vyžaduje kvalitnější 

úpravu, ale je proti jakékoli 

neodůvodněné radikální změně, a s 

ohledem na to vyzývá, aby výdaje na 

společnou zemědělskou politiku byly 

zachovány jako samostatný okruh 

rozpočtu; 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  316 

Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Stanisław Ożóg 

 

Návrh usnesení 

Bod 65 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

65. domnívá se proto, že současná 

prezentace okruhů si vyžaduje určitá 

zlepšení, je však proti neodůvodněným 

radikálním změnám; navrhuje proto níže 

uvedenou strukturu pro VFR na období 

po roce 2020; 

vypouští se 

Okruh 1: Silnější a udržitelnější 

hospodářství 

 

Včetně programů a nástrojů  
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podporujících tyto oblasti: 

v rámci přímého řízení:  

- výzkum a inovace  

- průmysl, podnikání a malé a 

střední podniky 

 

- velké projekty infrastruktury  

- doprava, digitalizace, energetika  

- životní prostředí a přizpůsobení se 

změně klimatu 

 

- zemědělství a rozvoj venkova  

- námořní záležitosti a rybolov  

- horizontální (finanční) nástroje na 

podporu investic v Evropě (možný 

zastřešující finanční nástroj na úrovni 

EU, včetně EFSI) 

 

Okruh 2: Větší soudržnost a solidarita v 

Evropě 

 

Včetně programů a nástrojů 

podporujících tyto oblasti: 

 

- hospodářská, sociální a územní 

soudržnost (v rámci sdíleného řízení): 

 

 investice do inovací, digitalizace, 

reindustrializace, malých a středních 

podniků, dopravy, přizpůsobení se změně 

klimatu 

 

 zaměstnanost, sociální věci 

a sociální začleňování 

 

- vzdělávání a celoživotní učení  

- kultura, občanství a komunikace  

- zdraví a bezpečnost potravin  

- azyl, migrace a integrace, 

spravedlnost a spotřebitelé 

 

- podpora vnitrostátních správních 

orgánů a koordinace vzájemné spolupráce  

 

Okruh 3: Větší odpovědnost ve světě  

Včetně programů a nástrojů 

podporujících tyto oblasti: 

 

- mezinárodní spolupráce a rozvoj  

- sousedství  
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- rozšíření  

- humanitární pomoc  

- obchod  

- příspěvek do svěřenských fondů a 

nástrojů EU v oblasti vnějších vztahů 

 

Okruh 4: Bezpečnost, mír a stabilita pro 

všechny 

 

Včetně programů a nástrojů 

podporujících tyto oblasti: 

 

- bezpečnost  

- reakce na krize a stabilita  

- společná zahraniční a 

bezpečnostní politika 

 

- obrana  

Okruh 5: Efektivní administrativa ve 

službách Evropanů 

 

- financování zaměstnanců EU  

- financování budov a vybavení 

orgánů EU 

 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  317 

Tamás Deutsch 

 

Návrh usnesení 

Bod 65 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

65. domnívá se proto, že současná 

prezentace okruhů si vyžaduje určitá 

zlepšení, je však proti neodůvodněným 

radikálním změnám; navrhuje proto níže 

uvedenou strukturu pro VFR na období po 

roce 2020; 

65. domnívá se proto, že současná 

prezentace okruhů si vyžaduje určitá 

zlepšení, je však proti neodůvodněným 

radikálním změnám; navrhuje proto 

transparentní strukturu pro VFR na období 

po roce 2020, kde mají různé priority 

vlastní okruhy; podporuje zachování 

samostatných okruhů pro: ekonomickou, 

sociální a územní soudržnost; zemědělství 

a rozvoj venkova, námořní záležitosti a 

rybolov; 
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Okruh 1: Silnější a udržitelnější 

hospodářství 

 

Včetně programů a nástrojů 

podporujících tyto oblasti: 
 

v rámci přímého řízení:  

- výzkum a inovace  
- průmysl, podnikání a malé a 

střední-podniky  

 

- velké projekty infrastruktury  
- doprava, digitalizace, energetika  
- životní prostředí a přizpůsobení se 

změně klimatu 
 

- zemědělství a rozvoj venkova  
- námořní záležitosti a rybolov  
- horizontální (finanční) nástroje na 

podporu investic v Evropě (možný 

zastřešující finanční nástroj na úrovni 

EU, včetně EFSI) 

 

Okruh 2: Větší soudržnost a solidarita v 

Evropě 
 

Včetně programů a nástrojů 

podporujících tyto oblasti: 
 

- hospodářská, sociální a územní 

soudržnost (v rámci sdíleného řízení): 
 

 investice do inovací, digitalizace, 

reindustrializace, malých a středních 

podniků, dopravy, přizpůsobení se změně 

klimatu 

 

 zaměstnanost, sociální věci 

a sociální začleňování
 

- vzdělávání a celoživotní-učení  
- kultura, občanství a komunikace  
- zdraví a bezpečnost potravin  
- azyl, migrace a integrace, 

spravedlnost a spotřebitelé 
 

- podpora vnitrostátních správních 

orgánů a koordinace vzájemné spolupráce 
 

Okruh 3: Větší odpovědnost ve světě  
Včetně programů a nástrojů 

podporujících tyto oblasti: 
 

- mezinárodní spolupráce a rozvoj  

- sousedství  

- rozšíření  

- humanitární pomoc  

- obchod  
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- příspěvek do svěřenských fondů a 

nástrojů EU v oblasti vnějších vztahů 
 

Okruh 4: Bezpečnost, mír a stabilita pro 

všechny 
 

Včetně programů a nástrojů 

podporujících tyto oblasti: 
 

- bezpečnost  
- reakce na krize a stabilita   
- společná zahraniční a 

bezpečnostní politika  
 

- obrana  
Okruh 5: Efektivní administrativa ve 

službách Evropanů 
 

- financování zaměstnanců EU  
- financování budov a vybavení 

orgánů EU 
 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  318 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Nils 

Torvalds, Pavel Telička, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Nedzhmi Ali, Fredrick 

Federley 

 

Návrh usnesení 

Bod 65 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

65. domnívá se proto, že současná 

prezentace okruhů si vyžaduje určitá 

zlepšení, je však proti neodůvodněným 

radikálním změnám; navrhuje proto níže 

uvedenou strukturu pro VFR na období po 

roce 2020; 

65. domnívá se proto, že současná 

prezentace okruhů si vyžaduje určitá 

zlepšení, je však proti neodůvodněným 

radikálním změnám; vyzývá Komisi, aby 

navrhla novou strukturu pro VFR na 

období po roce 2020; 

Okruh 1: Silnější a udržitelnější 

hospodářství 

 

Včetně programů a nástrojů 

podporujících tyto oblasti: 
 

v rámci přímého řízení:  

- výzkum a inovace  
- průmysl, podnikání a malé a 

střední-podniky  

 

- velké projekty infrastruktury  
- doprava, digitalizace, energetika  
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- životní prostředí a přizpůsobení se 

změně klimatu 
 

- zemědělství a rozvoj venkova  
- námořní záležitosti a rybolov  
- horizontální (finanční) nástroje na 

podporu investic v Evropě (možný 

zastřešující finanční nástroj na úrovni 

EU, včetně EFSI) 

 

Okruh 2: Větší soudržnost a solidarita v 

Evropě 
 

Včetně programů a nástrojů 

podporujících tyto oblasti: 
 

- hospodářská, sociální a územní 

soudržnost (v rámci sdíleného řízení): 
 

 investice do inovací, digitalizace, 

reindustrializace, malých a středních 

podniků, dopravy, přizpůsobení se změně 

klimatu 

 

 zaměstnanost, sociální věci 

a sociální začleňování
 

- vzdělávání a celoživotní-učení  
- kultura, občanství a komunikace  
- zdraví a bezpečnost potravin  
- azyl, migrace a integrace, 

spravedlnost a spotřebitelé 
 

- podpora vnitrostátních správních 

orgánů a koordinace vzájemné spolupráce 
 

Okruh 3: Větší odpovědnost ve světě  
Včetně programů a nástrojů 

podporujících tyto oblasti: 
 

- mezinárodní spolupráce a rozvoj  

- sousedství  

- rozšíření  

- humanitární pomoc  

- obchod  

- příspěvek do svěřenských fondů a 

nástrojů EU v oblasti vnějších vztahů 
 

Okruh 4: Bezpečnost, mír a stabilita pro 

všechny 
 

Včetně programů a nástrojů 

podporujících tyto oblasti: 
 

- bezpečnost  
- reakce na krize a stabilita   
- společná zahraniční a 

bezpečnostní politika  
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- obrana  
Okruh 5: Efektivní administrativa ve 

službách Evropanů 
 

- financování zaměstnanců EU  
- financování budov a vybavení 

orgánů EU 
 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  319 

Bernd Kölmel 

 

Návrh usnesení 

Bod 65 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

65. domnívá se proto, že současná 

prezentace okruhů si vyžaduje určitá 

zlepšení, je však proti neodůvodněným 

radikálním změnám; navrhuje proto níže 

uvedenou strukturu pro VFR na období po 

roce 2020; 

65. domnívá se proto, že současná 

prezentace okruhů si vyžaduje určitá 

zlepšení; navrhuje proto níže uvedenou 

strukturu pro VFR na období po roce 2020; 

Okruh 1: Silnější a udržitelnější 

hospodářství 

Okruh 1: Bezpečnost v Evropě 

Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 
Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 
v rámci přímého řízení:  

- výzkum a inovace - azyl a migrace 

- průmysl, podnikání a malé a 

střední-podniky  

- bezpečnost a boj proti terorismu  

- velké projekty infrastruktury - reakce na krize a stabilita 

- doprava, digitalizace, energetika  

- životní prostředí a přizpůsobení se 

změně klimatu 

 

- zemědělství a rozvoj venkova  

- námořní záležitosti a rybolov  

- horizontální (finanční) nástroje na 

podporu investic v Evropě (možný 

zastřešující finanční nástroj na úrovni 

EU, včetně EFSI) 

 

Okruh 2: Větší soudržnost a solidarita v 

Evropě 

Okruh 2: Konkurenceschopná a inovativní 

Evropa 

Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 

Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 

- hospodářská, sociální a územní 

soudržnost (v rámci sdíleného řízení): 

- výzkum a inovace 
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 investice do inovací, digitalizace, 

reindustrializace, malých a středních 

podniků, dopravy, přizpůsobení se změně 

klimatu 

- průmysl, podnikání a malé a 

střední podniky 

 zaměstnanost, sociální věci 

a sociální začleňování

- velké projekty infrastruktury 

- vzdělávání a celoživotní-učení - doprava, digitalizace, energetika

- kultura, občanství a komunikace - obchod 

- zdraví a bezpečnost potravin  

- azyl, migrace a integrace, 

spravedlnost a spotřebitelé 

 

- podpora vnitrostátních správních 

orgánů a koordinace vzájemné spolupráce 

 

Okruh 3: Větší odpovědnost ve světě Okruh 3: Reforma eurozóny pro 

udržitelnost a hospodářský růst 

Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 

Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 

- mezinárodní spolupráce a rozvoj - stabilizační mechanismus 

eurozóny 

- sousedství - program na podporu členských 

států při dojednaném odstoupení od eura 

- rozšíření  

- humanitární pomoc  

- obchod  

- příspěvek do svěřenských fondů a 

nástrojů EU v oblasti vnějších vztahů 

 

Okruh 4: Bezpečnost, mír a stabilita pro 

všechny 

Okruh 4: Soudržná společnost a silná 

venkovská krajina v Evropě 

Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 

Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 

- bezpečnost - ekonomickou, sociální a územní 

soudržnost 

- reakce na krize a stabilita  - zemědělství a rozvoj venkova 

- společná zahraniční a 

bezpečnostní politika  

- námořní záležitosti a rybolov 

- obrana  

Okruh 5: Efektivní administrativa ve 

službách Evropanů 

Okruh 5: Globální Evropa 

- financování zaměstnanců EU - humanitární pomoc 

- financování budov a vybavení 

orgánů EU 

- mezinárodní spolupráce a rozvoj 

 - příspěvek do svěřenských fondů 

EU 

 Okruh 6: Správa 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  320 

Janusz Lewandowski 

 

Návrh usnesení 

Bod 65 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

65. domnívá se proto, že současná 

prezentace okruhů si vyžaduje určitá 

zlepšení, je však proti neodůvodněným 

radikálním změnám; navrhuje proto níže 

uvedenou strukturu pro VFR na období po 

roce 2020; 

65. domnívá se proto, že současná 

prezentace okruhů si vyžaduje určitá 

zlepšení, je však proti neodůvodněným 

radikálním změnám; navrhuje proto níže 

uvedenou strukturu pro VFR na období po 

roce 2020; 

  

Okruh 1: Silnější a udržitelnější 

hospodářství 

Okruh 1: Inteligentní růst zaměřený na 

začlenění 

 a. Konkurenceschopnost pro růst a 

pracovní místa 

 b. Ekonomická, sociální a územní 

soudržnost 

Včetně programů a nástrojů 

podporujících tyto oblasti: 
 

v rámci přímého řízení:  

- výzkum a inovace  

- průmysl, podnikání a malé a 

střední-podniky  

 

- velké projekty infrastruktury  

- doprava, digitalizace, energetika  

- životní prostředí a přizpůsobení se 

změně klimatu 

 

- zemědělství a rozvoj venkova  

- námořní záležitosti a rybolov  

- horizontální (finanční) nástroje na 

podporu investic v Evropě (možný 

zastřešující finanční nástroj na úrovni 

EU, včetně EFSI) 

 

Okruh 2: Větší soudržnost a solidarita v 

Evropě 

Okruh 2: Udržitelný růst: Přírodní zdroje 

Včetně programů a nástrojů 

podporujících tyto oblasti: 

 

- hospodářská, sociální a územní 

soudržnost (v rámci sdíleného řízení): 

 

 investice do inovací, digitalizace, 

reindustrializace, malých a středních 

podniků, dopravy, přizpůsobení se změně 

klimatu 
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 zaměstnanost, sociální věci 

a sociální začleňování



- vzdělávání a celoživotní-učení 

- kultura, občanství a komunikace  

- zdraví a bezpečnost potravin  

- azyl, migrace a integrace, 

spravedlnost a spotřebitelé 

 

- podpora vnitrostátních správních 

orgánů a koordinace vzájemné spolupráce 

 

Okruh 3: Větší odpovědnost ve světě Okruh 3: Bezpečnost, občanství a obrana 

Včetně programů a nástrojů 

podporujících tyto oblasti: 

 

- mezinárodní spolupráce a rozvoj  

- sousedství  

- rozšíření  

- humanitární pomoc  

- obchod  

- příspěvek do svěřenských fondů a 

nástrojů EU v oblasti vnějších vztahů 

 

Okruh 4: Bezpečnost, mír a stabilita pro 

všechny 

Okruh 4: Globální Evropa 

Včetně programů a nástrojů 

podporujících tyto oblasti: 

 

- bezpečnost  

- reakce na krize a stabilita   

- společná zahraniční a 

bezpečnostní politika  

 

- obrana  

Okruh 5: Efektivní administrativa ve 

službách Evropanů 

Okruh 5: Správa 

- financování zaměstnanců EU  

- financování budov a vybavení 

orgánů EU 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  321 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu, Giovanni La Via 

Návrh usnesení 

Bod 65 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

65. domnívá se proto, že současná 

prezentace okruhů si vyžaduje určitá 

65. domnívá se proto, že současná 

prezentace okruhů si vyžaduje určitá 
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zlepšení, je však proti neodůvodněným 

radikálním změnám; navrhuje proto níže 

uvedenou strukturu pro VFR na období po 

roce 2020; 

zlepšení, je však proti neodůvodněným 

radikálním změnám; navrhuje proto níže 

uvedenou strukturu pro VFR na období po 

roce 2020; 

Okruh 1: Silnější a udržitelnější 

hospodářství 

Okruh 1: Silnější, udržitelnější a 

digitální hospodářství 

Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 
Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 
v rámci přímého řízení: v rámci přímého řízení: 

- výzkum a inovace - výzkum a inovace 

- průmysl, podnikání a malé a 

střední-podniky  

- průmysl, podnikání a malé a 

střední-podniky  

 - digitální transformace 

hospodářství a společnosti 

- velké projekty infrastruktury - velké projekty infrastruktury 

- doprava, digitalizace, energetika - doprava, energetika 

- životní prostředí a přizpůsobení se 

změně klimatu 

- životní prostředí a přizpůsobení se 

změně klimatu 

- zemědělství a rozvoj venkova  

- námořní záležitosti a rybolov  

- horizontální (finanční) nástroje na 

podporu investic v Evropě (možný 

zastřešující finanční nástroj na úrovni EU, 

včetně EFSI) 

- horizontální (finanční) nástroje na 

podporu investic v Evropě (možný 

zastřešující finanční nástroj na úrovni EU, 

včetně EFSI) 

Okruh 2: Větší soudržnost a solidarita v 

Evropě 

Okruh 2: Větší soudržnost a solidarita v 

Evropě 

Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 

Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 

- hospodářská, sociální a územní 

soudržnost (v rámci sdíleného řízení): 

- hospodářská, sociální a územní 

soudržnost (v rámci sdíleného řízení): 

 investice do inovací, digitalizace, 

reindustrializace, malých a středních 

podniků, dopravy, přizpůsobení se změně 

klimatu 

 investice do inovací, digitalizace, 

reindustrializace, malých a středních 

podniků, dopravy, přizpůsobení se změně 

klimatu 

 zaměstnanost, sociální věci 

a sociální začleňování

 zaměstnanost, sociální věci 

a sociální začleňování

- vzdělávání a celoživotní-učení - vzdělávání a celoživotní-učení

- kultura, občanství a komunikace - kultura, občanství, média a 

komunikace 

- zdraví a bezpečnost potravin - zdraví a bezpečnost potravin 

- azyl, migrace a integrace, 

spravedlnost a spotřebitelé 

- azyl, migrace a integrace, 

spravedlnost a spotřebitelé 

- podpora vnitrostátních správních 

orgánů a koordinace vzájemné spolupráce 

- podpora vnitrostátních správních 

orgánů a koordinace vzájemné spolupráce 

 Okruh 2 a (nový): Silnější a udržitelnější 

zemědělství a rybolov 
 Včetně programů a nástrojů 

podporujících tyto oblasti: 

 - zemědělství a rozvoj venkova 
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 - námořní záležitosti a rybolov 

Okruh 3: Větší odpovědnost ve světě Okruh 3: Větší odpovědnost ve světě 

Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 

Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 

- mezinárodní spolupráce a rozvoj - mezinárodní spolupráce a rozvoj 

- sousedství - sousedství 

- rozšíření - rozšíření 

- humanitární pomoc - humanitární pomoc 

- obchod - obchod 

- příspěvek do svěřenských fondů a 

nástrojů EU v oblasti vnějších vztahů 

- příspěvek do svěřenských fondů a 

nástrojů EU v oblasti vnějších vztahů 

Okruh 4: Bezpečnost, mír a stabilita pro 

všechny 

Okruh 4: Bezpečnost, mír a stabilita pro 

všechny 

Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 

Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 

- bezpečnost - bezpečnost 

- reakce na krize a stabilita  - reakce na krize a stabilita, včetně 

civilní ochrany 
- společná zahraniční a bezpečnostní 

politika  

- společná zahraniční a bezpečnostní 

politika  

- obrana - obrana, výzkum a inovace 

Okruh 5: Efektivní administrativa ve 

službách Evropanů 

Okruh 5: Efektivní administrativa ve 

službách Evropanů 

- financování zaměstnanců EU - financování zaměstnanců EU 

- financování budov a vybavení 

orgánů EU 

- financování budov a vybavení 

orgánů EU 

Or. en 

Pozměňovací návrh  322 

Ivana Maletić 

Návrh usnesení 

Bod 65 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

65. domnívá se proto, že současná 

prezentace okruhů si vyžaduje určitá 

zlepšení, je však proti neodůvodněným 

radikálním změnám; navrhuje proto níže 

uvedenou strukturu pro VFR na období po 

roce 2020; 

65. domnívá se proto, že současná 

prezentace okruhů si vyžaduje určitá 

zlepšení, je však proti neodůvodněným 

radikálním změnám; navrhuje proto níže 

uvedenou strukturu pro VFR na období po 

roce 2020; 

Okruh 1: Silnější a udržitelnější 

hospodářství 

Okruh 1: Silnější a konkurenceschopnější 

hospodářství 

Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 
Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 
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v rámci přímého řízení: v rámci přímého řízení: 

- výzkum a inovace - výzkum a inovace 
- průmysl, podnikání a malé a 

střední-podniky  

- průmysl, podnikání a malé a 

střední-podniky 

- velké projekty infrastruktury - velké projekty infrastruktury 
- doprava, digitalizace, energetika - doprava, digitalizace, energetika 
- životní prostředí a přizpůsobení se 

změně klimatu 
 

- zemědělství a rozvoj venkova  
- námořní záležitosti a rybolov  
- horizontální (finanční) nástroje na 

podporu investic v Evropě (možný 

zastřešující finanční nástroj na úrovni 

EU, včetně EFSI) 

 

  
 Okruh 2: Udržitelný rozvoj, zachování a 

řízení přírodních zdrojů 

 - zemědělství a rozvoj venkova 

 - námořní záležitosti a rybolov 

 - životní prostředí a přizpůsobení se 

změně klimatu 

Okruh 2: Větší soudržnost a solidarita v 

Evropě 

Okruh 3: Větší soudržnost a solidarita v 

Evropě 

Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 

Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 

- hospodářská, sociální a územní 

soudržnost (v rámci sdíleného řízení): 

- hospodářská, sociální a územní 

soudržnost (v rámci sdíleného řízení): 

 investice do inovací, digitalizace, 

reindustrializace, malých a středních 

podniků, dopravy, přizpůsobení se změně 

klimatu 

 investice do inovací, digitalizace, 

reindustrializace, malých a středních 

podniků, dopravy, přizpůsobení se změně 

klimatu 

 zaměstnanost, sociální věci 

a sociální začleňování

 zaměstnanost, sociální věci 

a sociální začleňování

- vzdělávání a celoživotní-učení - vzdělávání a celoživotní-učení

- kultura, občanství a komunikace - kultura, občanství a komunikace 

- zdraví a bezpečnost potravin - zdraví a bezpečnost potravin 

- azyl, migrace a integrace, 

spravedlnost a spotřebitelé 

- azyl, migrace a integrace, 

spravedlnost a spotřebitelé 

- podpora vnitrostátních správních 

orgánů a koordinace vzájemné spolupráce 

- podpora vnitrostátních správních 

orgánů a koordinace vzájemné spolupráce 

Okruh 3: Větší odpovědnost ve světě Okruh 4: Větší odpovědnost ve světě 

Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 

Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 

  

- mezinárodní spolupráce a rozvoj - mezinárodní spolupráce a rozvoj 

- sousedství - sousedství 

- rozšíření - rozšíření 



 

PE616.896v01-00 42/148 AM\1144763CS.docx 

CS 

- humanitární pomoc - humanitární pomoc 

- obchod - obchod 

- příspěvek do svěřenských fondů a 

nástrojů EU v oblasti vnějších vztahů 

- příspěvek do svěřenských fondů a 

nástrojů EU v oblasti vnějších vztahů 

Okruh 4: Bezpečnost, mír a stabilita pro 

všechny 

Okruh 5: Bezpečnost, mír a stabilita pro 

všechny 

Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 

Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 

- bezpečnost - bezpečnost 

- reakce na krize a stabilita  - reakce na krize a stabilita  

- společná zahraniční a bezpečnostní 

politika  

- společná zahraniční a bezpečnostní 

politika  

- obrana - obrana 

Okruh 5: Efektivní administrativa ve 

službách Evropanů 

Okruh 6: Efektivní administrativa ve 

službách Evropanů 

- financování zaměstnanců EU - financování zaměstnanců EU 

- financování budov a vybavení 

orgánů EU 

- financování budov a vybavení 

orgánů EU 

Or. en 

Pozměňovací návrh  323 

Jens Geier, Josef Weidenholzer, Miroslav Poche, Péter Niedermüller, Claude Moraes, 

Derek Vaughan, Clare Moody, Soraya Post, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Návrh usnesení 

Bod 65 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

65. domnívá se proto, že současná 

prezentace okruhů si vyžaduje určitá 

zlepšení, je však proti neodůvodněným 

radikálním změnám; navrhuje proto níže 

uvedenou strukturu pro VFR na období po 

roce 2020; 

65. domnívá se proto, že současná 

prezentace okruhů si vyžaduje určitá 

zlepšení, je však proti neodůvodněným 

radikálním změnám; navrhuje proto níže 

uvedenou strukturu pro VFR na období po 

roce 2020; 

Okruh 1: Silnější a udržitelnější 

hospodářství 

Okruh 1: Silnější a udržitelnější 

hospodářství 

Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 

Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 

v rámci přímého řízení: v rámci přímého řízení: 

- výzkum a inovace - výzkum a inovace 

 - digitální transformace evropské 

společnosti a hospodářství 

- průmysl, podnikání a malé a - průmysl, podnikání a malé a 
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střední-podniky  střední-podniky  

- velké projekty infrastruktury - velké projekty infrastruktury 

- doprava, digitalizace, energetika - doprava, energetika, vesmír 

- životní prostředí a přizpůsobení se 

změně klimatu 

- životní prostředí a přizpůsobení se 

změně klimatu, zmírnění změny klimatu 

- zemědělství a rozvoj venkova - zemědělství a rozvoj venkova 

- námořní záležitosti a rybolov - námořní záležitosti a rybolov 

  

- horizontální (finanční) nástroje na 

podporu investic v Evropě (možný 

zastřešující finanční nástroj na úrovni EU, 

včetně EFSI) 

- horizontální (finanční) nástroje na 

podporu investic v Evropě (možný 

zastřešující finanční nástroj na úrovni EU, 

včetně EFSI) 

Okruh 2: Větší soudržnost a solidarita v 

Evropě 

Okruh 2: Větší soudržnost a solidarita v 

Evropě 

Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 

Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 

- hospodářská, sociální a územní 

soudržnost (v rámci sdíleného řízení): 

- hospodářská, sociální a územní 

soudržnost (v rámci sdíleného řízení): 

 investice do inovací, digitalizace, 

reindustrializace, malých a středních 

podniků, dopravy, přizpůsobení se změně 

klimatu 

 investice do inovací, výzkumu, 

digitalizace, transformace průmyslu, 

malých a středních podniků, dopravy, 

přizpůsobení se změně klimatu a zmírnění 

změny klimatu, energetiky a životního 

prostředí  

 

 zaměstnanost, sociální věci 

a sociální začleňování

 zaměstnanost, vzdělávání, sociální 

věci a sociální začleňování, budování 

kapacit 

- vzdělávání a celoživotní-učení - vzdělávání, mládež 

a celoživotní-učení 

 - demokracie, právní stát, základní 

práva 

- kultura, občanství a komunikace - kultura, občanství a komunikace 

- zdraví a bezpečnost potravin - zdraví a bezpečnost potravin 

- azyl, migrace a integrace, 

spravedlnost a spotřebitelé 

- azyl, migrace a integrace, 

spravedlnost a spotřebitelé 

- podpora vnitrostátních správních 

orgánů a koordinace vzájemné spolupráce 

- podpora vnitrostátních správních 

orgánů a koordinace vzájemné spolupráce 

 - rovnost žen a mužů 

Okruh 3: Větší odpovědnost ve světě Okruh 3: Větší odpovědnost ve světě 

Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 

Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 
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 - lidská práva, demokracie a právní 

stát 

- mezinárodní spolupráce a rozvoj - mezinárodní spolupráce a rozvoj 

- sousedství - sousedství 

- rozšíření - rozšíření 

- humanitární pomoc - humanitární pomoc 

- obchod - obchod 

 - -rovnost žen a mužů 

- příspěvek do svěřenských fondů a 

nástrojů EU v oblasti vnějších vztahů 

- příspěvek do svěřenských fondů a 

nástrojů EU v oblasti vnějších vztahů 

Okruh 4: Bezpečnost, mír a stabilita pro 

všechny 

Okruh 4: Bezpečnost, mír a stabilita pro 

všechny 

Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 

Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 

- bezpečnost - bezpečnost 

 - kybernetická bezpečnost 

- reakce na krize a stabilita - reakce na krize a stabilita 

- společná zahraniční a bezpečnostní 

politika 

- společná zahraniční a bezpečnostní 

politika 

- obrana - obrana 

Okruh 5: Efektivní administrativa ve 

službách Evropanů 

Okruh 5: Efektivní administrativa ve 

službách Evropanů 

- financování zaměstnanců EU - financování zaměstnanců EU 

- financování budov a vybavení 

orgánů EU 

- financování budov a vybavení 

orgánů EU 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  324 

Marita Ulvskog 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

Návrh usnesení 

Bod 65 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

65. domnívá se proto, že současná 

prezentace okruhů si vyžaduje určitá 

zlepšení, je však proti neodůvodněným 

radikálním změnám; navrhuje proto níže 

uvedenou strukturu pro VFR na období po 

roce 2020; 

65. domnívá se proto, že současná 

prezentace okruhů si vyžaduje určitá 

zlepšení, je však proti neodůvodněným 

radikálním změnám; navrhuje proto níže 

uvedenou strukturu pro VFR na období po 

roce 2020; 
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Okruh 1: Silnější a udržitelnější 

hospodářství 

Okruh 1: Silnější a udržitelnější 

hospodářství 

Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 

Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 

v rámci přímého řízení: v rámci přímého řízení: 

- výzkum a inovace - výzkum a inovace 

- průmysl, podnikání a malé a 

střední-podniky  

- průmysl, podnikání a malé a 

střední-podniky  

- velké projekty infrastruktury - velké projekty infrastruktury 

- doprava, digitalizace, energetika - doprava, digitalizace, energetika 

- životní prostředí a přizpůsobení se 

změně klimatu 

- životní prostředí a přizpůsobení se 

změně klimatu 

- zemědělství a rozvoj venkova - zemědělství a rozvoj venkova 

- námořní záležitosti a rybolov - námořní záležitosti a rybolov 

- horizontální (finanční) nástroje na 

podporu investic v Evropě (možný 

zastřešující finanční nástroj na úrovni EU, 

včetně EFSI) 

- horizontální (finanční) nástroje na 

podporu investic v Evropě (možný 

zastřešující finanční nástroj na úrovni EU, 

včetně EFSI) 

Okruh 2: Větší soudržnost a solidarita v 

Evropě 

Okruh 2: Větší soudržnost a solidarita v 

Evropě 

Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 

Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 

- hospodářská, sociální a územní 

soudržnost (v rámci sdíleného řízení): 

- hospodářská, sociální a územní 

soudržnost (v rámci sdíleného řízení): 

 investice do inovací, digitalizace, 

reindustrializace, malých a středních 

podniků, dopravy, přizpůsobení se změně 

klimatu 

 investice do inovací, digitalizace, 

reindustrializace, malých a středních 

podniků, dopravy, přizpůsobení se změně 

klimatu a demografických výzev 

 zaměstnanost, sociální věci 

a sociální začleňování

 zaměstnanost, sociální věci 

a sociální začleňování, snižování 

nerovnosti a boj proti chudobě 

  přizpůsobení dovedností a 

kvalifikace potřebám trhu práce

  zmenšování rozdílů ve výkonnosti 

v zaměstnání mezi členskými státy a 

kandidátskými zeměmi;

- vzdělávání a celoživotní-učení - vzdělávání se zvláštním důrazem 

na digitální a podnikatelské dovednosti 

a celoživotní-učení 

- kultura, občanství a komunikace - kultura, občanství a komunikace 

- zdraví a bezpečnost potravin - zdraví a bezpečnost potravin 

- azyl, migrace a integrace, 

spravedlnost a spotřebitelé 

- azyl, migrace a integrace, 



 

PE616.896v01-00 46/148 AM\1144763CS.docx 

CS 

spravedlnost a spotřebitelé 

- podpora vnitrostátních správních 

orgánů a koordinace vzájemné spolupráce 

- podpora vnitrostátních správních 

orgánů a koordinace vzájemné spolupráce 

Okruh 3: Větší odpovědnost ve světě Okruh 3: Větší odpovědnost ve světě 

Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 

Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 

- mezinárodní spolupráce a rozvoj - mezinárodní spolupráce a rozvoj 

- sousedství - sousedství 

- rozšíření - rozšíření 

- humanitární pomoc - humanitární pomoc 

- obchod - obchod 

- příspěvek do svěřenských fondů a 

nástrojů EU v oblasti vnějších vztahů 

- příspěvek do svěřenských fondů a 

nástrojů EU v oblasti vnějších vztahů 

Okruh 4: Bezpečnost, mír a stabilita pro 

všechny 

Okruh 4: Bezpečnost, mír a stabilita pro 

všechny 

Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 

Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 

- bezpečnost - bezpečnost 

- reakce na krize a stabilita - reakce na krize a stabilita 

- společná zahraniční a bezpečnostní 

politika 

- společná zahraniční a bezpečnostní 

politika 

- obrana - obrana 

Okruh 5: Efektivní administrativa ve 

službách Evropanů 

Okruh 5: Efektivní administrativa ve 

službách Evropanů 

- financování zaměstnanců EU - financování zaměstnanců EU 

- financování budov a vybavení 

orgánů EU 

- financování budov a vybavení 

orgánů EU 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  325 

Tiemo Wölken 

 

Návrh usnesení 

Bod 65 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

65. domnívá se proto, že současná 

prezentace okruhů si vyžaduje určitá 

zlepšení, je však proti neodůvodněným 

65. domnívá se proto, že současná 

prezentace okruhů si vyžaduje určitá 

zlepšení, je však proti neodůvodněným 
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radikálním změnám; navrhuje proto níže 

uvedenou strukturu pro VFR na období po 

roce 2020; 

radikálním změnám; navrhuje proto níže 

uvedenou strukturu pro VFR na období po 

roce 2020; 

Okruh 1: Silnější a udržitelnější 

hospodářství 

Okruh 1: Silnější a udržitelnější 

hospodářství 

Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 
Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti v souladu s cíli udržitelného 

rozvoje Pařížské dohody, které podporují 

udržitelné hospodářství a dekarbonizaci: 

v rámci přímého řízení: v rámci přímého řízení: 

- výzkum a inovace - výzkum a inovace 
- průmysl, podnikání a malé a 

střední-podniky  

- průmysl, podnikání a malé a 

střední-podniky 

- velké projekty infrastruktury - velké projekty infrastruktury 
- doprava, digitalizace, energetika - doprava, digitalizace, energetika 
- životní prostředí a přizpůsobení se 

změně klimatu 

- životní prostředí, včetně 

financování přírody s cílem zastavit ztrátu 

biologické rozmanitosti, a přizpůsobení se 

změně klimatu 
- zemědělství a rozvoj venkova - zemědělství a rozvoj venkova 
- námořní záležitosti a rybolov - námořní záležitosti a rybolov 
- horizontální (finanční) nástroje na 

podporu investic v Evropě (možný 

zastřešující finanční nástroj na úrovni EU, 

včetně EFSI) 

- horizontální (finanční) nástroje na 

podporu investic v Evropě (možný 

zastřešující finanční nástroj na úrovni EU, 

včetně EFSI) 
Okruh 2: Větší soudržnost a solidarita v 

Evropě 

Okruh 2: Větší soudržnost a solidarita v 

Evropě 
Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 

Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 

- hospodářská, sociální a územní 

soudržnost (v rámci sdíleného řízení): 

- hospodářská, sociální a územní 

soudržnost (v rámci sdíleného řízení): 

 investice do inovací, digitalizace, 

reindustrializace, malých a středních 

podniků, dopravy, přizpůsobení se změně 

klimatu 

 investice do inovací, digitalizace, 

reindustrializace, malých a středních 

podniků, dopravy, přizpůsobení se změně 

klimatu 

 zaměstnanost, sociální věci 

a sociální začleňování

 zaměstnanost, sociální věci 

a sociální začleňování

- vzdělávání a celoživotní-učení - vzdělávání a celoživotní-učení

- kultura, občanství a komunikace - kultura, občanství a komunikace 

- zdraví a bezpečnost potravin - zdraví a bezpečnost potravin 

- azyl, migrace a integrace, 

spravedlnost a spotřebitelé 

- azyl, migrace a integrace, 

spravedlnost a spotřebitelé 

- podpora vnitrostátních správních 

orgánů a koordinace vzájemné spolupráce 

- podpora vnitrostátních správních 

orgánů a koordinace vzájemné spolupráce 

Okruh 3: Větší odpovědnost ve světě Okruh 3: Větší odpovědnost ve světě 
Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 

Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 
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- mezinárodní spolupráce a rozvoj - mezinárodní spolupráce a rozvoj 

- sousedství - sousedství 

- rozšíření - rozšíření 

- humanitární pomoc - humanitární pomoc 

- obchod - obchod 

- příspěvek do svěřenských fondů a 

nástrojů EU v oblasti vnějších vztahů 

- příspěvek do svěřenských fondů a 

nástrojů EU v oblasti vnějších vztahů 

Okruh 4: Bezpečnost, mír a stabilita pro 

všechny 

Okruh 4: Bezpečnost, mír a stabilita pro 

všechny 

Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 

Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 

- bezpečnost - bezpečnost 

- reakce na krize a stabilita  - reakce na krize a stabilita  

- společná zahraniční a bezpečnostní 

politika  

- společná zahraniční a bezpečnostní 

politika  

- obrana - obrana 

Okruh 5: Efektivní administrativa ve 

službách Evropanů 

Okruh 5: Efektivní administrativa ve 

službách Evropanů 

- financování zaměstnanců EU - financování zaměstnanců EU 

- financování budov a vybavení 

orgánů EU 

- financování budov a vybavení 

orgánů EU 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  326 

Paul Rübig 

 

Návrh usnesení 

Bod 65 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

65. domnívá se proto, že současná 

prezentace okruhů si vyžaduje určitá 

zlepšení, je však proti neodůvodněným 

radikálním změnám; navrhuje proto níže 

uvedenou strukturu pro VFR na období po 

roce 2020; 

65. domnívá se proto, že současná 

prezentace okruhů si vyžaduje určitá 

zlepšení, je však proti neodůvodněným 

radikálním změnám; navrhuje proto níže 

uvedenou strukturu pro VFR na období po 

roce 2020; 

Okruh 1: Silnější a udržitelnější 

hospodářství 

Okruh 1: Silnější a udržitelnější 

hospodářství 

Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 
Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 
v rámci přímého řízení: v rámci přímého řízení: 

- výzkum a inovace - výzkum a inovace 

- průmysl, podnikání a malé a - průmysl, podnikání a malé a 
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střední-podniky  střední-podniky  

- velké projekty infrastruktury - velké projekty infrastruktury 

- doprava, digitalizace, energetika - doprava, digitalizace, energetika 

- životní prostředí a přizpůsobení se 

změně klimatu 

- životní prostředí a přizpůsobení se 

změně klimatu 

- zemědělství a rozvoj venkova - zemědělství a rozvoj venkova 

- námořní záležitosti a rybolov - námořní záležitosti a rybolov 

- horizontální (finanční) nástroje na 

podporu investic v Evropě (možný 

zastřešující finanční nástroj na úrovni EU, 

včetně EFSI) 

- horizontální (finanční) nástroje na 

podporu investic v Evropě (možný 

zastřešující finanční nástroj na úrovni EU, 

včetně EFSI) 

Okruh 2: Větší soudržnost a solidarita v 

Evropě 

Okruh 2: Větší soudržnost a solidarita v 

Evropě 

Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 

Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 

- hospodářská, sociální a územní 

soudržnost (v rámci sdíleného řízení): 

- hospodářská, sociální a územní 

soudržnost (v rámci sdíleného řízení): 

 investice do inovací, digitalizace, 

reindustrializace, malých a středních 

podniků, dopravy, přizpůsobení se změně 

klimatu 

 investice do inovací, digitalizace, 

reindustrializace, malých a středních 

podniků, dopravy, přizpůsobení se změně 

klimatu 

 zaměstnanost, sociální věci 

a sociální začleňování

 zaměstnanost, sociální věci 

a sociální začleňování

- vzdělávání a celoživotní-učení - vzdělávání a celoživotní-učení

- kultura, občanství a komunikace - kultura, občanství a komunikace 

- zdraví a bezpečnost potravin - zdraví a bezpečnost potravin 

- azyl, migrace a integrace, 

spravedlnost a spotřebitelé 

- azyl, migrace a integrace, 

spravedlnost a spotřebitelé 

- podpora vnitrostátních správních 

orgánů a koordinace vzájemné spolupráce 

- podpora vnitrostátních správních 

orgánů a koordinace vzájemné spolupráce 

Okruh 3: Větší odpovědnost ve světě Okruh 3: Větší odpovědnost ve světě 

Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 

Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 

- mezinárodní spolupráce a rozvoj - mezinárodní spolupráce a rozvoj 

- sousedství - sousedství 

- rozšíření - rozšíření 

- humanitární pomoc - humanitární pomoc 

- obchod - obchod 

- příspěvek do svěřenských fondů a 

nástrojů EU v oblasti vnějších vztahů 

- příspěvek do svěřenských fondů a 

nástrojů EU v oblasti vnějších vztahů 

Okruh 4: Bezpečnost, mír a stabilita pro 

všechny 

Okruh 4: Bezpečnost, mír a stabilita pro 

všechny 

Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 

Včetně programů a nástrojů podporujících 

tyto oblasti: 

- bezpečnost - bezpečnost 

- reakce na krize a stabilita  - reakce na krize a stabilita  



 

PE616.896v01-00 50/148 AM\1144763CS.docx 

CS 

- společná zahraniční a bezpečnostní 

politika  

- společná zahraniční a bezpečnostní 

politika  

- obrana - obrana, výzkum a inovace 

Okruh 5: Efektivní administrativa ve 

službách Evropanů 

Okruh 5: Efektivní administrativa ve 

službách Evropanů 

- financování zaměstnanců EU - financování zaměstnanců EU 

- financování budov a vybavení 

orgánů EU 

- financování budov a vybavení 

orgánů EU 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  327 

Jordi Solé 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 66 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 66a. trvá na skutečnosti, že Pařížská 

dohoda o klimatu by měla být hlavní osou 

VFR na období po roce 2020; proto se 

domnívá, že všechny politiky a programy 

by měly být důkladně reformovány, aby 

byly co nejvíce slučitelné s COP21 a aby 

ve VFR na období po roce 2020 získaly 

nejméně 50 % výdajů spojených s 

klimatem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  328 

Jordi Solé 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 66 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 66b. je toho názoru, že výdaje na 

ochranu naší planety, na péči o občany a 

na investice do naší budoucnosti v EU a 

na celý svět spojené s jadernou energií, 
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plynem, dopravou a obranou by měly být 

vyloučeny z jakékoli přímé či nepřímé 

podpory ze strany rozpočtu EU; z rozpočtu 

EU by tak již neměly být přímo či nepřímo 

financovány infrastruktury využívající 

fosilní paliva v EU i mimo EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  329 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení 

Dílčí nadpis 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Silnější a udržitelnější hospodářství Silnější, rovnoprávnější1a a udržitelnější 

hospodářství 

 __________________ 

 1a navzdory společnému prohlášení o 

začleňování hlediska rovnosti žen a mužů 

připojenému k VFR na období 2014–2020 

bylo v této oblasti dosaženo jen malého 

pokroku a z VFR na období 2014–2020 

nevyplynula žádná jednoznačná strategie 

v oblasti rovnosti žen a mužů, která by 

měla stanovené konkrétní cíle, úkoly a 

prostředky. V souvislosti s touto zprávou 

je mimořádně důležitý dobře známý odkaz 

zdůrazňující potenciál, jak může celkový 

finanční rámec EU přispět k posílení 

rovnoprávnosti mezi ženami a muži a 

zajistit začlenění tohoto hlediska. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  330 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Návrh usnesení 

Dílčí nadpis 16 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Silnější a udržitelnější hospodářství Silnější, udržitelnější a digitální 

hospodářství 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  331 

Ivana Maletić 

 

Návrh usnesení 

Dílčí nadpis 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Silnější a udržitelnější hospodářství Silnější a konkurenceschopnější 

hospodářství 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  332 

Jordi Solé 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Dílčí nadpis 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Silnější a udržitelnější hospodářství Ochrana planety 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  333 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Nils Torvalds, Pavel Telička, 

Dominique Riquet, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Nedzhmi Ali 

 

Návrh usnesení 

Bod 67 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

67. zdůrazňuje důležitost dokončení 

Evropského výzkumného prostoru, 

energetické unie a jednotného digitálního 

trhu jako základních složek jednotného 

evropského trhu; 

67. zdůrazňuje důležitost dokončení 

Evropského výzkumného prostoru, 

energetické unie, jednotného evropského 

dopravního prostoru a jednotného 

digitálního trhu jako základních složek 

jednotného evropského trhu a opakuje, že 

je třeba řádně financovat Nástroj pro 

propojení Evropy jako strategický nástroj 

na podporu dosažení těchto cílů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  334 

Marco Valli 

 

Návrh usnesení 

Bod 67 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

67. zdůrazňuje důležitost dokončení 

Evropského výzkumného prostoru, 

energetické unie a jednotného digitálního 

trhu jako základních složek jednotného 

evropského trhu; 

67. zdůrazňuje důležitost dokončení 

energetické unie s dlouhodobou politikou 

v oblasti změny klimatu, jednotného 

digitálního trhu a Evropského 

výzkumného prostoru jako základních 

složek jednotného evropského trhu; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  335 

Jordi Solé 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 67 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

67. zdůrazňuje důležitost dokončení 

Evropského výzkumného prostoru, 

energetické unie a jednotného digitálního 

trhu jako základních složek jednotného 

67. zdůrazňuje1a důležitost dokončení 

Evropského výzkumného prostoru, 

energetické unie a jednotného digitálního 

trhu jako základních složek jednotného 
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evropského trhu; evropského trhu; 

 __________________ 

 1a bod, který bude umístěn do kapitoly 

„Investice do budoucnosti“  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  336 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Návrh usnesení 

Bod 67 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 67a. zdůrazňuje nutnost větší 

soudržnosti mezi politikami financování 

EU a její závazkem v rámci Pařížské 

dohody, která ukládá přizpůsobení všech 

finančních toků dlouhodobému cíli v 

oblasti klimatu; v této souvislosti 

zdůrazňuje potenciál VFR, který může 

podnítit rychlý přechod k evropskému 

hospodářství s nulovými emisemi uhlíku 

do roku 2050; požaduje, aby již od roku 

2020 byla nepřípustná podpora fosilních 

paliv, aby byla celkově vyčleněna alespoň 

polovina prostředků VFR na výdaje 

spojené s klimatem a aby byl navržen nový 

nástroj na urychlení energetického 

přechodu, který by podporoval místní 

orgány, energetická družstva, aktivní 

spotřebitele energie a podniky; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  337 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Návrh usnesení 

Bod 68 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

68. je přesvědčen, že by v příštím VFR 

měly být rozpočtové zdroje více 

soustředěny do oblastí, v nichž se jasně 

ukazuje evropská přidaná hodnota a které 

posilují hospodářský růst, 

konkurenceschopnost a zaměstnanost; 

zdůrazňuje v této souvislosti význam 

výzkumu a inovací při vytváření 

udržitelné, vedoucí světové ekonomiky 

založené na znalostech a vyjadřuje 

politování nad tím, že z důvodu nedostatku 

odpovídajícího financování je v rámci 

současného VFR podporována z 

prostředků EU jen malá část kvalitních 

projektů v této oblasti; 

68. je přesvědčen, že by v příštím VFR 

měly být rozpočtové zdroje více 

soustředěny do oblastí, v nichž se jasně 

ukazuje evropská přidaná hodnota a které 

posilují udržitelný hospodářský růst, 

konkurenceschopnost a zaměstnanost; 

zdůrazňuje v této souvislosti význam 

výzkumu a inovací při vytváření 

udržitelné, vedoucí světové ekonomiky 

založené na znalostech a vyjadřuje 

politování nad tím, že z důvodu nedostatku 

odpovídajícího financování je v rámci 

současného VFR podporována z 

prostředků EU jen malá část kvalitních 

projektů v této oblasti, zejména klíčové 

záležitosti, jako energetická účinnost, 

přírodní kapitál a ekosystémové služby, 

zelená pracovní místa a financování; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  338 

Jordi Solé, Sven Giegold 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 68 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

68. je přesvědčen, že by v příštím VFR 

měly být rozpočtové zdroje více 

soustředěny do oblastí, v nichž se jasně 

ukazuje evropská přidaná hodnota a které 

posilují hospodářský růst, 
konkurenceschopnost a zaměstnanost; 

zdůrazňuje v této souvislosti význam 

výzkumu a inovací při vytváření 

udržitelné, vedoucí světové ekonomiky 

založené na znalostech a vyjadřuje 

politování nad tím, že z důvodu nedostatku 

odpovídajícího financování je v rámci 

současného VFR podporována z 

prostředků EU jen malá část kvalitních 

68. je přesvědčen1a, že2a by v příštím 

VFR měly být rozpočtové zdroje více 

soustředěny do oblastí, v nichž se jasně 

ukazuje evropská přidaná hodnota, která 

posiluje evropské hospodářství, aby bylo 

odolnější, a podporuje 
konkurenceschopnost, udržitelnost a 

solidaritu; zdůrazňuje v této souvislosti 

význam výzkumu a inovací při vytváření 

udržitelné, vedoucí světové ekonomiky 

založené na znalostech a vyjadřuje 

politování nad tím, že z důvodu nedostatku 

odpovídajícího financování je v rámci 

současného VFR podporována z 
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projektů v této oblasti; prostředků EU jen malá část kvalitních 

projektů v této oblasti; 

 __________________ 

 1a bod, který bude umístěn do kapitoly 

„Investice do budoucnosti“ 

 2a PN navržený NABU - Naturschutzbund 

Deutschland e.V. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  339 

Marita Ulvskog 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

 

Návrh usnesení 

Bod 68 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

68. je přesvědčen, že by v příštím VFR 

měly být rozpočtové zdroje více 

soustředěny do oblastí, v nichž se jasně 

ukazuje evropská přidaná hodnota a které 

posilují hospodářský růst, 

konkurenceschopnost a zaměstnanost; 

zdůrazňuje v této souvislosti význam 

výzkumu a inovací při vytváření 

udržitelné, vedoucí světové ekonomiky 

založené na znalostech a vyjadřuje 

politování nad tím, že z důvodu 

nedostatku odpovídajícího financování je 

v rámci současného VFR podporována z 

prostředků EU jen malá část kvalitních 

projektů v této oblasti; 

68. je přesvědčen, že by v příštím VFR 

měly být rozpočtové zdroje více 

soustředěny do oblastí, v nichž se jasně 

ukazuje evropská přidaná hodnota a které 

posilují hospodářský rozvoj a sociální 

začlenění, konkurenceschopnost a 

zaměstnanost; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  340 

Marco Valli 

 

Návrh usnesení 

Bod 68 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

68. je přesvědčen, že by v příštím VFR 

měly být rozpočtové zdroje více 

soustředěny do oblastí, v nichž se jasně 

ukazuje evropská přidaná hodnota a které 

posilují hospodářský růst, 

konkurenceschopnost a zaměstnanost; 

zdůrazňuje v této souvislosti význam 

výzkumu a inovací při vytváření 

udržitelné, vedoucí světové ekonomiky 

založené na znalostech a vyjadřuje 

politování nad tím, že z důvodu nedostatku 

odpovídajícího financování je v rámci 

současného VFR podporována z 

prostředků EU jen malá část kvalitních 

projektů v této oblasti; 

68. je přesvědčen, že by v příštím VFR 

měly být rozpočtové zdroje více 

soustředěny do oblastí, v nichž se jasně 

ukazuje evropská přidaná hodnota, které 

přispívají k dosažení cílů v oblasti klimatu 

a energetiky, které posilují prosperitu, 

konkurenceschopnost a zaměstnanost; 

zdůrazňuje v této souvislosti význam 

výzkumu a inovací při vytváření 

udržitelné, vedoucí světové ekonomiky 

založené na znalostech a vyjadřuje 

politování nad tím, že z důvodu nedostatku 

odpovídajícího financování je v rámci 

současného VFR podporována z 

prostředků EU jen malá část kvalitních 

projektů v této oblasti; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  341 

Eider Gardiazabal Rubial, Alfred Sant 

 

Návrh usnesení 

Bod 68 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

68. je přesvědčen, že by v příštím VFR 

měly být rozpočtové zdroje více 

soustředěny do oblastí, v nichž se jasně 

ukazuje evropská přidaná hodnota a které 

posilují hospodářský růst, 

konkurenceschopnost a zaměstnanost; 

zdůrazňuje v této souvislosti význam 

výzkumu a inovací při vytváření 

udržitelné, vedoucí světové ekonomiky 

založené na znalostech a vyjadřuje 

politování nad tím, že z důvodu nedostatku 

odpovídajícího financování je v rámci 

současného VFR podporována z 

prostředků EU jen malá část kvalitních 

projektů v této oblasti; 

68. je přesvědčen, že by v příštím VFR 

měly být rozpočtové zdroje více 

soustředěny do oblastí, v nichž se jasně 

ukazuje evropská přidaná hodnota a které 

co nejvíce posilují rovnoměrný 

hospodářský růst, konkurenceschopnost a 

zaměstnanost ve všech regionech EU; 

zdůrazňuje v této souvislosti význam 

výzkumu a inovací při vytváření 

udržitelné, vedoucí světové ekonomiky 

založené na znalostech a vyjadřuje 

politování nad tím, že z důvodu nedostatku 

odpovídajícího financování je v rámci 

současného VFR podporována z 

prostředků EU jen malá část kvalitních 

projektů v této oblasti; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  342 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Návrh usnesení 

Bod 68 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

68. je přesvědčen, že by v příštím VFR 

měly být rozpočtové zdroje více 

soustředěny do oblastí, v nichž se jasně 

ukazuje evropská přidaná hodnota a které 

posilují hospodářský růst, 

konkurenceschopnost a zaměstnanost; 

zdůrazňuje v této souvislosti význam 

výzkumu a inovací při vytváření 

udržitelné, vedoucí světové ekonomiky 

založené na znalostech a vyjadřuje 

politování nad tím, že z důvodu nedostatku 

odpovídajícího financování je v rámci 

současného VFR podporována z 

prostředků EU jen malá část kvalitních 

projektů v této oblasti; 

68. je přesvědčen, že by v příštím VFR 

měly být rozpočtové zdroje více 

soustředěny do oblastí, které podporují 

udržitelný růst a důstojná pracovní místa, 

v nichž se jasně ukazuje evropská přidaná 

hodnota a které posilují hospodářský růst, 

konkurenceschopnost a zaměstnanost; 

zdůrazňuje v této souvislosti význam 

výzkumu a inovací při vytváření 

udržitelné, vedoucí světové ekonomiky 

založené na znalostech a vyjadřuje 

politování nad tím, že z důvodu nedostatku 

odpovídajícího financování je v rámci 

současného VFR podporována z 

prostředků EU jen malá část kvalitních 

projektů v této oblasti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  343 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Návrh usnesení 

Bod 68 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

68. je přesvědčen, že by v příštím VFR 

měly být rozpočtové zdroje více 

soustředěny do oblastí, v nichž se jasně 

ukazuje evropská přidaná hodnota a které 

posilují hospodářský růst, 

konkurenceschopnost a zaměstnanost; 

zdůrazňuje v této souvislosti význam 

výzkumu a inovací při vytváření 

68. je přesvědčen, že by v příštím VFR 

měly být rozpočtové zdroje více 

soustředěny do oblastí, v nichž se jasně 

ukazuje evropská přidaná hodnota, aby 

evropské hospodářství lépe rozvíjelo 

solidaritu a udržitelnost; zdůrazňuje v této 

souvislosti význam výzkumu a inovací při 

vytváření udržitelné, vedoucí světové 
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udržitelné, vedoucí světové ekonomiky 

založené na znalostech a vyjadřuje 

politování nad tím, že z důvodu nedostatku 

odpovídajícího financování je v rámci 

současného VFR podporována z 

prostředků EU jen malá část kvalitních 

projektů v této oblasti; 

ekonomiky založené na znalostech a 

vyjadřuje politování nad tím, že z důvodu 

nedostatku odpovídajícího financování je v 

rámci současného VFR podporována z 

prostředků EU jen malá část kvalitních 

projektů v této oblasti; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  344 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení 

Bod 68 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

68. je přesvědčen, že by v příštím VFR 

měly být rozpočtové zdroje více 

soustředěny do oblastí, v nichž se jasně 

ukazuje evropská přidaná hodnota a které 

posilují hospodářský růst, 

konkurenceschopnost a zaměstnanost; 

zdůrazňuje v této souvislosti význam 

výzkumu a inovací při vytváření 

udržitelné, vedoucí světové ekonomiky 

založené na znalostech a vyjadřuje 

politování nad tím, že z důvodu nedostatku 

odpovídajícího financování je v rámci 

současného VFR podporována z 

prostředků EU jen malá část kvalitních 

projektů v této oblasti; 

68. v příštím VFR by měly být 

rozpočtové zdroje více soustředěny do 

oblastí, v nichž se jasně ukazuje evropská 

přidaná hodnota a které posilují 

konvergenční hospodářský a udržitelný 

zelenýrůst a kvalitní a dlouhodobou 

zaměstnanost; zdůrazňuje v této souvislosti 

význam výzkumu a inovací při vytváření 

udržitelné, vedoucí světové ekonomiky 

založené na znalostech a vyjadřuje 

politování nad tím, že z důvodu nedostatku 

odpovídajícího financování je v rámci 

současného VFR podporována z 

prostředků EU jen malá část kvalitních 

projektů v této oblasti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  345 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Návrh usnesení 

Bod 69 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

69. požaduje proto, aby v příštím VFR 

byl podstatně navýšen celkový rozpočet na 

9. rámcový program, a to alespoň na 

úroveň 120 miliard EUR; považuje tuto 

úroveň za přiměřenou pro zajištění globální 

konkurenceschopnosti Evropy, vedoucího 

postavení v oblasti vědy a průmyslu, řešení 

společenských problémů a pro pomoc při 

dosahování cílů EU v oblasti klimatu; 

69. požaduje proto, aby v příštím VFR 

byl podstatně navýšen celkový rozpočet na 

9. rámcový program, a to alespoň na 

úroveň 160 miliard EUR; považuje tuto 

úroveň za přiměřenou pro zajištění globální 

konkurenceschopnosti Evropy, vedoucího 

postavení v oblasti vědy a průmyslu, řešení 

společenských problémů a pro pomoc při 

dosahování cílů EU v oblasti klimatu; 

Or. sv 

 

Pozměňovací návrh  346 

Paul Rübig, Christian Ehler 

 

Návrh usnesení 

Bod 69 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

69. požaduje proto, aby v příštím VFR 

byl podstatně navýšen celkový rozpočet na 

9. rámcový program, a to alespoň na 

úroveň 120 miliard EUR; považuje tuto 

úroveň za přiměřenou pro zajištění globální 

konkurenceschopnosti Evropy, vedoucího 

postavení v oblasti vědy a průmyslu, řešení 

společenských problémů a pro pomoc při 

dosahování cílů EU v oblasti klimatu; 

69. požaduje proto, aby v příštím VFR 

byl podstatně navýšen celkový rozpočet na 

9. rámcový program, a to alespoň na 

dvojnásobek; považuje tuto úroveň za 

přiměřenou pro zajištění globální 

konkurenceschopnosti Evropy, vedoucího 

postavení v oblasti vědy a průmyslu, řešení 

společenských problémů a pro pomoc při 

dosahování cílů EU v oblasti klimatu; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  347 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Návrh usnesení 

Bod 69 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

69. požaduje proto, aby v příštím VFR 

byl podstatně navýšen celkový rozpočet na 

69. požaduje proto, aby v příštím VFR 

byl podstatně navýšen celkový rozpočet na 
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9. rámcový program, a to alespoň na 

úroveň 120 miliard EUR; považuje tuto 

úroveň za přiměřenou pro zajištění globální 

konkurenceschopnosti Evropy, vedoucího 

postavení v oblasti vědy a průmyslu, řešení 

společenských problémů a pro pomoc při 

dosahování cílů EU v oblasti klimatu; 

9. rámcový program, a to alespoň na 

úroveň 120 miliard EUR, který nebude 

smět být při provádění krácen nebo 

snižován; považuje tuto úroveň za 

přiměřenou pro zajištění globální 

konkurenceschopnosti Evropy, vedoucího 

postavení v oblasti vědy a průmyslu, řešení 

společenských problémů a pro pomoc při 

dosahování cílů EU v oblasti klimatu; v 

této souvislosti potvrzuje nutnost zachovat 

finanční dotace (granty) zejména na 

výzkum v akademickém světě, na 

spolupráci ve výzkumu a na základní 

výzkum; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  348 

Eider Gardiazabal Rubial, Elly Schlein, Arne Lietz, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Návrh usnesení 

Bod 69 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

69. požaduje proto, aby v příštím VFR 

byl podstatně navýšen celkový rozpočet na 

9. rámcový program, a to alespoň na 

úroveň 120 miliard EUR; považuje tuto 

úroveň za přiměřenou pro zajištění globální 

konkurenceschopnosti Evropy, vedoucího 

postavení v oblasti vědy a průmyslu, řešení 

společenských problémů a pro pomoc při 

dosahování cílů EU v oblasti klimatu; 

69. požaduje proto, aby v příštím VFR 

byl podstatně navýšen celkový rozpočet na 

9. rámcový program, a to alespoň na 

úroveň 120 miliard EUR; považuje tuto 

úroveň za přiměřenou pro zajištění globální 

konkurenceschopnosti Evropy, vedoucího 

postavení v oblasti vědy a průmyslu, řešení 

společenských problémů a pro pomoc při 

dosahování cílů EU v oblasti klimatu a cílů 

udržitelného rozvoje; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  349 

Jordi Solé 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 69 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

69. požaduje proto, aby v příštím VFR 

byl podstatně navýšen celkový rozpočet na 

9. rámcový program, a to alespoň na 

úroveň 120 miliard EUR; považuje tuto 

úroveň za přiměřenou pro zajištění globální 

konkurenceschopnosti Evropy, vedoucího 

postavení v oblasti vědy a průmyslu, řešení 

společenských problémů a pro pomoc při 

dosahování cílů EU v oblasti klimatu; 

69. požaduje1a proto, aby v příštím 

VFR byl podstatně navýšen celkový 

rozpočet na program Horizont 2030, a to 

alespoň na úroveň 105 miliard EUR; 

považuje tuto úroveň za přiměřenou pro 

zajištění globální konkurenceschopnosti 

Evropy, vedoucího postavení v oblasti 

vědy a průmyslu, řešení společenských 

problémů a pro pomoc při dosahování cílů 

EU v oblasti klimatu; 

 __________________ 

 1a bod, který bude umístěn do kapitoly 

„Investice do budoucnosti“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  350 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Návrh usnesení 

Bod 69 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

69. požaduje proto, aby v příštím VFR 

byl podstatně navýšen celkový rozpočet na 

9. rámcový program, a to alespoň na 

úroveň 120 miliard EUR; považuje tuto 

úroveň za přiměřenou pro zajištění globální 

konkurenceschopnosti Evropy, vedoucího 

postavení v oblasti vědy a průmyslu, řešení 

společenských problémů a pro pomoc při 

dosahování cílů EU v oblasti klimatu; 

69. požaduje proto, aby v příštím VFR 

byl podstatně navýšen celkový rozpočet na 

9. rámcový program, a to alespoň na 

úroveň 120 miliard EUR; považuje tuto 

úroveň za přiměřenou pro zajištění globální 

konkurenceschopnosti Evropy, vedoucího 

postavení v oblasti vědy, technologií a 

průmyslu, řešení společenských problémů 

a pro pomoc při dosahování cílů EU v 

oblasti klimatu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  351 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

za skupinu GUE/NGL 
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Návrh usnesení 

Bod 69 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 69a. konstatuje, že nový VFR musí 

podporovat EU a její členské státy, pokud 

jde o dosažení jejich klimatických cílů, jak 

jsou stanoveny v Pařížské dohodě; 

zdůrazňuje, že fondy EU by měly 

podporovat přechod energie z 

obnovitelných zdrojů na zdroje s nižšími 

emisemi; zdůrazňuje, že je důležité zajistit 

financování biologické rozmanitosti 

prostřednictvím programů, jako je např. 

program LIFE, a zajištění jeho 

pokračování v příštím VFR; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  352 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Návrh usnesení 

Bod 69 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 69a. zajistit regulační i neregulační 

rámec a financování s cílem využít 

konkurenceschopnost a růst evropského 

trhu v oblasti zdravotnických a digitálních 

zdravotnických technologií podporou 

průmyslu (velkých a malých společností) s 

cílem soutěžit na mezinárodní úrovni; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  353 

Janusz Lewandowski, Barbara Kudrycka 

 

Návrh usnesení 

Bod 70 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

70. dále požaduje větší zaměření na 

provádění výzkumu a zavádění inovací 

prostřednictvím společných podniků a 

podporu investic do klíčových technologií 

k překlenutí nedostatku investic v oblasti 

inovací; zdůrazňuje, že zvýšení objemu 

finančních prostředků musí být spojeno se 

zjednodušením postupů financování; vítá 

úsilí vynakládané Komisí v této oblasti a 

trvá na tom, aby se v něm v rámci příštího 

programového období pokračovalo; 

70. dále požaduje větší zaměření na 

provádění výzkumu a zavádění inovací 

prostřednictvím rozmanitých nástrojů a 

podporu investic do klíčových technologií 

k překlenutí nedostatku investic v oblasti 

inovací; zdůrazňuje, že zvýšení objemu 

finančních prostředků musí být spojeno se 

zjednodušením postupů financování; vítá 

úsilí vynakládané Komisí v této oblasti a 

trvá na tom, aby se v něm v rámci příštího 

programového období pokračovalo; bere 

na vědomí velkou zeměpisnou 

nerovnováhu při využívání finančních 

prostředků z rámcového programu; 

vyzývá ke komplexním rozpočtovým 

řešením s cílem zajistit, aby se všechny 

členské státy EU zapojily do výzkumu, 

vývoje a inovací; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  354 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Návrh usnesení 

Bod 70 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

70. dále požaduje větší zaměření na 

provádění výzkumu a zavádění inovací 

prostřednictvím společných podniků a 

podporu investic do klíčových technologií 

k překlenutí nedostatku investic v oblasti 

inovací; zdůrazňuje, že zvýšení objemu 

finančních prostředků musí být spojeno se 

zjednodušením postupů financování; vítá 

úsilí vynakládané Komisí v této oblasti a 

trvá na tom, aby se v něm v rámci příštího 

programového období pokračovalo; 

70. dále požaduje větší zaměření na 

provádění výzkumu a zavádění inovací 

prostřednictvím společných podniků a 

podporu investic do klíčových technologií 

k překlenutí nedostatku investic v oblasti 

inovací; zdůrazňuje, že zvýšení objemu 

finančních prostředků musí být spojeno se 

zjednodušením postupů financování; vítá 

úsilí vynakládané Komisí v této oblasti a 

trvá na tom, aby se v něm v rámci příštího 

programového období pokračovalo s cílem 

poskytnout lepší přístup a rovné podmínky 

žadatelům ze všech členských států 

prostřednictvím nového systému 

posuzování žádostí založeného na přidané 
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hodnotě a možných výsledcích návrhů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  355 

Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski 

 

Návrh usnesení 

Bod 70 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

70. dále požaduje větší zaměření na 

provádění výzkumu a zavádění inovací 

prostřednictvím společných podniků a 

podporu investic do klíčových technologií 

k překlenutí nedostatku investic v oblasti 

inovací; zdůrazňuje, že zvýšení objemu 

finančních prostředků musí být spojeno se 

zjednodušením postupů financování; vítá 

úsilí vynakládané Komisí v této oblasti a 

trvá na tom, aby se v něm v rámci příštího 

programového období pokračovalo; 

70. dále požaduje větší zaměření na 

provádění výzkumu a zavádění inovací 

prostřednictvím společných podniků a 

podporu investic do klíčových technologií 

k překlenutí nedostatku investic v oblasti 

inovací; zdůrazňuje, že zvýšení objemu 

finančních prostředků musí být spojeno se 

zjednodušením postupů financování; vítá 

úsilí vynakládané Komisí v této oblasti a 

trvá na tom, aby se v něm v rámci příštího 

programového období pokračovalo; 

společně s úsilím zavést mechanismy 

zajišťující vyváženou účast zúčastněných 

subjektů ze všech členských států; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  356 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Návrh usnesení 

Bod 70 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

70. dále požaduje větší zaměření na 

provádění výzkumu a zavádění inovací 

prostřednictvím společných podniků a 

podporu investic do klíčových technologií 

k překlenutí nedostatku investic v oblasti 

inovací; zdůrazňuje, že zvýšení objemu 

finančních prostředků musí být spojeno se 

zjednodušením postupů financování; vítá 

70. dále požaduje větší zaměření na 

provádění výzkumu a zavádění inovací 

prostřednictvím společných podniků a 

podporu investic do klíčových technologií 

k překlenutí nedostatku investic v oblasti 

inovací a chce tak učinit z Evropy 

bojovníka za významný výzkum, 

demonstraci a zavádění; zdůrazňuje, že 
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úsilí vynakládané Komisí v této oblasti a 

trvá na tom, aby se v něm v rámci příštího 

programového období pokračovalo; 

zvýšení objemu finančních prostředků 

musí být spojeno se zjednodušením 

postupů financování a s účinnými 

kontrolními mechanismy; vítá úsilí 

vynakládané Komisí v této oblasti a trvá na 

tom, aby se v něm v rámci příštího 

programového období pokračovalo; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  357 

Marco Valli 

 

Návrh usnesení 

Bod 70 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

70. dále požaduje větší zaměření na 

provádění výzkumu a zavádění inovací 

prostřednictvím společných podniků a 

podporu investic do klíčových technologií 

k překlenutí nedostatku investic v oblasti 

inovací; zdůrazňuje, že zvýšení objemu 

finančních prostředků musí být spojeno se 

zjednodušením postupů financování; vítá 

úsilí vynakládané Komisí v této oblasti a 

trvá na tom, aby se v něm v rámci příštího 

programového období pokračovalo; 

70. dále požaduje větší zaměření na 

provádění výzkumu a zavádění inovací a 

podporu investic do klíčových technologií, 

zejména základních, k překlenutí 

nedostatku investic v oblasti inovací; 

zdůrazňuje, že zvýšení objemu finančních 

prostředků musí být spojeno s odpovídající 

podporou a se zjednodušením postupů 

financování; vyzývá Komisi, aby v této 

oblasti zvýšila úsilí, a trvá na tom, aby se v 

něm v rámci příštího programového období 

pokračovalo; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  358 

Jordi Solé 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 70 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

70. dále požaduje větší zaměření na 

provádění výzkumu a zavádění inovací 

prostřednictvím společných podniků a 

70. dále požaduje1a větší zaměření na 

provádění výzkumu a zavádění inovací 

prostřednictvím společných podniků a 
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podporu investic do klíčových technologií 

k překlenutí nedostatku investic v oblasti 

inovací; zdůrazňuje, že zvýšení objemu 

finančních prostředků musí být spojeno se 

zjednodušením postupů financování; vítá 

úsilí vynakládané Komisí v této oblasti a 

trvá na tom, aby se v něm v rámci příštího 

programového období pokračovalo; 

podporu investic do klíčových technologií 

k překlenutí nedostatku investic v oblasti 

inovací; zdůrazňuje, že zvýšení objemu 

finančních prostředků musí být spojeno se 

zjednodušením postupů financování; vítá 

úsilí vynakládané Komisí v této oblasti a 

trvá na tom, aby se v něm v rámci příštího 

programového období pokračovalo; 

 __________________ 

 1a bod, který bude umístěn do kapitoly 

„Investice do budoucnosti“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  359 

Jens Geier 

 

Návrh usnesení 

Bod 70 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 70a. vítá nedávný návrh Komise na 

zajištění financování Výzkumného fondu 

pro uhlí a ocel v nadcházejících letech; 

zdůrazňuje význam tohoto fondu pro 

financování výzkumu v tomto 

průmyslovém odvětví; je přesvědčen, že je 

nutné dlouhodobější řešení, které zajistí 

financování i po roce 2020 a začlení fond 

do rozpočtu EU s cílem umožnit 

Parlamentu dostát své úloze jako orgánu 

rozpočtové kontroly;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  360 

Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Stanisław Ożóg 

 

Návrh usnesení 

Bod 70 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 70a. upozorňuje na potřebu zajistit 

zeměpisnou rovnováhu při financování 

výzkumu a inovací v EU zavedením 

vnitrostátních balíčků nebo dodatečných 

kritérií pro výběr projektů, která zajistí 

spravedlivé přidělování podpory 

jednotlivým členským státům; 

Or. pl 

 

Pozměňovací návrh  361 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Návrh usnesení 

Bod 70 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 70a. zajišťuje soudržnost mezi 

průmyslovou a digitální agendou EU, 

neboť průmysl 4.0, „průmyslový 

internet“, je důležitý pro obnovu investic 

do průmyslu, a je též vhodné vytvořit 

situaci výhodnou pro všechny strany s cíli 

politiky v oblasti životního prostředí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  362 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení 

Bod 70 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 70a. trvá na závazku EU k míru a 

vyzývá členské státy, aby souhlasily se 

zákazem používání rozpočtu EU k 

financování jakýchkoli projektů 

technologického rozvoje s dvojím použitím 
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s možností vojenského využití nebo 

k zárukám za takové projekty; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  363 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Návrh usnesení 

Bod 70 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 70b. zdůrazňuje potřebu soustředit se 

na nástroje financování výzkumu a vývoje 

související péče s cílem industrializovat 

péči pomocí norem a postupů založených 

na důkazech, a umožnit tak přesnou 

medicínu a individualizovanou léčbu a 

technologie na podporu konečné 

diagnózy, biomedicínského modelování a 

optimalizace léčby; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  364 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Návrh usnesení 

Bod 71 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

71. zdůrazňuje, že malé a střední 

podniky jsou klíčovými faktory 

ekonomického růstu, inovací 

a zaměstnanosti, a uznává jejich důležitou 

úlohu v zajištění obnovy a oživení 

udržitelné ekonomiky EU; připomíná, že v 

EU existuje více než 20 milionů malých 

a středních podniků, které představují 99 % 

všech podniků; domnívá se, že zlepšování 

přístupu malých a středních podniků k 

financování by mělo i nadále zůstat 

významným politickým cílem pro příští 

71. zdůrazňuje, že malé a střední 

podniky jsou klíčovými faktory 

udržitelného růstu, inovací 

a zaměstnanosti, a uznává jejich důležitou 

úlohu v zajištění obnovy a oživení 

udržitelné ekonomiky EU; připomíná, že v 

EU existuje více než 20 milionů malých 

a středních podniků, které představují 99 % 

všech podniků; domnívá se, že zlepšování 

a zjednodušování přístupu malých a 

středních podniků se zvláštním důrazem 

na mikropodniky k financování by mělo i 
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VFR, a požaduje proto zdvojnásobení 

finančního krytí programu COSME, aby 

odpovídalo skutečným potřebám 

ekonomiky EU a výrazné poptávce po 

účasti; 

nadále zůstat významným politickým cílem 

pro příští VFR, a požaduje proto 

přinejmenším zdvojnásobení finančního 

krytí programu COSME, aby odpovídalo 

skutečným potřebám ekonomiky EU a 

výrazné poptávce po účasti; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  365 

Eider Gardiazabal Rubial, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Návrh usnesení 

Bod 71 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

71. zdůrazňuje, že malé a střední 

podniky jsou klíčovými faktory 

ekonomického růstu, inovací 

a zaměstnanosti, a uznává jejich důležitou 

úlohu v zajištění obnovy a oživení 

udržitelné ekonomiky EU; připomíná, že v 

EU existuje více než 20 milionů malých 

a středních podniků, které představují 99 % 

všech podniků; domnívá se, že zlepšování 

přístupu malých a středních podniků k 

financování by mělo i nadále zůstat 

významným politickým cílem pro příští 

VFR, a požaduje proto zdvojnásobení 

finančního krytí programu COSME, aby 

odpovídalo skutečným potřebám 

ekonomiky EU a výrazné poptávce po 

účasti; 

71. zdůrazňuje, že malé a střední 

podniky a mikropodniky, včetně podniků v 

rámci sociální ekonomiky, jsou klíčovými 

faktory ekonomického růstu, inovací 

a zaměstnanosti, a uznává jejich důležitou 

úlohu v zajištění obnovy a oživení 

udržitelné ekonomiky EU; připomíná, že v 

EU existuje více než 20 milionů malých 

a středních podniků, které představují 99 % 

všech podniků; domnívá se, že zlepšování 

přístupu malých a středních podniků k 

financování by mělo i nadále zůstat 

významným politickým cílem pro příští 

VFR, a požaduje proto zdvojnásobení 

finančního krytí programu COSME, aby 

odpovídalo skutečným potřebám 

ekonomiky EU a výrazné poptávce po 

účasti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  366 

Jordi Solé 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 71 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

71. zdůrazňuje, že malé a střední 

podniky jsou klíčovými faktory 

ekonomického růstu, inovací 

a zaměstnanosti, a uznává jejich důležitou 

úlohu v zajištění obnovy a oživení 

udržitelné ekonomiky EU; připomíná, že v 

EU existuje více než 20 milionů malých 

a středních podniků, které představují 99 % 

všech podniků; domnívá se, že zlepšování 

přístupu malých a středních podniků k 

financování by mělo i nadále zůstat 

významným politickým cílem pro příští 

VFR, a požaduje proto zdvojnásobení 

finančního krytí programu COSME, aby 

odpovídalo skutečným potřebám 

ekonomiky EU a výrazné poptávce po 

účasti; 

71. zdůrazňuje1a, že malé a střední 

podniky, včetně družstev, jsou klíčovými 

faktory ekonomického růstu, inovací 

a zaměstnanosti, a uznává jejich důležitou 

úlohu v zajištění obnovy a oživení 

udržitelné ekonomiky EU; připomíná, že v 

EU existuje více než 20 milionů malých 

a středních podniků, které představují 99 % 

všech podniků; domnívá se, že zlepšování 

přístupu malých a středních podniků k 

financování by mělo i nadále zůstat 

významným politickým cílem pro příští 

VFR, a požaduje proto zdvojnásobení 

finančního krytí programu COSME, aby 

odpovídalo skutečným potřebám 

ekonomiky EU a výrazné poptávce po 

účasti; 

 __________________ 

 1a bod, který bude umístěn do kapitoly 

„Investice do budoucnosti“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  367 

Inese Vaidere 

 

Návrh usnesení 

Bod 71 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

71. zdůrazňuje, že malé a střední 

podniky jsou klíčovými faktory 

ekonomického růstu, inovací 

a zaměstnanosti, a uznává jejich důležitou 

úlohu v zajištění obnovy a oživení 

udržitelné ekonomiky EU; připomíná, že v 

EU existuje více než 20 milionů malých 

a středních podniků, které představují 99 % 

všech podniků; domnívá se, že zlepšování 

přístupu malých a středních podniků k 

financování by mělo i nadále zůstat 

významným politickým cílem pro příští 

71. zdůrazňuje, že malé a střední 

podniky jsou klíčovými faktory 

ekonomického růstu, inovací 

a zaměstnanosti, a uznává jejich důležitou 

úlohu v zajištění obnovy a oživení 

udržitelné ekonomiky EU; připomíná, že v 

EU existuje více než 20 milionů malých 

a středních podniků, které představují 99 % 

všech podniků; domnívá se, že zlepšování 

přístupu malých a středních podniků ve 

všech členských státech k financování by 

mělo i nadále zůstat významným 
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VFR, a požaduje proto zdvojnásobení 

finančního krytí programu COSME, aby 

odpovídalo skutečným potřebám 

ekonomiky EU a výrazné poptávce po 

účasti; 

politickým cílem pro příští VFR, a 

požaduje proto zdvojnásobení finančního 

krytí programu COSME, aby odpovídalo 

skutečným potřebám ekonomiky EU a 

výrazné poptávce po účasti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  368 

José Manuel Fernandes 

 

Návrh usnesení 

Bod 71 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

71. zdůrazňuje, že malé a střední 

podniky jsou klíčovými faktory 

ekonomického růstu, inovací 

a zaměstnanosti, a uznává jejich důležitou 

úlohu v zajištění obnovy a oživení 

udržitelné ekonomiky EU; připomíná, že v 

EU existuje více než 20 milionů malých 

a středních podniků, které představují 99 % 

všech podniků; domnívá se, že zlepšování 

přístupu malých a středních podniků k 

financování by mělo i nadále zůstat 

významným politickým cílem pro příští 

VFR, a požaduje proto zdvojnásobení 

finančního krytí programu COSME, aby 

odpovídalo skutečným potřebám 

ekonomiky EU a výrazné poptávce po 

účasti; 

71. zdůrazňuje, že malé a střední 

podniky jsou klíčovými faktory 

ekonomického růstu, inovací 

a zaměstnanosti, a uznává jejich důležitou 

úlohu v zajištění obnovy a oživení 

udržitelné ekonomiky EU; připomíná, že v 

EU existuje více než 20 milionů malých 

a středních podniků, které představují 99 % 

všech podniků; domnívá se, že zlepšování 

přístupu malých a středních podniků k 

financování by mělo i nadále zůstat 

významným politickým cílem pro příští 

VFR; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  369 

José Manuel Fernandes 

 

Návrh usnesení 

Bod 71 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 71a. vítá úspěch účelového Programu 
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EU pro konkurenceschopnost podniků a 

malých a středních podniků (COSME) v 

rámci stávajícího VFR; konstatuje, že 

Parlament soustavně bojuje za další 

zvýšení přídělu vyčleněného na tento 

program v rámci ročního rozpočtového 

procesu; s potěšením bere na vědomí 

vysokou míru provádění tohoto programu 

a poukazuje na jeho schopnost absorbovat 

ještě více; požaduje proto zdvojnásobení 

finančního krytí programu COSME, aby 

odpovídalo skutečným potřebám 

ekonomiky EU a výrazné poptávce po 

účasti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  370 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

 

Návrh usnesení 

Bod 72 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

72. opětovně potvrzuje silné odhodlání 

podpořit EFSI s cílem uvolnit 500 miliard 

EUR na nové investice do reálné 

ekonomiky v rámci současného VFR; je 

přesvědčen, že EFSI již přinesl silný a 

cílený impuls hospodářským odvětvím, 

která přispívají k udržitelnému růstu a 

zaměstnanosti; vítá proto záměr Komise 

předložit legislativní návrh na 

pokračování a zlepšování tohoto 

investičního systému v rámci nového 

VFR; zdůrazňuje, že každý legislativní 

návrh by měl vycházet ze závěrů 

uvedených v přezkumu Komise 

a z nezávislého hodnocení; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  371 

Bernd Kölmel 
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Návrh usnesení 

Bod 72 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

72. opětovně potvrzuje silné odhodlání 

podpořit EFSI s cílem uvolnit 500 miliard 

EUR na nové investice do reálné 

ekonomiky v rámci současného VFR; je 

přesvědčen, že EFSI již přinesl silný a 

cílený impuls hospodářským odvětvím, 

která přispívají k udržitelnému růstu a 

zaměstnanosti; vítá proto záměr Komise 

předložit legislativní návrh na 

pokračování a zlepšování tohoto 

investičního systému v rámci nového 

VFR; zdůrazňuje, že každý legislativní 

návrh by měl vycházet ze závěrů 

uvedených v přezkumu Komise 

a z nezávislého hodnocení; 

vypouští se 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  372 

Tamás Deutsch 

 

Návrh usnesení 

Bod 72 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

72. opětovně potvrzuje silné odhodlání 

podpořit EFSI s cílem uvolnit 500 miliard 

EUR na nové investice do reálné 

ekonomiky v rámci současného VFR; je 

přesvědčen, že EFSI již přinesl silný a 

cílený impuls hospodářským odvětvím, 

která přispívají k udržitelnému růstu a 

zaměstnanosti; vítá proto záměr Komise 

předložit legislativní návrh na pokračování 

a zlepšování tohoto investičního systému v 

rámci nového VFR; zdůrazňuje, že každý 

legislativní návrh by měl vycházet ze 

závěrů uvedených v přezkumu Komise 

a z nezávislého hodnocení; 

72. opětovně potvrzuje silné odhodlání 

podpořit EFSI s cílem uvolnit 500 miliard 

EUR na nové investice do reálné 

ekonomiky v rámci současného VFR; je 

přesvědčen, že EFSI již přinesl silný a 

cílený impuls hospodářským odvětvím, 

která přispívají k udržitelnému růstu a 

zaměstnanosti; vítá proto záměr Komise 

předložit legislativní návrh na pokračování 

a zlepšování tohoto investičního systému v 

rámci nového VFR; zdůrazňuje, že každý 

legislativní návrh by měl vycházet ze 

závěrů uvedených v přezkumu Komise 

a z nezávislého hodnocení; zdůrazňuje, že 

každý legislativní návrh by měl výrazně 
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zlepšit zeměpisné pokrytí EFSI; 

připomíná, že EFSI by měl zůstat 

doplňkovým nástrojem pro podporu 

investic tak, jako politika soudržnosti by 

měla zůstat investiční politikou Evropské 

unie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  373 

Inese Vaidere 

 

Návrh usnesení 

Bod 72 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

72. opětovně potvrzuje silné odhodlání 

podpořit EFSI s cílem uvolnit 500 miliard 

EUR na nové investice do reálné 

ekonomiky v rámci současného VFR; je 

přesvědčen, že EFSI již přinesl silný a 

cílený impuls hospodářským odvětvím, 

která přispívají k udržitelnému růstu a 

zaměstnanosti; vítá proto záměr Komise 

předložit legislativní návrh na pokračování 

a zlepšování tohoto investičního systému v 

rámci nového VFR; zdůrazňuje, že každý 

legislativní návrh by měl vycházet ze 

závěrů uvedených v přezkumu Komise 

a z nezávislého hodnocení; 

72. opětovně potvrzuje silné odhodlání 

podpořit EFSI s cílem uvolnit 500 miliard 

EUR na nové investice do reálné 

ekonomiky v rámci současného VFR; je 

přesvědčen, že EFSI již přinesl silný a 

cílený impuls hospodářským odvětvím, 

která přispívají k udržitelnému růstu a 

zaměstnanosti; tento ekonomický impuls 

se doposud omezoval na členské státy EU-

15, a tak musí být zajištěn rovný přístup k 

investičním příležitostem ve všech 

členských státech; vítá proto záměr 

Komise předložit legislativní návrh na 

pokračování a zlepšování tohoto 

investičního systému v rámci nového VFR; 

zdůrazňuje, že každý legislativní návrh by 

měl vycházet ze závěrů uvedených 

v přezkumu Komise a z nezávislého 

hodnocení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  374 

Jordi Solé 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 72 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

72. opětovně potvrzuje silné odhodlání 

podpořit EFSI s cílem uvolnit 500 miliard 

EUR na nové investice do reálné 

ekonomiky v rámci současného VFR; je 

přesvědčen, že EFSI již přinesl silný a 

cílený impuls hospodářským odvětvím, 

která přispívají k udržitelnému růstu a 

zaměstnanosti; vítá proto záměr Komise 

předložit legislativní návrh na pokračování 

a zlepšování tohoto investičního systému v 

rámci nového VFR; zdůrazňuje, že každý 

legislativní návrh by měl vycházet ze 

závěrů uvedených v přezkumu Komise 

a z nezávislého hodnocení; 

72. opětovně potvrzuje1a silné 

odhodlání podpořit EFSI s cílem uvolnit 

500 miliard EUR na nové investice do 

reálné ekonomiky v rámci současného 

VFR; je přesvědčen, že EFSI již přinesl 

silný a cílený impuls hospodářským 

odvětvím, která přispívají k udržitelnému 

růstu a zaměstnanosti; vítá proto záměr 

Komise předložit legislativní návrh na 

pokračování a zlepšování tohoto 

investičního systému v rámci nového VFR; 

zdůrazňuje, že každý legislativní návrh by 

měl vycházet ze závěrů uvedených 

v přezkumu Komise a z nezávislého 

hodnocení a že veškeré výdaje, které jsou v 

rozporu s domácími i mezinárodními 

závazky EU, by měly být vyloučeny ze 

způsobilosti; 

 __________________ 

 1a bod, který bude umístěn do kapitoly 

„Investice do budoucnosti“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  375 

Alfred Sant 

 

Návrh usnesení 

Bod 72 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

72. opětovně potvrzuje silné odhodlání 

podpořit EFSI s cílem uvolnit 500 miliard 

EUR na nové investice do reálné 

ekonomiky v rámci současného VFR; je 

přesvědčen, že EFSI již přinesl silný a 

cílený impuls hospodářským odvětvím, 

která přispívají k udržitelnému růstu a 

zaměstnanosti; vítá proto záměr Komise 

předložit legislativní návrh na pokračování 

a zlepšování tohoto investičního systému v 

rámci nového VFR; zdůrazňuje, že každý 

72. opětovně potvrzuje silné odhodlání 

podpořit EFSI s cílem uvolnit 500 miliard 

EUR na nové investice do reálné 

ekonomiky v rámci současného VFR; je 

přesvědčen, že EFSI již přinesl silný a 

cílený impuls hospodářským odvětvím, 

která přispívají k udržitelnému růstu a 

zaměstnanosti, a že lze udělat více, aby 

jeho výhody pocítily všechny regiony EU; 

vítá proto záměr Komise předložit 

legislativní návrh na pokračování a 



 

AM\1144763CS.docx 77/148 PE616.896v01-00 

 CS 

legislativní návrh by měl vycházet ze 

závěrů uvedených v přezkumu Komise 

a z nezávislého hodnocení; 

zlepšování tohoto investičního systému v 

rámci nového VFR; zdůrazňuje, že každý 

legislativní návrh by měl vycházet ze 

závěrů uvedených v přezkumu Komise 

a z nezávislého hodnocení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  376 

Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski 

 

Návrh usnesení 

Bod 72 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

72. opětovně potvrzuje silné odhodlání 

podpořit EFSI s cílem uvolnit 500 miliard 

EUR na nové investice do reálné 

ekonomiky v rámci současného VFR; je 

přesvědčen, že EFSI již přinesl silný a 

cílený impuls hospodářským odvětvím, 

která přispívají k udržitelnému růstu a 

zaměstnanosti; vítá proto záměr Komise 

předložit legislativní návrh na pokračování 

a zlepšování tohoto investičního systému v 

rámci nového VFR; zdůrazňuje, že každý 

legislativní návrh by měl vycházet ze 

závěrů uvedených v přezkumu Komise 

a z nezávislého hodnocení; 

72. opětovně potvrzuje silné odhodlání 

podpořit EFSI s cílem uvolnit 500 miliard 

EUR na nové investice do reálné 

ekonomiky v rámci současného VFR; 

vyzývá proto Komisi, aby odstranila 

nedostatky při provádění EFSI v jeho 

první etapě a aby jej zlepšila tím, že 

předloží legislativní návrh na pokračování 

tohoto investičního systému v rámci 

nového VFR s cílem podpořit jeho úlohu 

jako důležitého nástroje pro snižování 

strukturálních nerovností a podpoře 

sbližování a soudržnosti; zdůrazňuje, že 

každý legislativní návrh by měl vycházet 

ze závěrů uvedených v přezkumu Komise 

a z nezávislého hodnocení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  377 

Eider Gardiazabal Rubial, Josef Weidenholzer 

 

Návrh usnesení 

Bod 72 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 72a. je toho názoru, že příští VFR by 

měl lépe odrážet politickou prioritu 



 

PE616.896v01-00 78/148 AM\1144763CS.docx 

CS 

vzhledem k digitální transformaci 

evropské společnosti a hospodářství; 

vyzývá k investicím do základních 

technologií a infrastruktur, do inovací a 

výzkumu i do digitálních dovedností za 

účelem zachování a dalšího posílení 

konkurenceschopnosti EU a zlepšení 

kvality života našich občanů; je 

přesvědčen, že je třeba více podpořit 

přeshraniční iniciativy mimořádně 

důležité pro Evropu, jako je kybernetická 

bezpečnost, rozvoj a přístup k umělé 

inteligenci, robotice a vysoce výkonným 

výpočetním technologiím; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  378 

Jordi Solé 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 72 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 72a. je1a toho názoru, že Nástroj pro 

propojení Evropy 2030 by se měl stát 

hlavním investičním nástrojem EU 

řízeným Evropskou komisí a měl by se 

soustředit na přeshraniční spojení pro 

udržitelné druhy dopravy, včetně obnovy, 

chybějícího spojení, intermodality a 

modernizace infrastruktur spojených s 

novými řešeními v oblasti digitalizace a 

dekarbonizace, na energetickou 

infrastrukturu, obnovitelné zdroje a 

inteligentní sítě s cílem podpořit 

transformaci energetiky a na 

vysokorychlostní širokopásmové připojení 

v odvětví IKT; 

 __________________ 

 1a bod, který bude umístěn do kapitoly 

„Investice do budoucnosti“ 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  379 

Younous Omarjee 

 

Návrh usnesení 

Bod 72 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 72a. domnívá se, že je nezbytné zajistit, 

aby postavení EFSI v rozpočtu a mezi 

politickými prioritami EU nenarušovalo 

plnění cílů evropské politiky soudržnosti; 

je přesvědčen, že opatření financovaná z 

EFSI musí být podmíněna cílem omezit 

rozdíly v bohatství v Evropě a cíli v oblasti 

sociální soudržnosti a udržitelnosti; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  380 

José Manuel Fernandes 

 

Návrh usnesení 

Bod 72 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 72a. dále zdůrazňuje pozitivní dopad 

EFSI na poskytování finančních 

prostředků malým a středním podnikům, 

které v současné době využívá více než 

500 000 malých a středních podniků a 

společností se střední tržní kapitalizací v 

celé EU; zdůrazňuje, že v důsledku velmi 

silné absorpce odrážející vysokou 

poptávku na trhu bylo okno pro malé a 

střední podniky posíleno již v průběhu 

první etapy provádění programu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  381 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 
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Návrh usnesení 

Bod 72 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 72b. zdůrazňuje, že je nutné, aby příští 

VFR lépe odrážel politické priority 

vzhledem k digitální transformaci 

evropského hospodářství a společnosti a k 

potřebě investovat do základních 

technologií a infrastruktur a do 

digitálních dovedností s cílem zachovat a 

posílit naši konkurenceschopnost, naši 

kvalitu života a sociální strukturu; je 

přesvědčen, že další podporu je třeba 

směrovat na velmi důležité přeshraniční 

iniciativy pro Evropu, zejména v oblasti 

rozvoje a přístupu k nejnovějším 

technologiím od umělé inteligence po 

vysoce výkonnou výpočetní techniku, a na 

digitální dovednosti, a zároveň na 

zachování a silnou podporu výzkumu a 

inovací v oblasti digitálních technologií 

jako součásti rámcového programu pro 

výzkum; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  382 

Inese Vaidere 

 

Návrh usnesení 

Bod 73 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

73. trvá na tom, že VFR má význam 

pro odvětví závislá na dlouhodobých 

investicích, jako je doprava; zdůrazňuje, že 

dopravní infrastruktura je páteří jednotného 

trhu a základem pro udržitelný růst 

a vytváření pracovních míst; konstatuje, že 

dobudování jednotného evropského 

dopravního prostoru propojeného se 

sousedními zeměmi vyžaduje důležitou 

dopravní infrastrukturu a je třeba k němu 

73. trvá na tom, že VFR má význam 

pro odvětví závislá na dlouhodobých 

investicích, jako je doprava; zdůrazňuje, že 

dopravní infrastruktura je páteří jednotného 

trhu a základem pro udržitelný růst 

a vytváření pracovních míst a že podporuje 

překonání mezery v soudržnosti; 

konstatuje, že dobudování jednotného 

evropského dopravního prostoru 

propojeného se sousedními zeměmi 
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přistupovat jako ke klíčové prioritě v 

zájmu konkurenceschopnosti a 

hospodářské, sociální a územní soudržnosti 

EU, včetně okrajových oblastí; domnívá se 

proto, že by příští VFR měl zajistit 

dostatečné financování projektů, které 

přispívají zejména k dokončení základní 

sítě transevropské dopravní sítě (TEN-T), 

která by měla být dále rozšířena, a jejích 

koridorů; zdůrazňuje, že modernizovaný a 

efektivnější program CEF by měl pokrývat 

všechny způsoby dopravy a zaměřit se na 

vzájemná propojení a na dokončení sítě 

v okrajových oblastech, přičemž by se 

měly používat společné normy; 

vyžaduje důležitou dopravní infrastrukturu 

a je třeba k němu přistupovat jako ke 

klíčové prioritě v zájmu 

konkurenceschopnosti a hospodářské, 

sociální a územní soudržnosti EU, včetně 

okrajových oblastí; domnívá se proto, že 

by příští VFR měl zajistit dostatečné 

financování projektů, které přispívají 

zejména k dokončení základní sítě 

transevropské dopravní sítě (TEN-T), která 

by měla být dále rozšířena, a jejích 

koridorů; pro ekonomickou, sociální a 

územní soudržnost je důležité zajistit, aby 

regionální centra rozvoje byla napojena 

na síť TEN-T, protože jinak by nemohla 

využívat přístup na jednotný trh; 
zdůrazňuje, že modernizovaný a 

efektivnější program CEF by měl pokrývat 

všechny způsoby dopravy a zaměřit se na 

vzájemná propojení a na dokončení sítě 

v okrajových oblastech, přičemž by se 

měly používat společné normy; soustředí 

se zejména na velké přeshraniční projekty 

v rámci programu CEF, například Rail 

Baltic, které dále zmenší mezeru v 

soudržnosti, propojí sever a jih Evropy a 

zmenší závislost na Rusku; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  383 

Marco Valli 

 

Návrh usnesení 

Bod 73 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

73. trvá na tom, že VFR má význam 

pro odvětví závislá na dlouhodobých 

investicích, jako je doprava; zdůrazňuje, že 

dopravní infrastruktura je páteří jednotného 

trhu a základem pro udržitelný růst 

a vytváření pracovních míst; konstatuje, že 

dobudování jednotného evropského 

dopravního prostoru propojeného se 

sousedními zeměmi vyžaduje důležitou 

73. trvá na tom, že VFR má význam 

pro odvětví závislá na dlouhodobých 

investicích, jako je doprava; zdůrazňuje, že 

dopravní infrastruktura je páteří jednotného 

trhu a základem pro udržitelný růst 

a vytváření pracovních míst; konstatuje, že 

dobudování jednotného evropského 

dopravního prostoru propojeného se 

sousedními zeměmi vyžaduje důležitou 
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dopravní infrastrukturu a je třeba k němu 

přistupovat jako ke klíčové prioritě v 

zájmu konkurenceschopnosti a 

hospodářské, sociální a územní soudržnosti 

EU, včetně okrajových oblastí; domnívá se 

proto, že by příští VFR měl zajistit 

dostatečné financování projektů, které 

přispívají zejména k dokončení základní 

sítě transevropské dopravní sítě (TEN-T), 

která by měla být dále rozšířena, a jejích 

koridorů; zdůrazňuje, že modernizovaný a 

efektivnější program CEF by měl pokrývat 

všechny způsoby dopravy a zaměřit se na 

vzájemná propojení a na dokončení sítě 

v okrajových oblastech, přičemž by se 

měly používat společné normy; 

dopravní infrastrukturu a je třeba k němu 

přistupovat jako ke klíčové prioritě v 

zájmu konkurenceschopnosti a 

hospodářské, sociální a územní soudržnosti 

EU, včetně okrajových oblastí; domnívá se 

proto, že by příští VFR měl zajistit 

dostatečné financování projektů, které 

přispívají zejména k dokončení základní 

sítě transevropské dopravní sítě (TEN-T), a 

jejích koridorů; v této souvislosti vyzývá 

Komisi, aby provedla přezkum 

financování prací, které jsou nevyhovující 

z ekonomického hlediska a které 

poškozují zdraví občanů a životní 

prostředí, například trasa Turín-Lyon; 

zdůrazňuje, že modernizovaný a 

efektivnější program CEF by měl pokrývat 

všechny způsoby dopravy a zaměřit se na 

vzájemná propojení a na dokončení sítě 

v okrajových oblastech, přičemž by se 

měly používat společné normy; zdůrazňuje 

nutnost upřednostnit projekty, které 

kromě digitalizace podporují i 

dekarbonizaci dopravních systémů; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  384 

Jordi Solé, Sven Giegold, Heidi Hautala 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 73 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

73. trvá na tom, že VFR má význam 

pro odvětví závislá na dlouhodobých 

investicích, jako je doprava; zdůrazňuje, že 

dopravní infrastruktura je páteří jednotného 

trhu a základem pro udržitelný růst 

a vytváření pracovních míst; konstatuje, že 

dobudování jednotného evropského 

dopravního prostoru propojeného se 

sousedními zeměmi vyžaduje důležitou 

dopravní infrastrukturu a je třeba k němu 

přistupovat jako ke klíčové prioritě v 

73. trvá1a na tom2a, že VFR má význam 

pro odvětví závislá na dlouhodobých 

investicích, jako je udržitelná doprava; 

zdůrazňuje, že dopravní infrastruktura je 

páteří jednotného trhu a základem pro 

udržitelný rozvoj a vytváření pracovních 

míst; konstatuje, že dobudování jednotného 

evropského dopravního prostoru 

propojeného se sousedními zeměmi 

vyžaduje důležitou dopravní infrastrukturu 

a je třeba k němu přistupovat jako ke 
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zájmu konkurenceschopnosti a 

hospodářské, sociální a územní soudržnosti 

EU, včetně okrajových oblastí; domnívá se 

proto, že by příští VFR měl zajistit 

dostatečné financování projektů, které 

přispívají zejména k dokončení základní 

sítě transevropské dopravní sítě (TEN-T), 

která by měla být dále rozšířena, a jejích 

koridorů; zdůrazňuje, že modernizovaný a 

efektivnější program CEF by měl pokrývat 

všechny způsoby dopravy a zaměřit se na 

vzájemná propojení a na dokončení sítě 

v okrajových oblastech, přičemž by se 

měly používat společné normy; 

klíčové prioritě v zájmu 

konkurenceschopnosti a hospodářské, 

sociální a územní soudržnosti EU, včetně 

okrajových oblastí; domnívá se proto, že 

by příští VFR měl zajistit dostatečné 

financování projektů, které přispívají 

zejména k dokončení základní sítě 

transevropské dopravní sítě (TEN-T), která 

by měla být dále rozšířena, a jejích 

koridorů; zdůrazňuje, že modernizovaný a 

efektivnější program CEF by měl pokrývat 

všechny způsoby dopravy v souladu se 

závazky EU v oblasti klimatu a energetiky 
a zaměřit se na vzájemná propojení a na 

dokončení sítě v okrajových oblastech, 

přičemž by se měly používat společné 

normy; za účelem dalšího připojení a 

obnovení míst výskytu je třeba zřídit 

transevropskou síť pro zelenou 

infrastrukturu (TEN-G) financovanou 

prostřednictvím CEF; 

 __________________ 

 1a bod, který bude umístěn do kapitoly 

„Investice do budoucnosti“ 

 2a PN navržený NABU - Naturschutzbund 

Deutschland e.V. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  385 

Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski, Alfred Sant 

 

Návrh usnesení 

Bod 73 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

73. trvá na tom, že VFR má význam 

pro odvětví závislá na dlouhodobých 

investicích, jako je doprava; zdůrazňuje, že 

dopravní infrastruktura je páteří jednotného 

trhu a základem pro udržitelný růst 

a vytváření pracovních míst; konstatuje, že 

dobudování jednotného evropského 

dopravního prostoru propojeného se 

sousedními zeměmi vyžaduje důležitou 

73. trvá na tom, že VFR má význam 

pro odvětví závislá na dlouhodobých 

investicích, jako je doprava; zdůrazňuje, že 

dopravní infrastruktura je páteří jednotného 

trhu a základem pro udržitelný růst 

a vytváření pracovních míst; konstatuje, že 

dobudování jednotného evropského 

dopravního prostoru propojeného se 

sousedními zeměmi vyžaduje důležitou 
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dopravní infrastrukturu a je třeba k němu 

přistupovat jako ke klíčové prioritě v 

zájmu konkurenceschopnosti a 

hospodářské, sociální a územní soudržnosti 

EU, včetně okrajových oblastí; domnívá se 

proto, že by příští VFR měl zajistit 

dostatečné financování projektů, které 

přispívají zejména k dokončení základní 

sítě transevropské dopravní sítě (TEN-T), 

která by měla být dále rozšířena, a jejích 

koridorů; zdůrazňuje, že modernizovaný a 

efektivnější program CEF by měl pokrývat 

všechny způsoby dopravy a zaměřit se na 

vzájemná propojení a na dokončení sítě 

v okrajových oblastech, přičemž by se 

měly používat společné normy; 

dopravní infrastrukturu zejména v 

okrajových a méně rozvinutých regionech 
a je třeba k němu přistupovat jako ke 

klíčové prioritě v zájmu 

konkurenceschopnosti a hospodářské, 

sociální a územní soudržnosti EU, včetně 

okrajových a ostrovních oblastí; domnívá 

se proto, že by příští VFR měl zajistit 

dostatečné financování projektů, které 

přispívají zejména k dokončení základní 

sítě transevropské dopravní sítě (TEN-T), 

která by měla být dále rozšířena, a jejích 

koridorů; v této souvislosti uznává význam 

Fondu soudržnosti a trvá na jeho 

pokračování v příštím VFR; zdůrazňuje, 

že modernizovaný a efektivnější program 

CEF by měl pokrývat všechny způsoby 

dopravy a zaměřit se na vzájemná 

propojení a na dokončení sítě v okrajových 

oblastech, přičemž by se měly používat 

společné normy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  386 

Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, 

Fredrick Federley, Nils Torvalds 

 

Návrh usnesení 

Bod 73 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

73. trvá na tom, že VFR má význam 

pro odvětví závislá na dlouhodobých 

investicích, jako je doprava; zdůrazňuje, že 

dopravní infrastruktura je páteří jednotného 

trhu a základem pro udržitelný růst 

a vytváření pracovních míst; konstatuje, že 

dobudování jednotného evropského 

dopravního prostoru propojeného se 

sousedními zeměmi vyžaduje důležitou 

dopravní infrastrukturu a je třeba k němu 

přistupovat jako ke klíčové prioritě v 

zájmu konkurenceschopnosti a 

hospodářské, sociální a územní soudržnosti 

EU, včetně okrajových oblastí; domnívá se 

73. trvá na tom, že VFR má význam 

pro odvětví závislá na dlouhodobých 

investicích, jako je doprava; zdůrazňuje, že 

dopravní infrastruktura je páteří jednotného 

trhu a základem pro udržitelný růst 

a vytváření pracovních míst; konstatuje, že 

dobudování jednotného evropského 

dopravního prostoru propojeného se 

sousedními zeměmi vyžaduje důležitou 

dopravní infrastrukturu a je třeba k němu 

přistupovat jako ke klíčové prioritě v 

zájmu konkurenceschopnosti a 

hospodářské, sociální a územní soudržnosti 

EU, včetně okrajových oblastí; domnívá se 
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proto, že by příští VFR měl zajistit 

dostatečné financování projektů, které 

přispívají zejména k dokončení základní 

sítě transevropské dopravní sítě (TEN-T), 

která by měla být dále rozšířena, a jejích 

koridorů; zdůrazňuje, že modernizovaný a 

efektivnější program CEF by měl pokrývat 

všechny způsoby dopravy a zaměřit se na 

vzájemná propojení a na dokončení sítě 

v okrajových oblastech, přičemž by se 

měly používat společné normy; 

proto, že by příští VFR měl zajistit 

dostatečné financování projektů, které 

přispívají zejména k dokončení základní 

sítě transevropské dopravní sítě (TEN-T), 

která by měla být dále rozšířena, a jejích 

koridorů; zdůrazňuje, že modernizovaný a 

efektivnější program CEF by měl pokrývat 

všechny způsoby dopravy, zejména 

železniční a další druhy dopravy, které 

přispívají ke snížení emisí CO2, a zaměřit 

se na vzájemná propojení a na dokončení 

sítě v okrajových oblastech, přičemž by se 

měly používat společné normy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  387 

Tiemo Wölken 

 

Návrh usnesení 

Bod 73 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

73. trvá na tom, že VFR má význam 

pro odvětví závislá na dlouhodobých 

investicích, jako je doprava; zdůrazňuje, že 

dopravní infrastruktura je páteří jednotného 

trhu a základem pro udržitelný růst 

a vytváření pracovních míst; konstatuje, že 

dobudování jednotného evropského 

dopravního prostoru propojeného se 

sousedními zeměmi vyžaduje důležitou 

dopravní infrastrukturu a je třeba k němu 

přistupovat jako ke klíčové prioritě v 

zájmu konkurenceschopnosti a 

hospodářské, sociální a územní soudržnosti 

EU, včetně okrajových oblastí; domnívá se 

proto, že by příští VFR měl zajistit 

dostatečné financování projektů, které 

přispívají zejména k dokončení základní 

sítě transevropské dopravní sítě (TEN-T), 

která by měla být dále rozšířena, a jejích 

koridorů; zdůrazňuje, že modernizovaný a 

efektivnější program CEF by měl pokrývat 

všechny způsoby dopravy a zaměřit se na 

vzájemná propojení a na dokončení sítě 

73. trvá na tom, že VFR má význam 

pro odvětví závislá na dlouhodobých 

investicích, jako je doprava; zdůrazňuje, že 

dopravní infrastruktura je páteří jednotného 

trhu a že udržitelná infrastruktura je 

základem pro udržitelný růst a vytváření 

pracovních míst; konstatuje, že dobudování 

jednotného evropského dopravního 

prostoru propojeného se sousedními 

zeměmi vyžaduje důležitou dopravní 

infrastrukturu a je třeba k němu přistupovat 

jako ke klíčové prioritě v zájmu 

konkurenceschopnosti a hospodářské, 

sociální a územní soudržnosti EU, včetně 

okrajových oblastí; domnívá se proto, že 

by příští VFR měl zajistit dostatečné 

financování projektů, které přispívají 

zejména k dokončení základní sítě 

transevropské dopravní sítě (TEN-T), která 

by měla být dále rozšířena, a jejích 

koridorů; zdůrazňuje, že modernizovaný a 

efektivnější program CEF by měl pokrývat 

všechny způsoby dopravy a zaměřit se na 
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v okrajových oblastech, přičemž by se 

měly používat společné normy; 

vzájemná propojení a na dokončení sítě 

v okrajových oblastech, přičemž by se 

měly používat společné normy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  388 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Návrh usnesení 

Bod 73 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

73. trvá na tom, že VFR má význam 

pro odvětví závislá na dlouhodobých 

investicích, jako je doprava; zdůrazňuje, že 

dopravní infrastruktura je páteří jednotného 

trhu a základem pro udržitelný růst 

a vytváření pracovních míst; konstatuje, že 

dobudování jednotného evropského 

dopravního prostoru propojeného se 

sousedními zeměmi vyžaduje důležitou 

dopravní infrastrukturu a je třeba k němu 

přistupovat jako ke klíčové prioritě v 

zájmu konkurenceschopnosti a 

hospodářské, sociální a územní soudržnosti 

EU, včetně okrajových oblastí; domnívá se 

proto, že by příští VFR měl zajistit 

dostatečné financování projektů, které 

přispívají zejména k dokončení základní 

sítě transevropské dopravní sítě (TEN-T), 

která by měla být dále rozšířena, a jejích 

koridorů; zdůrazňuje, že modernizovaný a 

efektivnější program CEF by měl pokrývat 

všechny způsoby dopravy a zaměřit se na 

vzájemná propojení a na dokončení sítě 

v okrajových oblastech, přičemž by se 

měly používat společné normy; 

73. trvá na tom, že VFR má význam 

pro odvětví závislá na dlouhodobých 

investicích, jako je doprava; zdůrazňuje, že 

dopravní infrastruktura je páteří jednotného 

trhu a základem pro udržitelný růst 

a vytváření pracovních míst; konstatuje, že 

dobudování jednotného evropského 

dopravního prostoru propojeného se 

sousedními zeměmi vyžaduje důležitou 

dopravní infrastrukturu a je třeba k němu 

přistupovat jako ke klíčové prioritě v 

zájmu konkurenceschopnosti a 

hospodářské, sociální a územní soudržnosti 

EU, včetně okrajových oblastí; domnívá se 

proto, že by příští VFR měl zajistit 

dostatečné financování projektů, které 

přispívají zejména k dokončení základní 

sítě transevropské dopravní sítě (TEN-T), 

která by měla být dále rozšířena, a jejích 

koridorů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  389 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 
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Návrh usnesení 

Bod 73 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 73a. zdůrazňuje, že modernizovaný a 

efektivnější program CEF by měl pokrývat 

všechny způsoby dopravy a zaměřit se na 

vzájemná propojení a na dokončení sítě 

v okrajových oblastech, přičemž by se 

měly používat společné normy; CEF by 

měl podporovat větší propojení mezi 

horizontálními prioritami komplexních 

sítí, jako jsou dálnice na moři; 

zdůrazňuje, že koordinace ze strany 

Komise by měla podnítit účast investorů a 

že využití ERTMS by mělo maximalizovat 

výhody, pokud jde o interoperabilitu; 

domnívá se, že by měla být vytvořena 

zvláštní rozpočtová položka pro cestovní 

ruch jako krok ke skutečné evropské 

politice v oblasti cestovního ruchu; žádá, 

aby se postupovalo přístupem „shora 

dolů“ s cílem zajistit účinné provádění 

projektů splavnosti vnitrozemských 

vodních cest; žádá, aby byl jako součást 

programu SESAR financováno i 

dokončení evropského digitálního řízení 

letového provozu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  390 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Návrh usnesení 

Bod 73 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 73a. vyzývá Evropskou komisi, aby 

urychleně podpořila investice do vývoje 

další generace technologií a podpořila 

jejich využívání; evropské strukturální 

fondy a financování širokopásmového 

připojení a transevropské 

telekomunikační sítě musí být založeny na 
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kritériích zítřka; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  391 

Giovanni La Via 

 

Návrh usnesení 

Bod 73 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 73a. vyzývá k tomu, aby v příštím 

víceletém finančním rámci byla vytvořena 

rozpočtová položka pro cestovní ruch; 

cestovní ruch musí být jednou z našich 

priorit v souvislosti s potřebou růstu a 

tvorby pracovních míst; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  392 

Marco Valli 

 

Návrh usnesení 

Bod 74 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

74. zdůrazňuje, že je důležité zajistit 

financování pro dokončení jednotného 

digitálního trhu pomocí plného využívání 

spektra, spuštění 5G a gigabitového 

připojení a dosažením dalšího pokroku 

ohledně harmonizace pravidel EU v oblasti 

telekomunikací s cílem vytvořit náležitý 

regulační rámec ke zlepšení internetového 

propojení v celé Unii; zdůrazňuje, že by 

telekomunikační odvětví mělo nadále 

podporovat infrastruktury digitálních 

služeb a širokopásmové sítě tím, že umožní 

jejich dostupnost, a to i v odlehlých 

regionech a venkovských oblastech, a tím, 

že zvýší digitální gramotnost, propojení 

a interoperabilitu; 

74. zdůrazňuje, že je důležité zajistit 

financování pro dokončení jednotného 

digitálního trhu pomocí plného využívání 

spektra, spuštění 5G a gigabitového 

připojení a dosažením dalšího pokroku 

ohledně harmonizace pravidel EU v oblasti 

telekomunikací s cílem vytvořit náležitý 

regulační rámec ke zlepšení internetového 

propojení v celé Unii; zdůrazňuje, že by 

telekomunikační odvětví mělo nadále 

podporovat infrastruktury digitálních 

služeb a širokopásmové sítě tím, že umožní 

jejich dostupnost, a to i v odlehlých 

regionech a venkovských oblastech, a tím, 

že zvýší digitální gramotnost, propojení 

a interoperabilitu; poukazuje na příležitost, 
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aby telekomunikační odvětví podpořilo i 

digitální modely, které usnadňují nejen 

připojení a vzájemné výměny, ale i 

decentralizované uchovávání údajů; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  393 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Návrh usnesení 

Bod 74 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

74. zdůrazňuje, že je důležité zajistit 

financování pro dokončení jednotného 

digitálního trhu pomocí plného využívání 

spektra, spuštění 5G a gigabitového 

připojení a dosažením dalšího pokroku 

ohledně harmonizace pravidel EU v oblasti 

telekomunikací s cílem vytvořit náležitý 

regulační rámec ke zlepšení internetového 

propojení v celé Unii; zdůrazňuje, že by 

telekomunikační odvětví mělo nadále 

podporovat infrastruktury digitálních 

služeb a širokopásmové sítě tím, že umožní 

jejich dostupnost, a to i v odlehlých 

regionech a venkovských oblastech, a tím, 

že zvýší digitální gramotnost, propojení 

a interoperabilitu; 

74. zdůrazňuje, že je důležité zajistit 

financování pro dokončení jednotného 

digitálního trhu pomocí plného využívání 

spektra, spuštění 5G a gigabitového 

připojení a dosažením dalšího pokroku 

ohledně harmonizace pravidel EU v oblasti 

telekomunikací s cílem vytvořit náležitý 

regulační rámec ke zlepšení internetového 

propojení v celé Unii; zdůrazňuje, že by 

telekomunikační odvětví mělo mít 

odpovídající zdroje a mělo by nadále 

podporovat infrastruktury digitálních 

služeb a zvyšující se potřeby investic v 

oblasti vysokorychlostní širokopásmové 

sítě tím, že umožní jejich dostupnost, a to i 

v odlehlých regionech a venkovských 

oblastech, a tím, že zvýší digitální 

gramotnost, propojení a interoperabilitu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  394 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Návrh usnesení 

Bod 74 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

74. zdůrazňuje, že je důležité zajistit 74. zdůrazňuje, že je důležité zajistit 
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financování pro dokončení jednotného 

digitálního trhu pomocí plného využívání 

spektra, spuštění 5G a gigabitového 

připojení a dosažením dalšího pokroku 

ohledně harmonizace pravidel EU v oblasti 

telekomunikací s cílem vytvořit náležitý 

regulační rámec ke zlepšení internetového 

propojení v celé Unii; zdůrazňuje, že by 

telekomunikační odvětví mělo nadále 

podporovat infrastruktury digitálních 

služeb a širokopásmové sítě tím, že umožní 

jejich dostupnost, a to i v odlehlých 

regionech a venkovských oblastech, a tím, 

že zvýší digitální gramotnost, propojení 

a interoperabilitu; 

financování pro dokončení jednotného 

digitálního trhu pomocí plného využívání 

spektra, modernizace pevných a 

denzifikace mobilních sítí, spuštění 5G 

a gigabitového připojení a dosažením 

dalšího pokroku ohledně 

harmonizace pravidel EU v oblasti 

telekomunikací s cílem vytvořit náležitý 

regulační rámec ke zlepšení internetového 

propojení v celé Unii; zdůrazňuje, že by 

telekomunikační odvětví mělo nadále 

podporovat infrastruktury digitálních 

služeb a širokopásmové sítě tím, že umožní 

jejich dostupnost, a to i v odlehlých 

regionech a venkovských oblastech, a tím, 

že zvýší digitální gramotnost, propojení 

a interoperabilitu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  395 

Marita Ulvskog 

za Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 

 

Návrh usnesení 

Bod 74 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

74. zdůrazňuje, že je důležité zajistit 

financování pro dokončení jednotného 

digitálního trhu pomocí plného využívání 

spektra, spuštění 5G a gigabitového 

připojení a dosažením dalšího pokroku 

ohledně harmonizace pravidel EU v oblasti 

telekomunikací s cílem vytvořit náležitý 

regulační rámec ke zlepšení internetového 

propojení v celé Unii; zdůrazňuje, že by 

telekomunikační odvětví mělo nadále 

podporovat infrastruktury digitálních 

služeb a širokopásmové sítě tím, že umožní 

jejich dostupnost, a to i v odlehlých 

regionech a venkovských oblastech, a tím, 

že zvýší digitální gramotnost, propojení 

a interoperabilitu; 

74. zdůrazňuje, že je důležité zajistit 

financování pro dokončení jednotného 

digitálního trhu pomocí plného využívání 

spektra, spuštění 5G a gigabitového 

připojení a dosažením dalšího pokroku 

ohledně harmonizace pravidel EU v oblasti 

telekomunikací s cílem vytvořit náležitý 

regulační rámec ke zlepšení internetového 

propojení v celé Unii; zdůrazňuje, že by 

telekomunikační odvětví mělo nadále 

podporovat infrastruktury digitálních 

služeb a širokopásmové sítě tím, že umožní 

jejich dostupnost, a to i v odlehlých 

regionech a venkovských oblastech, a tím, 

že zvýší digitální gramotnost, propojení 

a interoperabilitu; zdůrazňuje, že je 

důležité zlepšit digitální dovednosti 
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evropských občanů a pracovníků; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  396 

Jordi Solé 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 74 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

74. zdůrazňuje, že je důležité zajistit 

financování pro dokončení jednotného 

digitálního trhu pomocí plného využívání 

spektra, spuštění 5G a gigabitového 

připojení a dosažením dalšího pokroku 

ohledně harmonizace pravidel EU v oblasti 

telekomunikací s cílem vytvořit náležitý 

regulační rámec ke zlepšení internetového 

propojení v celé Unii; zdůrazňuje, že by 

telekomunikační odvětví mělo nadále 

podporovat infrastruktury digitálních 

služeb a širokopásmové sítě tím, že umožní 

jejich dostupnost, a to i v odlehlých 

regionech a venkovských oblastech, a tím, 

že zvýší digitální gramotnost, propojení 

a interoperabilitu; 

74. zdůrazňuje1a, že je důležité zajistit 

financování pro dokončení jednotného 

digitálního trhu pomocí plného využívání 

spektra, spuštění 5G a gigabitového 

připojení a dosažením dalšího pokroku 

ohledně harmonizace pravidel EU v oblasti 

telekomunikací s cílem vytvořit náležitý 

regulační rámec ke zlepšení internetového 

propojení v celé Unii; zdůrazňuje, že by 

telekomunikační odvětví mělo nadále 

podporovat infrastruktury digitálních 

služeb a širokopásmové sítě tím, že umožní 

jejich dostupnost, a to i v odlehlých 

regionech a venkovských oblastech, a tím, 

že zvýší digitální gramotnost, propojení 

a interoperabilitu; 

 __________________ 

 1a bod, který bude umístěn do kapitoly 

„Investice do budoucnosti“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  397 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Návrh usnesení 

Bod 74 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 74a. vyzývá Komisi, aby zajistila, 
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zachovala a vyvinula financování pro 

akční plán 5G na příslušné úrovni v rámci 

horizontu příštího víceletého finančního 

rámce na období 2020–2027; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  398 

Nils Torvalds 

 

Návrh usnesení 

Bod 75 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

75. považuje za zásadní podporovat 

udržitelné a cenově dostupné dodávky 

energie v Evropě; vyzývá proto ke stálé 

podpoře investic, která zajistí diverzifikaci 

zdrojů energie, zvýší energetickou 

bezpečnost a posílí energetickou účinnost, 

mimo jiné pomocí Nástroje pro propojení 

Evropy (CEF); zdůrazňuje zvláště význam 

poskytování komplexní podpory zvláště 

pro regiony s vysokou uhlíkovou 

náročností, na energetický přechod, 

přechod na nízkouhlíkové hospodářství, 

modernizaci výroby elektrické energie a 

rozvodných sítí, technologie pro 

zachycování, skladování a využívání 

uhlíku a modernizaci dálkového vytápění; 

domnívá se, že transformace 

energetického odvětví na základě cílů 

v oblasti klimatu by měla být podpořena 

vytvořením fondu pro transformaci 

energetiky v rámci příštího VFR, který by 

umožnil strukturální změny v energeticky 

náročných průmyslových odvětvích 

a v uhlíkově náročných zařízeních na 

výrobu elektřiny a vytvořil pobídky pro 

nízkouhlíkové investice a inovativní 

řešení; 

75. považuje za zásadní podporovat 

čisté, stabilní a konkurenceschopné 
dodávky energie v Evropě; vyzývá proto 

ke stálé podpoře udržitelných investic, 

které podnítí obnovitelné zdroje energie, 

upřednostní energetickou účinnost, zvýší 
energetickou bezpečnost a energetickou 

nezávislost na dovozu zdrojů energie, a 

které podpoří nové ainovativní energetické 

a průmyslové technologie, které jsou v 

souladu s dlouhodobými evropskými 

závazky v oblasti klimatu; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  399 

Gérard Deprez, Gerben-Jan Gerbrandy, Louis Michel 

 

Návrh usnesení 

Bod 75 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

75. považuje za zásadní podporovat 

udržitelné a cenově dostupné dodávky 
energie v Evropě; vyzývá proto ke stálé 

podpoře investic, která zajistí diverzifikaci 

zdrojů energie, zvýší energetickou 

bezpečnost a posílí energetickou účinnost, 

mimo jiné pomocí Nástroje pro propojení 

Evropy (CEF); zdůrazňuje zvláště význam 

poskytování komplexní podpory zvláště 

pro regiony s vysokou uhlíkovou 

náročností, na energetický přechod, 

přechod na nízkouhlíkové hospodářství, 

modernizaci výroby elektrické energie a 

rozvodných sítí, technologie pro 

zachycování, skladování a využívání 

uhlíku a modernizaci dálkového vytápění; 

domnívá se, že transformace 

energetického odvětví na základě cílů 

v oblasti klimatu by měla být podpořena 

vytvořením fondu pro transformaci 

energetiky v rámci příštího VFR, který by 

umožnil strukturální změny v energeticky 

náročných průmyslových odvětvích 

a v uhlíkově náročných zařízeních na 

výrobu elektřiny a vytvořil pobídky pro 

nízkouhlíkové investice a inovativní 

řešení; 

75. považuje za zásadní podporovat 

čisté, stabilní a konkurenceschopné 
dodávky energie v Evropě; vyzývá proto 

ke stálé podpoře udržitelných investic, 

které podnítí obnovitelné zdroje energie, 

upřednostní energetickou účinnost jako 

nejdůležitější palivo, zvýší energetickou 

bezpečnost a energetickou nezávislost na 

dovozu zdrojů energie, a které podpoří 

nové a inovativní energetické a 

průmyslové technologie, které jsou v 

souladu s dlouhodobými evropskými 

závazky v oblasti klimatu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  400 

Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek 

 

Návrh usnesení 

Bod 75 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

75. považuje za zásadní podporovat 75. považuje za zásadní podporovat 
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udržitelné a cenově dostupné dodávky 

energie v Evropě; vyzývá proto ke stálé 

podpoře investic, která zajistí diverzifikaci 

zdrojů energie, zvýší energetickou 

bezpečnost a posílí energetickou účinnost, 

mimo jiné pomocí Nástroje pro propojení 

Evropy (CEF); zdůrazňuje zvláště význam 

poskytování komplexní podpory zvláště 

pro regiony s vysokou uhlíkovou 

náročností, na energetický přechod, 

přechod na nízkouhlíkové hospodářství, 

modernizaci výroby elektrické energie a 

rozvodných sítí, technologie pro 

zachycování, skladování a využívání 

uhlíku a modernizaci dálkového vytápění; 

domnívá se, že transformace 

energetického odvětví na základě cílů 

v oblasti klimatu by měla být podpořena 

vytvořením fondu pro transformaci 

energetiky v rámci příštího VFR, který by 

umožnil strukturální změny v energeticky 

náročných průmyslových odvětvích 

a v uhlíkově náročných zařízeních na 

výrobu elektřiny a vytvořil pobídky pro 

nízkouhlíkové investice a inovativní 

řešení; 

udržitelné a cenově dostupné dodávky 

energie v Evropě; vyzývá proto ke stálé 

podpoře investic, která zajistí diverzifikaci 

zdrojů energie a cest, zvýší energetickou 

bezpečnost a posílí energetickou účinnost, 

mimo jiné pomocí Nástroje pro propojení 

Evropy (CEF); zdůrazňuje zvláště význam 

poskytování komplexní podpory zvláště 

pro energetický přechod, přechod na 

hospodářství s nízkými emisemi, 

modernizaci výroby elektrické energie a 

rozvodných sítí, technologie pro 

zachycování, skladování a využívání 

uhlíku a modernizaci dálkového vytápění; 

domnívá se, že regiony a země EU se 

závislostí na uhlí vyžadují cílenou 

podporu, včetně odpovídajících 

finančních prostředků, aby mohly účinně 

přispívat ke strategickému přechodu na 

hospodářství s nízkými emisemi, a vyzývá 

k zavedení komplexního nástroje pro 

takové regiony a státy na podporu 

řádného přechodu, konkrétně 

prostřednictvím vývoje a využívání 

obnovitelných zdrojů, energeticky 

účinných řešení, ukládání energie, řešení 

a infrastruktur pro elektromobilitu, 

modernizace výroby elektřiny a 

rozvodných sítí, pokročilých technologií 

výroby elektřiny včetně zachycování a 

ukládání CO2, zachycování a využívání 

uhlíku a zplyňování uhlí, modernizace 

dálkového vytápění včetně vysoce účinné 

kombinované výroby tepla a elektřiny, 

včasného přizpůsobení se budoucím 

environmentálním normám, 

restrukturalizace energeticky náročných 

odvětví, jakož i prostřednictvím řešení 

společenských, socioekonomických a 

environmentálních dopadů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  401 

John Howarth, Theresa Griffin, Kathleen Van Brempt 
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Návrh usnesení 

Bod 75 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

75. považuje za zásadní podporovat 

udržitelné a cenově dostupné dodávky 

energie v Evropě; vyzývá proto ke stálé 

podpoře investic, která zajistí diverzifikaci 

zdrojů energie, zvýší energetickou 

bezpečnost a posílí energetickou účinnost, 

mimo jiné pomocí Nástroje pro propojení 

Evropy (CEF); zdůrazňuje zvláště význam 

poskytování komplexní podpory zvláště 

pro regiony s vysokou uhlíkovou 

náročností, na energetický přechod, 

přechod na nízkouhlíkové hospodářství, 

modernizaci výroby elektrické energie a 

rozvodných sítí, technologie pro 

zachycování, skladování a využívání 

uhlíku a modernizaci dálkového vytápění; 

domnívá se, že transformace energetického 

odvětví na základě cílů v oblasti klimatu by 

měla být podpořena vytvořením fondu pro 

transformaci energetiky v rámci příštího 

VFR, který by umožnil strukturální změny 

v energeticky náročných průmyslových 

odvětvích a v uhlíkově náročných 

zařízeních na výrobu elektřiny a vytvořil 

pobídky pro nízkouhlíkové investice 

a inovativní řešení; 

75. považuje za zásadní podporovat 

udržitelné a cenově dostupné dodávky 

energie v Evropě; vyzývá proto ke stálé 

podpoře investic, která zajistí diverzifikaci 

zdrojů energie, zvýší energetickou 

bezpečnost a posílí energetickou účinnost; 

požaduje, aby se podpora zaměřila na cíle 

čl. 194 odst. 1 SFEU; proto zdůrazňuje, že 

je potřeba přeorientovat podporu plynové 

infrastruktury ze strany Nástroje pro 

propojení Evropy (CEF) na podporu 

investic do dekarbonizace dodávek plynu 

(bioplyn, zelený vodík, syntetický metan 

atd.); zdůrazňuje zvláště význam 

poskytování komplexní podpory zvláště 

pro regiony s vysokou uhlíkovou 

náročností, na energetický přechod, 

přechod na nízkouhlíkové hospodářství, 

modernizaci výroby elektrické energie a 

rozvodných sítí, technologie pro 

zachycování, skladování a využívání 

uhlíku a modernizaci dálkového vytápění; 

domnívá se, že transformace energetického 

odvětví na základě cílů v oblasti klimatu by 

měla být podpořena vytvořením fondu pro 

transformaci energetiky v rámci příštího 

VFR, který by umožnil strukturální změny 

v energeticky náročných průmyslových 

odvětvích a v uhlíkově náročných 

zařízeních na výrobu elektřiny a vytvořil 

pobídky pro nízkouhlíkové investice 

a inovativní řešení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  402 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Návrh usnesení 

Bod 75 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

75. považuje za zásadní podporovat 

udržitelné a cenově dostupné dodávky 

energie v Evropě; vyzývá proto ke stálé 

podpoře investic, která zajistí diverzifikaci 

zdrojů energie, zvýší energetickou 

bezpečnost a posílí energetickou účinnost, 

mimo jiné pomocí Nástroje pro propojení 

Evropy (CEF); zdůrazňuje zvláště význam 

poskytování komplexní podpory zvláště 

pro regiony s vysokou uhlíkovou 

náročností, na energetický přechod, 

přechod na nízkouhlíkové hospodářství, 

modernizaci výroby elektrické energie a 

rozvodných sítí, technologie pro 

zachycování, skladování a využívání 

uhlíku a modernizaci dálkového vytápění; 

domnívá se, že transformace energetického 

odvětví na základě cílů v oblasti klimatu by 

měla být podpořena vytvořením fondu pro 

transformaci energetiky v rámci příštího 

VFR, který by umožnil strukturální změny 

v energeticky náročných průmyslových 

odvětvích a v uhlíkově náročných 

zařízeních na výrobu elektřiny a vytvořil 

pobídky pro nízkouhlíkové investice 

a inovativní řešení; 

75. považuje za zásadní podporovat 

účelné využívání energie bez plýtvání a 

dodávky energie založené na 

obnovitelných zdrojích v Evropě; vyzývá 

proto ke stálé podpoře investic, která zajistí 

posílení energetické účinnosti, využívání 

energie z decentralizovaných 

obnovitelných zdrojů, její distribuce a 

skladování a zvýšení energetické 

bezpečnosti, mimo jiné pomocí Nástroje 

pro propojení Evropy (CEF); zdůrazňuje 

zvláště význam poskytování komplexní 

podpory zvláště pro regiony s vysokou 

uhlíkovou náročností, na přechod na 

hospodářství s nulovými emisemi CO2 do 

roku 2050, modernizaci výroby elektrické 

energie, technologie pro skladování 

energie a využívání uhlíku a modernizaci 

dálkového vytápění; domnívá se, že 

transformace energetického odvětví na 

základě cílů v oblasti klimatu by měla být 

podpořena i vytvořením vhodného fondu 

pro transformaci energetiky v rámci 

příštího VFR, který by podnítil investice v 

oblasti energetické účinnosti, energie z 

obnovitelných zdrojů a inovativních 

řešení podporujících především místní 

orgány, energetická družstva, aktivní 

spotřebitele a podniky a umožnil 

strukturální změny v energeticky 

náročných průmyslových odvětvích 

a v uhlíkově náročných zařízeních na 

výrobu elektřiny; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  403 

Jens Geier 

 

Návrh usnesení 

Bod 75 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

75. považuje za zásadní podporovat 

udržitelné a cenově dostupné dodávky 

energie v Evropě; vyzývá proto ke stálé 

podpoře investic, která zajistí diverzifikaci 

zdrojů energie, zvýší energetickou 

bezpečnost a posílí energetickou účinnost, 

mimo jiné pomocí Nástroje pro propojení 

Evropy (CEF); zdůrazňuje zvláště význam 

poskytování komplexní podpory zvláště 

pro regiony s vysokou uhlíkovou 

náročností, na energetický přechod, 

přechod na nízkouhlíkové hospodářství, 

modernizaci výroby elektrické energie a 

rozvodných sítí, technologie pro 

zachycování, skladování a využívání 

uhlíku a modernizaci dálkového vytápění; 

domnívá se, že transformace energetického 

odvětví na základě cílů v oblasti klimatu by 

měla být podpořena vytvořením fondu pro 

transformaci energetiky v rámci příštího 

VFR, který by umožnil strukturální změny 

v energeticky náročných průmyslových 

odvětvích a v uhlíkově náročných 

zařízeních na výrobu elektřiny a vytvořil 

pobídky pro nízkouhlíkové investice 

a inovativní řešení; 

75. považuje za zásadní podporovat 

udržitelné a cenově dostupné dodávky 

energie v Evropě; vyzývá proto ke stálé 

podpoře investic, která zajistí diverzifikaci 

zdrojů energie, zvýší energetickou 

bezpečnost a posílí energetickou účinnost a 

využívání energie z obnovitelných zdrojů, 

mimo jiné pomocí Nástroje pro propojení 

Evropy (CEF), který by se měl zaměřit 

především na infrastrukturu v oblasti 

energie z obnovitelných zdrojů; 

zdůrazňuje zvláště význam poskytování 

komplexní podpory zvláště pro regiony s 

vysokou uhlíkovou náročností, na 

energetický přechod, přechod na 

nízkouhlíkové hospodářství, modernizaci 

výroby elektrické energie a rozvodných 

sítí, technologie pro zachycování, 

skladování a využívání uhlíku a 

modernizaci dálkového vytápění; domnívá 

se, že transformace energetického odvětví 

na základě cílů v oblasti klimatu by měla 

být podpořena vytvořením fondu pro 

transformaci energetiky v rámci příštího 

VFR, který by umožnil strukturální změny 

v energeticky náročných průmyslových 

odvětvích a v uhlíkově náročných 

zařízeních na výrobu elektřiny a vytvořil 

pobídky pro nízkouhlíkové investice 

a inovativní řešení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  404 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Návrh usnesení 

Bod 75 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

75. považuje za zásadní podporovat 

udržitelné a cenově dostupné dodávky 

energie v Evropě; vyzývá proto ke stálé 

75. považuje za zásadní podporovat 

udržitelné a cenově dostupné dodávky 

energie v Evropě; vyzývá proto ke stálé 



 

PE616.896v01-00 98/148 AM\1144763CS.docx 

CS 

podpoře investic, která zajistí diverzifikaci 

zdrojů energie, zvýší energetickou 

bezpečnost a posílí energetickou účinnost, 

mimo jiné pomocí Nástroje pro propojení 

Evropy (CEF); zdůrazňuje zvláště význam 

poskytování komplexní podpory zvláště 

pro regiony s vysokou uhlíkovou 

náročností, na energetický přechod, 

přechod na nízkouhlíkové hospodářství, 

modernizaci výroby elektrické energie a 

rozvodných sítí, technologie pro 

zachycování, skladování a využívání 

uhlíku a modernizaci dálkového vytápění; 

domnívá se, že transformace energetického 

odvětví na základě cílů v oblasti klimatu by 

měla být podpořena vytvořením fondu pro 

transformaci energetiky v rámci příštího 

VFR, který by umožnil strukturální změny 

v energeticky náročných průmyslových 

odvětvích a v uhlíkově náročných 

zařízeních na výrobu elektřiny a vytvořil 

pobídky pro nízkouhlíkové investice 

a inovativní řešení; 

podpoře investic, která zajistí diverzifikaci 

zdrojů energie, zvýší energetickou 

bezpečnost a posílí energetickou účinnost, 

mimo jiné pomocí Nástroje pro propojení 

Evropy (CEF); zdůrazňuje zvláště význam 

poskytování komplexní podpory zvláště 

pro regiony s vysokou uhlíkovou 

náročností, na energetický přechod, 

přechod na nízkouhlíkové hospodářství, 

modernizaci výroby elektrické energie, 

zlepšení přeshraničního propojení a 

využití inteligentních rozvodných sítí, 

technologie pro zachycování, skladování a 

využívání uhlíku a modernizaci dálkového 

vytápění; domnívá se, že transformace 

energetického odvětví na základě cílů 

v oblasti klimatu by měla být podpořena 

vytvořením fondu pro transformaci 

energetiky v rámci příštího VFR, který by 

umožnil strukturální změny v energeticky 

náročných průmyslových odvětvích 

a v uhlíkově náročných zařízeních na 

výrobu elektřiny a vytvořil pobídky pro 

nízkouhlíkové investice a inovativní řešení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  405 

Eider Gardiazabal Rubial, Miroslav Poche 

 

Návrh usnesení 

Bod 75 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

75. považuje za zásadní podporovat 

udržitelné a cenově dostupné dodávky 

energie v Evropě; vyzývá proto ke stálé 

podpoře investic, která zajistí diverzifikaci 

zdrojů energie, zvýší energetickou 

bezpečnost a posílí energetickou účinnost, 

mimo jiné pomocí Nástroje pro propojení 

Evropy (CEF); zdůrazňuje zvláště význam 

poskytování komplexní podpory zvláště 

pro regiony s vysokou uhlíkovou 

náročností, na energetický přechod, 

přechod na nízkouhlíkové hospodářství, 

75. považuje za zásadní podporovat 

udržitelné a cenově dostupné dodávky 

energie v Evropě; vyzývá proto ke stálé 

podpoře investic, která zajistí diverzifikaci 

zdrojů energie, zvýší energetickou 

bezpečnost a posílí energetickou účinnost, 

mimo jiné pomocí Nástroje pro propojení 

Evropy (CEF); zdůrazňuje zvláště význam 

poskytování komplexní podpory zvláště 

pro regiony s vysokou uhlíkovou 

náročností, na energetický přechod, 

přechod na nízkouhlíkové hospodářství, 
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modernizaci výroby elektrické energie a 

rozvodných sítí, technologie pro 

zachycování, skladování a využívání 

uhlíku a modernizaci dálkového vytápění; 

domnívá se, že transformace energetického 

odvětví na základě cílů v oblasti klimatu by 

měla být podpořena vytvořením fondu pro 

transformaci energetiky v rámci příštího 

VFR, který by umožnil strukturální změny 

v energeticky náročných průmyslových 

odvětvích a v uhlíkově náročných 

zařízeních na výrobu elektřiny a vytvořil 

pobídky pro nízkouhlíkové investice 

a inovativní řešení; 

modernizaci výroby elektrické energie, 

zlepšení přeshraničního propojení a 

využití inteligentních rozvodných sítí, 

technologie pro zachycování, skladování a 

využívání uhlíku a modernizaci dálkového 

vytápění; domnívá se, že transformace 

energetického odvětví na základě cílů 

v oblasti klimatu by měla být podpořena 

vytvořením fondu pro transformaci 

energetiky v rámci příštího VFR, který by 

umožnil strukturální změny v energeticky 

náročných průmyslových odvětvích 

a v uhlíkově náročných zařízeních na 

výrobu elektřiny a vytvořil pobídky pro 

nízkouhlíkové investice a inovativní řešení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  406 

Tiemo Wölken 

 

Návrh usnesení 

Bod 75 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

75. považuje za zásadní podporovat 

udržitelné a cenově dostupné dodávky 

energie v Evropě; vyzývá proto ke stálé 

podpoře investic, která zajistí diverzifikaci 

zdrojů energie, zvýší energetickou 

bezpečnost a posílí energetickou účinnost, 

mimo jiné pomocí Nástroje pro propojení 

Evropy (CEF); zdůrazňuje zvláště význam 

poskytování komplexní podpory zvláště 

pro regiony s vysokou uhlíkovou 

náročností, na energetický přechod, 

přechod na nízkouhlíkové hospodářství, 

modernizaci výroby elektrické energie a 

rozvodných sítí, technologie pro 

zachycování, skladování a využívání 

uhlíku a modernizaci dálkového vytápění; 

domnívá se, že transformace energetického 

odvětví na základě cílů v oblasti klimatu by 

měla být podpořena vytvořením fondu pro 

transformaci energetiky v rámci příštího 

VFR, který by umožnil strukturální změny 

75. považuje za zásadní podporovat 

udržitelné a cenově dostupné dodávky 

energie v Evropě; vyzývá proto ke stálé 

podpoře investic, která zajistí diverzifikaci 

zdrojů energie, zvýší energetickou 

bezpečnost a posílí energetickou účinnost, 

mimo jiné pomocí Nástroje pro propojení 

Evropy (CEF); zdůrazňuje zvláště význam 

poskytování komplexní podpory zvláště 

pro regiony s vysokou uhlíkovou 

náročností, na energetický přechod, 

přechod na nízkouhlíkové hospodářství, 

modernizaci výroby elektrické energie a 

rozvodných sítí a modernizaci dálkového 

vytápění; domnívá se, že transformace 

energetického odvětví na základě cílů 

v oblasti klimatu by měla být podpořena 

vytvořením fondu pro transformaci 

energetiky v rámci příštího VFR, který by 

umožnil strukturální změny v energeticky 

náročných průmyslových odvětvích 
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v energeticky náročných průmyslových 

odvětvích a v uhlíkově náročných 

zařízeních na výrobu elektřiny a vytvořil 

pobídky pro nízkouhlíkové investice 

a inovativní řešení; 

a v uhlíkově náročných zařízeních na 

výrobu elektřiny a vytvořil pobídky pro 

nízkouhlíkové investice a inovativní řešení; 

a zároveň ukončením dotací na 

infrastruktury fosilních paliv v souladu s 

Pařížskou dohodou; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  407 

Jordi Solé, Sven Giegold 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 75 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

75. považuje za zásadní podporovat 

udržitelné a cenově dostupné dodávky 

energie v Evropě; vyzývá proto ke stálé 

podpoře investic, která zajistí diverzifikaci 

zdrojů energie, zvýší energetickou 

bezpečnost a posílí energetickou účinnost, 

mimo jiné pomocí Nástroje pro propojení 

Evropy (CEF); zdůrazňuje zvláště význam 

poskytování komplexní podpory zvláště 

pro regiony s vysokou uhlíkovou 

náročností, na energetický přechod, 

přechod na nízkouhlíkové hospodářství, 

modernizaci výroby elektrické energie a 

rozvodných sítí, technologie pro 

zachycování, skladování a využívání 

uhlíku a modernizaci dálkového vytápění; 

domnívá se, že transformace energetického 

odvětví na základě cílů v oblasti klimatu by 

měla být podpořena vytvořením fondu pro 

transformaci energetiky v rámci příštího 

VFR, který by umožnil strukturální změny 

v energeticky náročných průmyslových 

odvětvích a v uhlíkově náročných 

zařízeních na výrobu elektřiny a vytvořil 

pobídky pro nízkouhlíkové investice 

a inovativní řešení; 

75. považuje1a za2a zásadní podporovat 

udržitelné a cenově dostupné dodávky 

energie v Evropě; vyzývá proto ke stálé 

podpoře investic, která zajistí diverzifikaci 

zdrojů energie, zvýší energetickou 

bezpečnost a posílí energetickou účinnost, 

mimo jiné pomocí Nástroje pro propojení 

Evropy (CEF); zdůrazňuje zvláště význam 

poskytování komplexní podpory zvláště 

pro regiony s vysokou uhlíkovou 

náročností, na energetický přechod, 

přechod na nízkouhlíkové a bezjaderné 

hospodářství, modernizaci výroby 

elektrické energie a inteligentních 

rozvodných sítí a modernizaci dálkového 

vytápění; domnívá se, že transformace 

energetického odvětví na základě cílů 

v oblasti klimatu musí být podpořena 

vytvořením fondu pro transformaci 

energetiky v rámci příštího VFR, který by 

umožnil strukturální změny v energeticky 

náročných průmyslových odvětvích 

a v uhlíkově náročných zařízeních na 

výrobu elektřiny a vytvořil pobídky pro 

nízkouhlíkové, bezjaderné investice 

a inovativní řešení; 

 __________________ 

 1a bod, který bude umístěn do kapitoly 
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„Investice do budoucnosti“ 

 2a PN částečně navržený NABU - 

Naturschutzbund Deutschland e.V. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  408 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Návrh usnesení 

Bod 75 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 75a. domnívá se, že evropské ostrovy, 

nejvzdálenější evropské regiony a 

zámořské země a území čelí stejným 

výzvám plynoucím ze změny klimatu, jako 

nejméně rozvinuté země nebo malé 

rozvojové ostrovní státy, které využívají 

mechanismus financování pro 

přizpůsobení se změně klimatu 

prostřednictvím globální aliance pro boj 

proti změně klimatu; považuje tedy za 

nezbytné vytvořit evropský fond pro 

přizpůsobení se evropských ostrovů, 

nejvzdálenějších evropských regionů a 

zámořských zemí a území výzvám 

spojeným se změnou klimatu, který by 

umožnil zmírnit negativní dopady změny 

klimatu na těchto územích; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  409 

Eider Gardiazabal Rubial, Theresa Griffin, John Howarth 

 

Návrh usnesení 

Bod 75 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 75a. zdůrazňuje potřebu 

celoevropského investičního plánu ve 

prospěch energetické účinnosti ve světle 
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ambiciózních cílů, které si EU stanovila 

do roku 2030; je přesvědčen, že takový 

investiční program by měl velmi pozitivní 

účinek, pokud jde o tvorbu pracovních 

míst, cenově dostupné bydlení a boj proti 

energetické chudobě; proto je přesvědčen, 

že příští VFR by měl zahrnovat viditelný a 

„snadno dostupný“ celounijní investiční 

program energetické účinnosti, který by 

umožnil orgánům místní správy získat 

administrativní a finanční podporu na 

provádění plánů energetické účinnosti v 

oblasti bydlení a výstavby; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  410 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Návrh usnesení 

Bod 75 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 75a. opakuje, že v příštím VFR 

nemohou finanční nástroje nahradit 

granty při financování projektů 

souvisejících s energetickou účinností, 

obnovitelnou energií a s výzkumem 

a vývojem obecně závislém na veřejnosti, 

jelikož jedině granty mohou 

maximalizovat výstupy v terénu a zajistit 

širší zapojení zúčastněných subjektů, 

jakými jsou například akademická obec, 

místní orgány, malé a střední podniky, 

organizace občanské společnosti a 

občané; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  411 

Eider Gardiazabal Rubial, Theresa Griffin, John Howarth 

 

Návrh usnesení 

Bod 75 b (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 75b. domnívá se, že v příštím VFR by 

měl být přechod energetiky ve světle 

klimatických cílů podpořen zřízením 

fondu pro spravedlivý přechod s cílem 

podpořit pracovníky a komunity negativně 

postižené tímto přechodem k udržitelnému 

nízkouhlíkovému hospodářství; v tomto 

ohledu naléhavě žádá Komisi, aby s 

využitím stávajících zkušeností zřídila pro 

tuto iniciativu finanční platformu na 

úrovni EU a zajistila tak dodatečné zdroje 

na pokrytí potřeb v postižených oblastech; 

dále zdůrazňuje, že tento fond by se měl 

zaměřit na vytváření důstojných a 

udržitelných pracovních míst společně s 

rekvalifikací a získáváním nových 

dovedností v čistých procesech a 

technologiích a na posílení systémů 

sociální ochrany, včetně aktivních politik 

pracovního trhu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  412 

Pan Paul Rübig 

 

Návrh usnesení 

Bod 76 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

76. zdůrazňuje strategický význam 

rozsáhlých projektů infrastruktury, jako je 

Mezinárodní termonukleární 

experimentální reaktor (ITER), evropská 

služba pro pokrytí geostacionární navigací 

(EGNOS), globální družicový navigační 

systém (Galileo) a Evropský program 

monitorování Země (Copernicus) pro 

budoucí konkurenceschopnost EU; 

domnívá se, že financování těchto velkých 

projektů by mělo být zajištěno v rozpočtu 

EU, ale zároveň by mělo být pevně 

vymezeno s cílem zajistit, aby možná 

76. zdůrazňuje strategický význam 

rozsáhlých projektů infrastruktury, jako je 

Mezinárodní termonukleární 

experimentální reaktor (ITER), evropská 

služba pro pokrytí geostacionární navigací 

(EGNOS), globální družicový navigační 

systém (Galileo) a Evropský program 

monitorování Země (Copernicus) pro 

budoucí konkurenceschopnost EU; 

zdůrazňuje, že evropská agentura (GSA) 

pro GNSS významně přispívá na podporu 

konkurenceschopnosti a technologické 

inovace; zdůrazňuje potřebu dostatečně 
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překročení nákladů neohrozila financování 

a úspěšné provádění ostatních politik Unie, 

jako tomu bylo v předchozím VFR; 

připomíná, že za tímto účelem je nyní 

maximální částka na tyto projekty 

stanovena v nařízení o VFR, a vyzývá 

k zahrnutí podobných ustanovení do 

nového nařízení; 

financovat GSA v rámci příštího VFR, 

aby bylo zajištěno hladké fungování a 

odpovídající bezpečnost evropských 

programů GNS a jejich plné využití; 
domnívá se, že financování těchto velkých 

projektů by mělo být zajištěno v rozpočtu 

EU, ale zároveň by mělo být pevně 

vymezeno s cílem zajistit, aby možná 

překročení nákladů neohrozila financování 

a úspěšné provádění ostatních politik Unie, 

jako tomu bylo v předchozím VFR; 

připomíná, že za tímto účelem je nyní 

maximální částka na tyto projekty 

stanovena v nařízení o VFR, a vyzývá 

k zahrnutí podobných ustanovení do 

nového nařízení; 

Or. de 

 

Pozměňovací návrh  413 

Jens Geier 

 

Návrh usnesení 

Bod 76 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

76. zdůrazňuje strategický význam 

rozsáhlých projektů infrastruktury, jako je 

Mezinárodní termonukleární 

experimentální reaktor (ITER), evropská 

služba pro pokrytí geostacionární navigací 

(EGNOS), globální družicový navigační 

systém (Galileo) a Evropský program 

monitorování Země (Copernicus) pro 

budoucí konkurenceschopnost EU; 

domnívá se, že financování těchto velkých 

projektů by mělo být zajištěno v rozpočtu 

EU, ale zároveň by mělo být pevně 

vymezeno s cílem zajistit, aby možná 

překročení nákladů neohrozila financování 

a úspěšné provádění ostatních politik Unie, 

jako tomu bylo v předchozím VFR; 

připomíná, že za tímto účelem je nyní 

maximální částka na tyto projekty 

stanovena v nařízení o VFR, a vyzývá 

k zahrnutí podobných ustanovení do 

76. zdůrazňuje strategický význam 

rozsáhlých projektů infrastruktury, jako je 

Mezinárodní termonukleární 

experimentální reaktor (ITER), evropská 

služba pro pokrytí geostacionární navigací 

(EGNOS), globální družicový navigační 

systém (Galileo) a Evropský program 

monitorování Země (Copernicus) pro 

budoucí konkurenceschopnost EU; 

domnívá se, že financování těchto velkých 

projektů by mělo být zajištěno v rozpočtu 

EU, ale zároveň by mělo být pevně 

vymezeno s cílem zajistit, aby možná 

překročení nákladů neohrozila financování 

a úspěšné provádění ostatních politik Unie, 

jako tomu bylo v předchozím VFR; 

připomíná, že za tímto účelem je nyní 

maximální částka na tyto projekty 

stanovena v nařízení o VFR, a vyzývá 

k zahrnutí podobných ustanovení do 
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nového nařízení; nového nařízení; konstatuje, že stávající 

plánování ITER vyvolává potřebu 

příspěvku EU ve výši 6,07 miliardy EUR v 

období 2021–2027 oproti 2,99 miliardy 

EUR v období 2014–2020; očekává, že 

tyto dodatečné potřeby musí být vyváženy 

dodatečnými zdroji; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  414 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Návrh usnesení 

Bod 76 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

76. zdůrazňuje strategický význam 

rozsáhlých projektů infrastruktury, jako je 

Mezinárodní termonukleární 

experimentální reaktor (ITER), evropská 

služba pro pokrytí geostacionární navigací 

(EGNOS), globální družicový navigační 

systém (Galileo) a Evropský program 

monitorování Země (Copernicus) pro 

budoucí konkurenceschopnost EU; 

domnívá se, že financování těchto velkých 

projektů by mělo být zajištěno v rozpočtu 

EU, ale zároveň by mělo být pevně 

vymezeno s cílem zajistit, aby možná 

překročení nákladů neohrozila financování 

a úspěšné provádění ostatních politik Unie, 

jako tomu bylo v předchozím VFR; 

připomíná, že za tímto účelem je nyní 

maximální částka na tyto projekty 

stanovena v nařízení o VFR, a vyzývá 

k zahrnutí podobných ustanovení do 

nového nařízení; 

76. zdůrazňuje strategický význam 

rozsáhlých projektů infrastruktury, jako je 

Mezinárodní termonukleární 

experimentální reaktor (ITER), evropská 

služba pro pokrytí geostacionární navigací 

(EGNOS), globální družicový navigační 

systém (Galileo), Evropský program 

monitorování Země (Copernicus) a 

budoucí družicová komunikace v rámci 

státní správy (GOVSATCOM) pro budoucí 

konkurenceschopnost EU; domnívá se, že 

financování těchto velkých projektů by 

mělo být zajištěno v rozpočtu EU, ale 

zároveň by mělo být pevně vymezeno 

s cílem zajistit, aby možná překročení 

nákladů neohrozila financování a úspěšné 

provádění ostatních politik Unie, jako tomu 

bylo v předchozím VFR; připomíná, že za 

tímto účelem je nyní maximální částka na 

tyto projekty stanovena v nařízení o VFR, 

a vyzývá k zahrnutí podobných ustanovení 

do nového nařízení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  415 

Miroslav Poche, Pavel Poc 
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Návrh usnesení 

Bod 76 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

76. zdůrazňuje strategický význam 

rozsáhlých projektů infrastruktury, jako je 

Mezinárodní termonukleární 

experimentální reaktor (ITER), evropská 

služba pro pokrytí geostacionární navigací 

(EGNOS), globální družicový navigační 

systém (Galileo) a Evropský program 

monitorování Země (Copernicus) pro 

budoucí konkurenceschopnost EU; 

domnívá se, že financování těchto velkých 

projektů by mělo být zajištěno v rozpočtu 

EU, ale zároveň by mělo být pevně 

vymezeno s cílem zajistit, aby možná 

překročení nákladů neohrozila financování 

a úspěšné provádění ostatních politik Unie, 

jako tomu bylo v předchozím VFR; 

připomíná, že za tímto účelem je nyní 

maximální částka na tyto projekty 

stanovena v nařízení o VFR, a vyzývá 

k zahrnutí podobných ustanovení do 

nového nařízení; 

76. zdůrazňuje strategický význam 

rozsáhlých projektů infrastruktury, jako je 

zejména Mezinárodní termonukleární 

experimentální reaktor (ITER), evropská 

služba pro pokrytí geostacionární navigací 

(EGNOS), globální družicový navigační 

systém (Galileo) a Evropský program 

monitorování Země (Copernicus) pro 

budoucí konkurenceschopnost EU, 

bezpečnost a politickou moc; zdůrazňuje, 

že financování těchto velkých projektů 

musí být zajištěno v rozpočtu EU, ale 

zároveň by mělo být pevně vymezeno 

s cílem zajistit, aby možná překročení 

nákladů neohrozila financování a úspěšné 

provádění ostatních politik Unie, jak 

dokládá několik konkrétních případů 
v předchozím VFR; připomíná, že za tímto 

účelem je nyní maximální částka na tyto 

projekty stanovena v nařízení o VFR, a 

vyzývá k zahrnutí podobných ustanovení 

do nového nařízení; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  416 

Marco Valli 

 

Návrh usnesení 

Bod 76 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

76. zdůrazňuje strategický význam 

rozsáhlých projektů infrastruktury, jako je 

Mezinárodní termonukleární 

experimentální reaktor (ITER), evropská 

služba pro pokrytí geostacionární navigací 

(EGNOS), globální družicový navigační 

systém (Galileo) a Evropský program 

monitorování Země (Copernicus) pro 

76. zdůrazňuje strategický význam 

rozsáhlých projektů infrastruktury, jako je 

evropská služba pro pokrytí geostacionární 

navigací (EGNOS), globální družicový 

navigační systém (Galileo) a Evropský 

program monitorování Země (Copernicus) 

pro budoucí konkurenceschopnost EU; 

domnívá se, že financování těchto velkých 
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budoucí konkurenceschopnost EU; 

domnívá se, že financování těchto velkých 

projektů by mělo být zajištěno v rozpočtu 

EU, ale zároveň by mělo být pevně 

vymezeno s cílem zajistit, aby možná 

překročení nákladů neohrozila financování 

a úspěšné provádění ostatních politik Unie, 

jako tomu bylo v předchozím VFR; 

připomíná, že za tímto účelem je nyní 

maximální částka na tyto projekty 

stanovena v nařízení o VFR, a vyzývá 

k zahrnutí podobných ustanovení do 

nového nařízení; 

projektů by mělo být zajištěno v rozpočtu 

EU, ale zároveň by mělo být pevně 

vymezeno s cílem zajistit, aby možná 

překročení nákladů neohrozila financování 

a úspěšné provádění ostatních politik Unie, 

jako tomu bylo v předchozím VFR; 

připomíná, že za tímto účelem je nyní 

maximální částka na tyto projekty 

stanovena v nařízení o VFR, a vyzývá 

k zahrnutí podobných ustanovení do 

nového nařízení; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  417 

Jordi Solé 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 76 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

76. zdůrazňuje strategický význam 

rozsáhlých projektů infrastruktury, jako je 

Mezinárodní termonukleární 

experimentální reaktor (ITER), evropská 

služba pro pokrytí geostacionární navigací 

(EGNOS), globální družicový navigační 

systém (Galileo) a Evropský program 

monitorování Země (Copernicus) pro 

budoucí konkurenceschopnost EU; 

domnívá se, že financování těchto velkých 

projektů by mělo být zajištěno v rozpočtu 

EU, ale zároveň by mělo být pevně 

vymezeno s cílem zajistit, aby možná 

překročení nákladů neohrozila financování 

a úspěšné provádění ostatních politik Unie, 

jako tomu bylo v předchozím VFR; 

připomíná, že za tímto účelem je nyní 

maximální částka na tyto projekty 

stanovena v nařízení o VFR, a vyzývá 

k zahrnutí podobných ustanovení do 

nového nařízení; 

76. zdůrazňuje1a strategický význam 

rozsáhlých projektů infrastruktury, jako je 

Mezinárodní termonukleární 

experimentální reaktor (ITER), evropská 

služba pro pokrytí geostacionární navigací 

(EGNOS), globální družicový navigační 

systém (Galileo) a Evropský program 

monitorování Země (Copernicus) pro 

budoucí konkurenceschopnost EU; 

domnívá se, že financování těchto velkých 

projektů by mělo být zajištěno v rozpočtu 

EU, ale zároveň by mělo být pevně 

vymezeno s cílem zajistit, aby možná 

překročení nákladů neohrozila financování 

a úspěšné provádění ostatních politik Unie, 

jako tomu bylo v předchozím VFR; 

připomíná, že za tímto účelem je nyní 

maximální částka na tyto projekty 

stanovena v nařízení o VFR, a vyzývá 

k zahrnutí podobných ustanovení do 

nového nařízení; 
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 __________________ 

 1a bod, který bude umístěn do kapitoly 

„Investice do budoucnosti“ 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  418 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Návrh usnesení 

Bod 76 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 76a. zdůrazňuje, že pokud jde o ITER, 

neexistence konkrétních výsledků 

očekávaných v krátkodobém a 

střednědobém výhledu v souvislosti s 

mimořádně vysokými a stále rostoucími 

výdaji neospravedlňuje další částky 

(kromě těch, co již byly schváleny), které 

by byly naopak přesměrovány do 

technologií, zejména v oblasti výroby a 

skladování a distribuce, které mohou 

okamžitě přispět k boji proti změně 

klimatu a k dodržování závazku Pařížské 

dohody; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  419 

Tamás Deutsch 

 

Návrh usnesení 

Podnadpis 16 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Společná zemědělská politika a rybářská 

politika 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  420 

Ivana Maletić 

 

Návrh usnesení 

Podnadpis 16 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Udržitelný rozvoj, zachování a řízení 

přírodních zdrojů 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  421 

Jordi Solé 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 77 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

77. zdůrazňuje, že společná 

zemědělská politika (SZP) má zásadní 

význam pro zabezpečení potravin a 

autonomii, zachování obyvatelstva na 

venkově, udržitelný rozvoj a zajištění 

kvalitních a cenově dostupných 

potravinářských výrobků pro evropské 

obyvatelstvo; poukazuje na to, že poptávka 

po potravinách vzrostla, stejně jako 

vzrostla potřeba rozvíjet ekologické 

zemědělské postupy a potřeba zmírňovat 

dopady změny klimatu; zdůrazňuje, že SZP 

je jednou z nejvíce integrovaných oblastí 

politiky, že je financována především na 

úrovni EU a tudíž nahrazuje vnitrostátní 

výdaje; 

77. zdůrazňuje, že cíle společné 

zemědělské politiky (SZP) by měly být od 

základu přezkoumány tak, aby odrážely 

společenské potřeby a konečné limity 

našich environmentálních a planetárních 

zdrojů a aby přihlížely ke změně klimatu, 

vymírání a zhroucení ekosystému a 

úbytku zdrojů, kterým jsme postiženi 

všichni. Jsme přesvědčeni, že SZP by měla 

být používána k oživení místních 

ekonomik s cílem vybudovat 

životaschopné venkovské komunity, 

zaměřit se na zdravé stravování a 

ekologické zemědělství a podporovat 

nezávislost zemědělců a jejich úlohu v 

rámci přechodu; zdůrazňuje, že SZP je 

jednou z nejvíce integrovaných oblastí 

politiky, že je financována především na 

úrovni EU a tudíž nahrazuje vnitrostátní 

výdaje; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  422 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Hannu Takkula, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, 

Fredrick Federley, Nils Torvalds 

 

Návrh usnesení 

Bod 77 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

77. zdůrazňuje, že společná zemědělská 

politika (SZP) má zásadní význam pro 

zabezpečení potravin a autonomii, 

zachování obyvatelstva na 

venkově, udržitelný rozvoj a zajištění 

kvalitních a cenově dostupných 

potravinářských výrobků pro evropské 

obyvatelstvo; poukazuje na to, že poptávka 

po potravinách vzrostla, stejně jako 

vzrostla potřeba rozvíjet ekologické 

zemědělské postupy a potřeba zmírňovat 

dopady změny klimatu; zdůrazňuje, že SZP 

je jednou z nejvíce integrovaných oblastí 

politiky, že je financována především na 

úrovni EU a tudíž nahrazuje vnitrostátní 

výdaje; 

77. zdůrazňuje, že společná zemědělská 

politika (SZP) má zásadní význam pro 

zabezpečení potravin a autonomii, 

zachování obyvatelstva na 

venkově, udržitelný rozvoj a zajištění 

kvalitních a cenově dostupných 

potravinářských výrobků pro evropské 

obyvatelstvo; poukazuje na to, že poptávka 

po potravinách vzrostla, stejně jako 

vzrostla potřeba rozvíjet ekologické 

zemědělské postupy a potřeba zmírňovat 

dopady změny klimatu; uznává úlohu 

udržitelného zemědělství a lesnictví jako 

klíčových složek práce EU v boji proti 

změně klimatu, ztrátě biologické 

rozmanitosti a v rámci podpory 

udržitelnosti životního prostředí; 

připomíná, že příští VFR by měl řídit SZP 

v období po roce 2020 v duchu 

spravedlivé, efektivní a účinné zemědělské 

politiky, jejímž hlavním cílem je usnadnit 

přechod k udržitelnému systému potravin 

a hospodaření v Evropě, a zdůrazňuje, že 

je třeba zajistit dostatečné finanční 

prostředky pro dosažení cílů; vítá 

strategický přístup Komise uvedený ve 

sdělení nazvaném „Budoucnost potravin a 

zemědělství“ s cílem poskytnout členským 

státům větší flexibilitu při hledání 

vhodných prostředků k tomu, aby jejich 

zemědělské odvětví co nejúčinnějším 

způsobem směřovalo k dosažení 

společných cílů v oblasti životního 

prostředí; zdůrazňuje, že SZP je jednou z 

nejvíce integrovaných oblastí politiky, že 

je financována především na úrovni EU a 

tudíž nahrazuje vnitrostátní výdaje; 

Or. en 



 

AM\1144763CS.docx 111/148 PE616.896v01-00 

 CS 

 

Pozměňovací návrh  423 

Răzvan Popa 

 

Návrh usnesení 

Bod 77 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

77. zdůrazňuje, že společná zemědělská 

politika (SZP) má zásadní význam pro 

zabezpečení potravin a autonomii, 

zachování obyvatelstva na 

venkově, udržitelný rozvoj a zajištění 

kvalitních a cenově dostupných 

potravinářských výrobků pro evropské 

obyvatelstvo; poukazuje na to, že poptávka 

po potravinách vzrostla, stejně jako 

vzrostla potřeba rozvíjet ekologické 

zemědělské postupy a potřeba zmírňovat 

dopady změny klimatu; zdůrazňuje, že SZP 

je jednou z nejvíce integrovaných oblastí 

politiky, že je financována především na 

úrovni EU a tudíž nahrazuje vnitrostátní 

výdaje; 

77. zdůrazňuje, že společná zemědělská 

politika (SZP) má zásadní význam pro 

zabezpečení potravin a autonomii, 

zachování obyvatelstva na 

venkově, udržitelný rozvoj a zajištění 

kvalitních a cenově dostupných 

potravinářských výrobků pro evropské 

obyvatelstvo; poukazuje na to, že poptávka 

po potravinách vzrostla, stejně jako 

vzrostla potřeba rozvíjet ekologické 

zemědělské postupy a potřeba zmírňovat 

dopady změny klimatu; zdůrazňuje, že SZP 

je jednou z nejvíce integrovaných oblastí 

politiky, že je financována především na 

úrovni EU a tudíž nahrazuje vnitrostátní 

výdaje; zdůrazňuje, že SZP by měla být 

schopna řešit výzvy, před nimiž stojí, 

neboť je jedním ze základních pilířů EU, 

a domnívá se, že aktualizovaná a 

zjednodušená SZP o dvou pilířích po roce 

2020 by měla působit vyváženě, dodávat 

spotřebitelům potraviny za přiměřené 

ceny a přispívat k udržitelnosti ve 

venkovských oblastech, aniž by její 

přezkum blokoval podstatu SZP; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  424 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Návrh usnesení 

Bod 77 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

77. zdůrazňuje, že společná zemědělská 77. zdůrazňuje, že společná zemědělská 
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politika (SZP) má zásadní význam pro 

zabezpečení potravin a autonomii, 

zachování obyvatelstva na 

venkově, udržitelný rozvoj a zajištění 

kvalitních a cenově dostupných 

potravinářských výrobků pro evropské 

obyvatelstvo; poukazuje na to, že poptávka 

po potravinách vzrostla, stejně jako 

vzrostla potřeba rozvíjet ekologické 

zemědělské postupy a potřeba zmírňovat 

dopady změny klimatu; zdůrazňuje, že SZP 

je jednou z nejvíce integrovaných oblastí 

politiky, že je financována především na 

úrovni EU a tudíž nahrazuje vnitrostátní 

výdaje; 

politika (SZP) má zásadní význam pro 

zabezpečení potravin a autonomii, 

zachování obyvatelstva na 

venkově, udržitelný rozvoj a zajištění 

kvalitních a cenově dostupných 

potravinářských výrobků pro evropské 

obyvatelstvo; zdůrazňuje, že je nutné 

uvést do přímé souvislosti zemědělské 

platby s poskytováním veřejných statků, 

jako je voda, biologická rozmanitost a 

ochrana klimatu, stejně jako se zvýšila 

zemědělská výroba podle zásad dobrých 

životních podmínek zvířat; poukazuje na 

to, že poptávka po potravinách vzrostla, 

stejně jako vzrostla potřeba rozvíjet 

ekologické zemědělské postupy a potřeba 

zmírňovat dopady změny klimatu; 

zdůrazňuje, že SZP je jednou z nejvíce 

integrovaných oblastí politiky, že je 

financována především na úrovni EU a 

tudíž nahrazuje vnitrostátní výdaje; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  425 

Alain Lamassoure, Michel Dantin 

 

Návrh usnesení 

Bod 77 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

77. zdůrazňuje, že společná zemědělská 

politika (SZP) má zásadní význam pro 

zabezpečení potravin a autonomii, 

zachování obyvatelstva na 

venkově, udržitelný rozvoj a zajištění 

kvalitních a cenově dostupných 

potravinářských výrobků pro evropské 

obyvatelstvo; poukazuje na to, že poptávka 

po potravinách vzrostla, stejně jako 

vzrostla potřeba rozvíjet ekologické 

zemědělské postupy a potřeba zmírňovat 

dopady změny klimatu; zdůrazňuje, že SZP 

je jednou z nejvíce integrovaných oblastí 

politiky, že je financována především na 

úrovni EU a tudíž nahrazuje vnitrostátní 

77. zdůrazňuje, že společná zemědělská 

politika (SZP) má zásadní význam pro 

zabezpečení potravin a autonomii EU, 

zachování a rozvoj jejích venkovských 

oblastí, udržitelný rozvoj a zajištění 

kvalitních a cenově dostupných 

potravinářských výrobků pro evropské 

obyvatelstvo; poukazuje na to, že poptávka 

po potravinách a veřejném zdraví vzrostla, 

stejně jako potřeba podporovat přechod 

evropského zemědělství na ekologičtější 
zemědělské postupy a potřeba podílet se na 

boji proti změně klimatu; zdůrazňuje, že 

SZP, jelikož je jednou z nejvíce 

integrovaných oblastí evropské politiky, je 
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výdaje; financována především na úrovni EU a 

proto nahrazuje vnitrostátní výdaje; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  426 

Jean-Paul Denanot, Paul Brannen, Eric Andrieu 

 

Návrh usnesení 

Bod 77 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

77. zdůrazňuje, že společná zemědělská 

politika (SZP) má zásadní význam pro 

zabezpečení potravin a autonomii, 

zachování obyvatelstva na 

venkově, udržitelný rozvoj a zajištění 

kvalitních a cenově dostupných 

potravinářských výrobků pro evropské 

obyvatelstvo; poukazuje na to, že poptávka 

po potravinách vzrostla, stejně jako 

vzrostla potřeba rozvíjet ekologické 

zemědělské postupy a potřeba zmírňovat 

dopady změny klimatu; zdůrazňuje, že SZP 

je jednou z nejvíce integrovaných oblastí 

politiky, že je financována především na 

úrovni EU a tudíž nahrazuje vnitrostátní 

výdaje; 

77. zdůrazňuje, že společná zemědělská 

politika (SZP) má zásadní význam pro 

zabezpečení potravin a autonomii, 

zachování obyvatelstva na 

venkově, udržitelný rozvoj a zajištění 

kvalitních a cenově dostupných 

potravinářských výrobků pro evropské 

obyvatelstvo; zdůrazňuje, že je nutné mít 

společnou zemědělskou politiku, která by 

podporovala jistotu příjmů zemědělců, 

životní prostředí, klima a zdraví; 

poukazuje na to, že poptávka po 

potravinách vzrostla, stejně jako vzrostla 

potřeba rozvíjet ekologické zemědělské 

postupy a potřeba zmírňovat dopady 

změny klimatu; zdůrazňuje, že SZP je 

jednou z nejvíce integrovaných oblastí 

politiky, že je financována především na 

úrovni EU a tudíž nahrazuje vnitrostátní 

výdaje; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  427 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Hannu Takkula, Pavel Telička, Gérard Deprez, 

Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Nils Torvalds 

 

Návrh usnesení 

Bod 77 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

77. zdůrazňuje, že společná zemědělská 

politika (SZP) má zásadní význam pro 

zabezpečení potravin a autonomii, 

zachování obyvatelstva na 

venkově, udržitelný rozvoj a zajištění 

kvalitních a cenově dostupných 

potravinářských výrobků pro evropské 

obyvatelstvo; poukazuje na to, že poptávka 

po potravinách vzrostla, stejně jako 

vzrostla potřeba rozvíjet ekologické 

zemědělské postupy a potřeba zmírňovat 

dopady změny klimatu; zdůrazňuje, že SZP 

je jednou z nejvíce integrovaných oblastí 

politiky, že je financována především na 

úrovni EU a tudíž nahrazuje vnitrostátní 

výdaje; 

77. zdůrazňuje, že společná zemědělská 

politika (SZP) má zásadní význam pro 

zabezpečení potravin a autonomii, 

zachování obyvatelstva na 

venkově, udržitelný rozvoj a zajištění 

kvalitních a cenově dostupných 

potravinářských výrobků pro evropské 

obyvatelstvo; zdůrazňuje, že je nutné 

zajistit zemědělskou výrobu ve všech 

částech EU i v oblastech s přírodním 

omezením; poukazuje na to, že poptávka 

po potravinách vzrostla, stejně jako 

vzrostla potřeba rozvíjet ekologické 

zemědělské postupy a potřeba zmírňovat 

dopady změny klimatu; zdůrazňuje, že SZP 

je jednou z nejvíce integrovaných oblastí 

politiky, že je financována především na 

úrovni EU a tudíž nahrazuje vnitrostátní 

výdaje; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  428 

Eider Gardiazabal Rubial, Alfred Sant, Maria Noichl 

 

Návrh usnesení 

Bod 77 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

77. zdůrazňuje, že společná zemědělská 

politika (SZP) má zásadní význam pro 

zabezpečení potravin a autonomii, 

zachování obyvatelstva na 

venkově, udržitelný rozvoj a zajištění 

kvalitních a cenově dostupných 

potravinářských výrobků pro evropské 

obyvatelstvo; poukazuje na to, že poptávka 

po potravinách vzrostla, stejně jako 

vzrostla potřeba rozvíjet ekologické 

zemědělské postupy a potřeba zmírňovat 

dopady změny klimatu; zdůrazňuje, že SZP 

je jednou z nejvíce integrovaných oblastí 

politiky, že je financována především na 

77. zdůrazňuje, že společná zemědělská 

politika (SZP) má zásadní význam pro 

zabezpečení potravin a autonomii, 

zachování obyvatelstva a ekologických 

zdrojů na venkově, udržitelný rozvoj 

a zajištění kvalitních a cenově dostupných 

potravinářských výrobků pro evropské 

obyvatelstvo; poukazuje na to, že poptávka 

po potravinách vzrostla, stejně jako 

vzrostla potřeba rozvíjet ekologické 

zemědělské postupy a potřeba zmírňovat 

dopady změny klimatu; zdůrazňuje, že SZP 

je jednou z nejvíce integrovaných oblastí 

politiky, že je financována především na 



 

AM\1144763CS.docx 115/148 PE616.896v01-00 

 CS 

úrovni EU a tudíž nahrazuje vnitrostátní 

výdaje; 

úrovni EU a tudíž nahrazuje vnitrostátní 

výdaje; dodává, že drobní zemědělci by se 

měli stát vyšší prioritou; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  429 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Návrh usnesení 

Bod 77 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

77. zdůrazňuje, že společná zemědělská 

politika (SZP) má zásadní význam pro 

zabezpečení potravin a autonomii, 

zachování obyvatelstva na 

venkově, udržitelný rozvoj a zajištění 

kvalitních a cenově dostupných 

potravinářských výrobků pro evropské 

obyvatelstvo; poukazuje na to, že poptávka 

po potravinách vzrostla, stejně jako 

vzrostla potřeba rozvíjet ekologické 

zemědělské postupy a potřeba zmírňovat 

dopady změny klimatu; zdůrazňuje, že SZP 

je jednou z nejvíce integrovaných oblastí 

politiky, že je financována především na 

úrovni EU a tudíž nahrazuje vnitrostátní 

výdaje; 

77. zdůrazňuje, že společná zemědělská 

politika (SZP) má zásadní význam pro 

zabezpečení potravin a autonomii, 

zachování obyvatelstva na 

venkově, udržitelný rozvoj a zajištění 

kvalitních a cenově dostupných 

potravinářských výrobků pro evropské 

obyvatelstvo; poukazuje na to, že poptávka 

po potravinách vzrostla, stejně jako 

vzrostla potřeba rozvíjet ekologické 

zemědělské postupy a potřeba zmírňovat 

dopady změny klimatu; tak, aby občané 

EU chápali důvody, které stojí za 

zemědělskými platbami; zdůrazňuje, že 

SZP je jednou z nejvíce integrovaných 

oblastí politiky, že je financována 

především na úrovni EU a tudíž nahrazuje 

vnitrostátní výdaje; 

Or. en 

 

 

Pozměňovací návrh  430 

Tiemo Wölken 

 

Návrh usnesení 

Bod 77 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

77. zdůrazňuje, že společná zemědělská 77. zdůrazňuje, že společná zemědělská 
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politika (SZP) má zásadní význam pro 

zabezpečení potravin a autonomii, 

zachování obyvatelstva na 

venkově, udržitelný rozvoj a zajištění 

kvalitních a cenově dostupných 

potravinářských výrobků pro evropské 

obyvatelstvo; poukazuje na to, že poptávka 

po potravinách vzrostla, stejně jako 

vzrostla potřeba rozvíjet ekologické 

zemědělské postupy a potřeba zmírňovat 

dopady změny klimatu; zdůrazňuje, že SZP 

je jednou z nejvíce integrovaných oblastí 

politiky, že je financována především na 

úrovni EU a tudíž nahrazuje vnitrostátní 

výdaje; 

politika (SZP) má zásadní význam pro 

zabezpečení potravin, zachování 

obyvatelstva na venkově; poukazuje na to, 

že poptávka po potravinách vzrostla, stejně 

jako vzrostla potřeba rozvíjet ekologické 

zemědělské postupy a potřeba zmírňovat 

dopady změny klimatu; zdůrazňuje, že SZP 

je jednou z nejvíce integrovaných oblastí 

politiky, že je financována především na 

úrovni EU a tudíž nahrazuje vnitrostátní 

výdaje; proto je přesvědčen, že politika se 

musí vyvíjet tak, aby řešila tyto problémy a 

stala se skutečnou politikou pro využívání 

půdy v oblasti potravin a zemědělského 

hospodaření; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  431 

Inese Vaidere 

 

Návrh usnesení 

Bod 77 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

77. zdůrazňuje, že společná zemědělská 

politika (SZP) má zásadní význam pro 

zabezpečení potravin a autonomii, 

zachování obyvatelstva na 

venkově, udržitelný rozvoj a zajištění 

kvalitních a cenově dostupných 

potravinářských výrobků pro evropské 

obyvatelstvo; poukazuje na to, že poptávka 

po potravinách vzrostla, stejně jako 

vzrostla potřeba rozvíjet ekologické 

zemědělské postupy a potřeba zmírňovat 

dopady změny klimatu; zdůrazňuje, že SZP 

je jednou z nejvíce integrovaných oblastí 

politiky, že je financována především na 

úrovni EU a tudíž nahrazuje vnitrostátní 

výdaje; 

77. zdůrazňuje, že společná zemědělská 

politika (SZP) má zásadní význam pro 

zabezpečení potravin a autonomii, 

zachování obyvatelstva a zaměstnanosti na 

venkově, udržitelný rozvoj a zajištění 

kvalitních a cenově dostupných 

potravinářských výrobků pro evropské 

obyvatelstvo; poukazuje na to, že poptávka 

po potravinách vzrostla, stejně jako 

vzrostla potřeba rozvíjet ekologické 

zemědělské postupy a potřeba zmírňovat 

dopady změny klimatu; zdůrazňuje, že SZP 

je jednou z nejlépe integrovaných oblastí 

politiky, že je financována především na 

úrovni EU a tudíž nahrazuje vnitrostátní 

výdaje; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  432 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Návrh usnesení 

Bod 77 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

77. zdůrazňuje, že společná zemědělská 

politika (SZP) má zásadní význam pro 

zabezpečení potravin a autonomii, 

zachování obyvatelstva na 

venkově, udržitelný rozvoj a zajištění 

kvalitních a cenově dostupných 

potravinářských výrobků pro evropské 

obyvatelstvo; poukazuje na to, že poptávka 

po potravinách vzrostla, stejně jako 

vzrostla potřeba rozvíjet ekologické 

zemědělské postupy a potřeba zmírňovat 

dopady změny klimatu; zdůrazňuje, že SZP 

je jednou z nejvíce integrovaných oblastí 

politiky, že je financována především na 

úrovni EU a tudíž nahrazuje vnitrostátní 

výdaje; 

77. zdůrazňuje, že společná zemědělská 

politika (SZP) má zásadní význam pro 

zabezpečení potravin a autonomii, 

zachování obyvatelstva na 

venkově, udržitelný rozvoj a zajištění 

kvalitních, zdravých a cenově dostupných 

potravinářských výrobků pro evropské 

obyvatelstvo; poukazuje na to, že poptávka 

po potravinách vzrostla, stejně jako 

vzrostla potřeba rozvíjet ekologické 

zemědělské postupy a potřeba zmírňovat 

dopady změny klimatu; zdůrazňuje, že SZP 

je jednou z nejvíce integrovaných oblastí 

politiky, že je financována především na 

úrovni EU a tudíž nahrazuje vnitrostátní 

výdaje; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  433 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Návrh usnesení 

Bod 77 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

77. zdůrazňuje, že společná zemědělská 

politika (SZP) má zásadní význam pro 

zabezpečení potravin a autonomii, 

zachování obyvatelstva na 

venkově, udržitelný rozvoj a zajištění 

kvalitních a cenově dostupných 

potravinářských výrobků pro evropské 

obyvatelstvo; poukazuje na to, že poptávka 

po potravinách vzrostla, stejně jako 

vzrostla potřeba rozvíjet ekologické 

zemědělské postupy a potřeba zmírňovat 

dopady změny klimatu; zdůrazňuje, že SZP 

77. zdůrazňuje, že společná zemědělská 

politika (SZP) přispívá kzabezpečení 

potravin a zachování obyvatelstva na 

venkově, udržitelný rozvoj a zajištění 

kvalitních a cenově dostupných 

potravinářských výrobků pro evropské 

obyvatelstvo; poukazuje na to, že poptávka 

po potravinách vzrostla, stejně jako 

vzrostla potřeba rozvíjet ekologické 

zemědělské postupy a potřeba zmírňovat 

dopady změny klimatu; zdůrazňuje, že SZP 

je jednou z nejvíce integrovaných oblastí 
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je jednou z nejvíce integrovaných oblastí 

politiky, že je financována především na 

úrovni EU a tudíž nahrazuje vnitrostátní 

výdaje; 

politiky, že je financována především na 

úrovni EU a tudíž nahrazuje vnitrostátní 

výdaje; 

Or. sv 

 

Pozměňovací návrh  434 

Bernd Kölmel 

 

Návrh usnesení 

Bod 77 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

77. zdůrazňuje, že společná zemědělská 

politika (SZP) má zásadní význam pro 

zabezpečení potravin a autonomii, 

zachování obyvatelstva na 

venkově, udržitelný rozvoj a zajištění 

kvalitních a cenově dostupných 

potravinářských výrobků pro evropské 

obyvatelstvo; poukazuje na to, že poptávka 

po potravinách vzrostla, stejně jako 

vzrostla potřeba rozvíjet ekologické 

zemědělské postupy a potřeba zmírňovat 

dopady změny klimatu; zdůrazňuje, že 

SZP je jednou z nejvíce integrovaných 

oblastí politiky, že je financována 

především na úrovni EU a tudíž nahrazuje 

vnitrostátní výdaje; 

77. zdůrazňuje, že společná zemědělská 

politika (SZP) má zásadní význam pro 

zabezpečení potravin a autonomii, 

zachování obyvatelstva na 

venkově, udržitelný rozvoj a zajištění 

kvalitních a cenově dostupných 

potravinářských výrobků pro evropské 

obyvatelstvo; poukazuje na to, že poptávka 

po potravinách vzrostla, stejně jako 

vzrostla potřeba rozvíjet ekologické 

zemědělské postupy a potřeba zmírňovat 

dopady změny klimatu; domnívá se však, 

že mnoho kroků SZP lze provádět lépe na 

vnitrostátní úrovni, a zpochybňuje jejich 

evropskou přidanou hodnotu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  435 

Ingeborg Gräßle 

 

Návrh usnesení 

Bod 77 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 77a. připomíná své poznámky1a k 

udržitelné struktuře výdajů SZP: 44,7 % 

zemědělských podniků v Unii mělo roční 
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příjem menší než 4 000 EUR a v roce 

2016 v průměru horních 10% příjemců 

přímé podpory SZP dostalo zhruba 60% 

plateb1b; upozorňuje na skutečnost, že 

větší zemědělské podniky nepotřebují 

v době kolísání nebo krize ke stabilizaci 

svého příjmu nutně tutéž míru podpory 

jako menší zemědělské podniky, protože 

často využívají potenciálních úspor 

z rozsahu, díky nimž mohou být odolnější; 

domnívá se, že režimy financování SZP by 

se mohly více zaměřovat na zemědělce 

čelící zvláštním omezením: malá 

hospodářství, zejména ta s méně než 15 ha 

půdy, klimaticky a geograficky 

problematické oblasti a řídce obydlené 

regiony, a že pro hospodářství s více než 

100 ha půdy by měly být platby postupně 

snižovány; 

 __________________ 

 1a Viz bod 207 usnesení Evropského 

parlamentu ze dne 27. dubna 2017 

obsahujícího připomínky, které jsou 

nedílnou součástí rozhodnutí o udělení 

absolutoria za plnění souhrnného 

rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 

2015, oddíl III – Komise a výkonné 

agentury (Přijaté texty, 

P8_TA(2016)0309). 

 1b Viz orientační údaje o distribuci pomoci 

podle velikostní třídy pomoci přijaté v 

souvislosti s přímou pomocí vyplácenou 

producentům na základě nařízení Rady 

(ES) č. 1307/2013 (finanční rok 2016). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  436 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Návrh usnesení 

Bod 77 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 77a. připomíná své poznámky1a k 

udržitelné struktuře výdajů SZP: 44,7 % 

zemědělských podniků v Unii mělo roční 

příjem menší než 4 000 EUR a v průměru 

80 % příjemců přímé podpory SZP dostalo 

zhruba 20 % plateb; upozorňuje na 

skutečnost, že větší zemědělské podniky 

nepotřebují v době volatility nebo krize ke 

stabilizaci svého příjmu nutně tutéž míru 

podpory jako menší zemědělské podniky, 

protože často využívají potenciálních 

úspor z rozsahu, díky nimž mohou být 

odolnější; domnívá se, že režimy 

financování SZP by se mohly více 

zaměřovat na zemědělce čelící zvláštním 

omezením: malé zemědělské podniky, 

klimaticky a zeměpisně znevýhodněné 

oblasti a řídce osídlené regiony; 

 __________________ 

 1a Viz bod 207 usnesení Evropského 

parlamentu ze dne 27. dubna 2017 

obsahujícího připomínky, které jsou 

nedílnou součástí rozhodnutí o udělení 

absolutoria za plnění souhrnného 

rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 

2015, oddíl III – Komise a výkonné 

agentury (Přijaté texty, 

P8_TA(2016)0309). 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  437 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Návrh usnesení 

Bod 77 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 77b. vyzývá Komisi, aby v rámci svých 

úvah o zjednodušené a modernizované 

SZP vyhodnotila, zda by jiná podoba 

politiky nebo jiný model rozdělování 
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přímých plateb mohly představovat lepší 

způsob, jak směřovat veřejné finanční 

prostředky na agroenvironmentální cíle a 

cíle týkající se opatření v oblasti klimatu; 

zdůrazňuje však, že je zapotřebí 

poskytovat finanční náhradu na pokrytí 

nákladů na zachovávání vysokých 

standardů produkce potravin, jakož i 

vysokých produkčních nákladů spojených 

s náročnými klimatickými podmínkami v 

některých zeměpisných oblastech, neboť 

zemědělci v Evropě mají často problémy 

prosadit se v celosvětové soutěži; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  438 

Bernd Kölmel 

 

Návrh usnesení 

Bod 78 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

78. očekává, že celková částka 

přímých plateb bude v příštím VFR 

zachována beze změny vzhledem k tomu, 

že tyto platby vytvářejí zjevnou přidanou 

hodnotu EU a posilují jednotný trh tím, že 

brání narušování hospodářské soutěže 

mezi členskými státy; staví se v tomto 

ohledu proti jakémukoli návratu na 

úroveň jednotlivých států a proti 

spolufinancování z vnitrostátních zdrojů; 

zdůrazňuje, že je nutné zvýšit financování 

tak, aby odpovídalo reakcím na různé 

cyklické krize v citlivých odvětvích, a 

vytvořit nové nástroje, které budou moci 

zmírnit kolísání cen a zvýšit financování 

pro programy speciálně zaměřené na 

odlehlost a ostrovní charakter (POSEI); 

dochází proto k závěru, že by rozpočet 
SZP v příštím VFR měl být přinejmenším 

zachován na současné úrovni pro země 

EU-27; 

78. očekává, že celkové krytí SZP by 

mělo být v příštím VFR sníženo až o 30 % 

současné úrovně; vítá pokusy o zpětné 

převedení a spolufinancování SZP na 

vnitrostátní úroveň tam, kde nelze vykázat 

žádnou přidanou hodnotu; 

Or. en 



 

PE616.896v01-00 122/148 AM\1144763CS.docx 

CS 

 

Pozměňovací návrh  439 

Jordi Solé 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 78 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

78. očekává, že celková částka 

přímých plateb bude v příštím VFR 

zachována beze změny vzhledem k tomu, 

že tyto platby vytvářejí zjevnou přidanou 

hodnotu EU a posilují jednotný trh tím, že 

brání narušování hospodářské soutěže 

mezi členskými státy; staví se v tomto 

ohledu proti jakémukoli návratu na úroveň 

jednotlivých států a proti spolufinancování 

z vnitrostátních zdrojů; zdůrazňuje, že je 

nutné zvýšit financování tak, aby 

odpovídalo reakcím na různé cyklické 

krize v citlivých odvětvích, a vytvořit nové 

nástroje, které budou moci zmírnit 

kolísání cen a zvýšit financování pro 

programy speciálně zaměřené na 

odlehlost a ostrovní charakter (POSEI); 
dochází proto k závěru, že by rozpočet SZP 

v příštím VFR měl být přinejmenším 

zachován na současné úrovni pro země 

EU-27; 

78. zdůrazňuje, že 30 % dotací SZP 

připadne 1 % zemědělců, kteří dostávají 

více než 50 000 eur na rok a na osobu; 

proto navrhuje omezit přímé platby na 

50 000 eur na rok a na osobu; trvá na 

tom, aby část těchto úspor byla 

spravedlivě a udržitelně přerozdělena v 

rozpočtu SZP zejména pro nové a menší 

zemědělce, pro ekologické zemědělství, ...; 

trvá na tom, že tento strop by se týkal 

pouze 1 % zemědělců v EU; staví se v 

tomto ohledu proti jakémukoli návratu na 

úroveň jednotlivých států a proti 

spolufinancování z vnitrostátních zdrojů; 

dochází proto k závěru, že by rozpočet SZP 

v příštím VFR měl být spravedlivým a 

udržitelným způsobem mírně snížen; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  440 

Alain Lamassoure, Michel Dantin 

 

Návrh usnesení 

Bod 78 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

78. očekává, že celková částka přímých 

plateb bude v příštím VFR zachována beze 

změny vzhledem k tomu, že tyto platby 

vytvářejí zjevnou přidanou hodnotu EU a 

78. požaduje, aby celková částka 

přímých plateb byla v příštím VFR 

zachována beze změny vzhledem k tomu, 

že tyto platby mají zjevnou přidanou 
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posilují jednotný trh tím, že brání 

narušování hospodářské soutěže mezi 

členskými státy; staví se v tomto ohledu 

proti jakémukoli návratu na úroveň 

jednotlivých států a proti spolufinancování 

z vnitrostátních zdrojů; zdůrazňuje, že je 

nutné zvýšit financování tak, aby 

odpovídalo reakcím na různé cyklické 

krize v citlivých odvětvích, a vytvořit nové 

nástroje, které budou moci zmírnit kolísání 

cen a zvýšit financování pro programy 

speciálně zaměřené na odlehlost a ostrovní 

charakter (POSEI); dochází proto k závěru, 

že by rozpočet SZP v příštím VFR měl být 

přinejmenším zachován na současné úrovni 

pro země EU-27; 

hodnotu EU a posilují jednotný trh tím, že 

brání narušování hospodářské soutěže mezi 

členskými státy a poskytují zemědělcům 

prvotní příjem, což je prvek nezbytný pro 

zachování životaschopnosti zemědělských 

provozů; staví se v tomto ohledu proti 

jakémukoli návratu společné zemědělské 

politiky na úroveň jednotlivých států a 

proti jakékoli podobě spolufinancování 

přímých plateb z vnitrostátních zdrojů; 

zdůrazňuje, že je nutné reformovat krizové 

rezervy v zemědělství ve prospěch fondu 

pro krize v zemědělství, jehož správa by se 

neřídila zásadou ročního rozpočtu, a 

umožnila by tak převod prostředků z 

jednoho roku do druhého, což by 
odpovídalo účinným reakcím na různé 

cyklické krize, které postihují citlivá 

zemědělská odvětví; domnívá se, že je 

důležité vytvořit nástroje na řízení krize, 

rizik a organizace řetězce, které budou 

moci zmírnit kolísání cen;  požaduje zvýšit 

financování pro programy speciálně 

zaměřené na odlehlost a ostrovní charakter 

(POSEI); dochází proto k závěru, že by 

rozpočet SZP v příštím VFR měl být 

přinejmenším zachován na současné úrovni 

pro země EU-27; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  441 

Tiemo Wölken 

 

Návrh usnesení 

Bod 78 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

78. očekává, že celková částka 

přímých plateb bude v příštím VFR 

zachována beze změny vzhledem k tomu, 

že tyto platby vytvářejí zjevnou přidanou 

hodnotu EU a posilují jednotný trh tím, že 

brání narušování hospodářské soutěže 

mezi členskými státy; staví se v tomto 

ohledu proti jakémukoli návratu na úroveň 

78. staví se v tomto ohledu proti 

jakémukoli návratu budoucí politiky v 

oblasti využívání půdy na úroveň 

jednotlivých států; zdůrazňuje, že je nutné 

zvýšit financování tak, aby odpovídalo 

reakcím na různé cyklické krize v citlivých 

odvětvích, a vytvořit nové nástroje, které 

budou moci zmírnit kolísání cen a zvýšit 
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jednotlivých států a proti 

spolufinancování z vnitrostátních zdrojů; 

zdůrazňuje, že je nutné zvýšit financování 

tak, aby odpovídalo reakcím na různé 

cyklické krize v citlivých odvětvích, a 

vytvořit nové nástroje, které budou moci 

zmírnit kolísání cen a zvýšit financování 

pro programy speciálně zaměřené na 

odlehlost a ostrovní charakter (POSEI); 

dochází proto k závěru, že by rozpočet 

SZP v příštím VFR měl být přinejmenším 

zachován na současné úrovni pro země 

EU-27; 

financování pro programy speciálně 

zaměřené na odlehlost a ostrovní charakter 

(POSEI); 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  442 

Răzvan Popa 

 

Návrh usnesení 

Bod 78 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

78. očekává, že celková částka přímých 

plateb bude v příštím VFR zachována beze 

změny vzhledem k tomu, že tyto platby 

vytvářejí zjevnou přidanou hodnotu EU a 

posilují jednotný trh tím, že brání 

narušování hospodářské soutěže mezi 

členskými státy; staví se v tomto ohledu 

proti jakémukoli návratu na úroveň 

jednotlivých států a proti spolufinancování 

z vnitrostátních zdrojů; zdůrazňuje, že je 

nutné zvýšit financování tak, aby 

odpovídalo reakcím na různé cyklické 

krize v citlivých odvětvích, a vytvořit nové 

nástroje, které budou moci zmírnit kolísání 

cen a zvýšit financování pro programy 

speciálně zaměřené na odlehlost a ostrovní 

charakter (POSEI); dochází proto k závěru, 

že by rozpočet SZP v příštím VFR měl být 

přinejmenším zachován na současné úrovni 

pro země EU-27; 

78. očekává, že celková částka přímých 

plateb bude v příštím VFR zachována beze 

změny vzhledem k tomu, že tyto platby 

vytvářejí zjevnou přidanou hodnotu EU a 

posilují jednotný trh tím, že brání 

narušování hospodářské soutěže mezi 

členskými státy; staví se v tomto ohledu 

proti jakémukoli návratu na úroveň 

jednotlivých států a proti spolufinancování 

z vnitrostátních zdrojů; zdůrazňuje, že je 

nutné zvýšit financování tak, aby 

odpovídalo reakcím na různé cyklické 

krize v citlivých odvětvích, a vytvořit nové 

nástroje, které budou moci zmírnit kolísání 

cen a zvýšit financování pro programy 

speciálně zaměřené na odlehlost a ostrovní 

charakter (POSEI); dochází proto k závěru, 

že by rozpočet SZP v příštím VFR měl být 

přinejmenším zachován na současné úrovni 

pro země EU-27; zdůrazňuje, že 

konvergence přímých plateb je důležitá při 

budování jednotného trhu v oblasti 

zemědělství s tím, že opatření na dosažení 
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konvergence a neomezených přímých 

plateb jsou základními zásadami pro 

dosažení cíle rovných podmínek pro 

všechny; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  443 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Hannu Takkula, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Nils 

Torvalds 

 

Návrh usnesení 

Bod 78 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

78. očekává, že celková částka přímých 

plateb bude v příštím VFR zachována beze 

změny vzhledem k tomu, že tyto platby 

vytvářejí zjevnou přidanou hodnotu EU a 

posilují jednotný trh tím, že brání 

narušování hospodářské soutěže mezi 

členskými státy; staví se v tomto ohledu 

proti jakémukoli návratu na úroveň 

jednotlivých států a proti spolufinancování 

z vnitrostátních zdrojů; zdůrazňuje, že je 

nutné zvýšit financování tak, aby 

odpovídalo reakcím na různé cyklické 

krize v citlivých odvětvích, a vytvořit nové 

nástroje, které budou moci zmírnit kolísání 

cen a zvýšit financování pro programy 

speciálně zaměřené na odlehlost a ostrovní 

charakter (POSEI); dochází proto k závěru, 

že by rozpočet SZP v příštím VFR měl být 

přinejmenším zachován na současné úrovni 

pro země EU-27; 

78. očekává, že celková částka přímých 

plateb bude v příštím VFR zachována beze 

změny vzhledem k tomu, že tyto platby 

vytvářejí zjevnou přidanou hodnotu EU a 

posilují jednotný trh tím, že brání 

narušování hospodářské soutěže mezi 

členskými státy; staví se v tomto ohledu 

proti jakémukoli návratu na úroveň 

jednotlivých států a proti spolufinancování 

z vnitrostátních zdrojů; bere na vědomí, že 

je důležité zachovat různorodost opatření, 

včetně dobrovolně spojené podpory, 

kterou mohou členské státy využít na 

udržení výroby v odvětvích, která jsou 

důležitá pro zranitelné oblasti, aniž by 

došlo k narušení vnitřního trhu, a 

zdůrazňuje, že je nutné zvýšit financování 

tak, aby odpovídalo reakcím na různé 

cyklické krize v citlivých odvětvích, a 

vytvořit nové nástroje, které budou moci 

zmírnit kolísání cen a zvýšit financování 

pro programy speciálně zaměřené na 

odlehlost a ostrovní charakter (POSEI); 

dochází proto k závěru, že by rozpočet SZP 

v příštím VFR měl být přinejmenším 

zachován na současné úrovni pro země 

EU-27; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  444 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Czesław Adam Siekierski 

 

Návrh usnesení 

Bod 78 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

78. očekává, že celková částka přímých 

plateb bude v příštím VFR zachována beze 

změny vzhledem k tomu, že tyto platby 

vytvářejí zjevnou přidanou hodnotu EU a 

posilují jednotný trh tím, že brání 

narušování hospodářské soutěže mezi 

členskými státy; staví se v tomto ohledu 

proti jakémukoli návratu na úroveň 

jednotlivých států a proti spolufinancování 

z vnitrostátních zdrojů; zdůrazňuje, že je 

nutné zvýšit financování tak, aby 

odpovídalo reakcím na různé cyklické 

krize v citlivých odvětvích, a vytvořit nové 

nástroje, které budou moci zmírnit kolísání 

cen a zvýšit financování pro programy 

speciálně zaměřené na odlehlost a ostrovní 

charakter (POSEI); dochází proto k závěru, 

že by rozpočet SZP v příštím VFR měl být 

přinejmenším zachován na současné úrovni 

pro země EU-27; 

78. očekává, že celková částka přímých 

plateb bude v příštím VFR zachována beze 

změny vzhledem k tomu, že tyto platby 

vytvářejí zjevnou přidanou hodnotu EU a 

posilují jednotný trh tím, že brání 

narušování hospodářské soutěže mezi 

členskými státy; staví se v tomto ohledu 

proti jakémukoli návratu na úroveň 

jednotlivých států a proti spolufinancování 

z vnitrostátních zdrojů; dále upozorňuje, 

že pro zajištění rovných podmínek na 

jednotném trhu EU je třeba sjednotit 

úroveň přímých plateb v jednotlivých 

členských státech; zdůrazňuje, že je nutné 

zvýšit financování tak, aby odpovídalo 

reakcím na různé cyklické krize v citlivých 

odvětvích, a vytvořit nové nástroje, které 

budou moci zmírnit kolísání cen a zvýšit 

financování pro programy speciálně 

zaměřené na odlehlost a ostrovní charakter 

(POSEI); dochází proto k závěru, že by 

rozpočet SZP v příštím VFR měl být 

přinejmenším zachován na současné úrovni 

pro země EU-27; 

Or. pl 

 

 

Pozměňovací návrh  445 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu, Sofia Ribeiro 

 

Návrh usnesení 

Bod 78 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

78. očekává, že celková částka 

přímých plateb bude v příštím VFR 

zachována beze změny vzhledem k tomu, 

78. zdůrazňuje, že rozpočet SZP by 

měl být v příštím VFR zachován na 

stávající úrovni pro země EU-27 v 
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že tyto platby vytvářejí zjevnou přidanou 

hodnotu EU a posilují jednotný trh tím, že 

brání narušování hospodářské soutěže mezi 

členskými státy; staví se v tomto ohledu 

proti jakémukoli návratu na úroveň 

jednotlivých států a proti spolufinancování 

z vnitrostátních zdrojů; zdůrazňuje, že je 

nutné zvýšit financování tak, aby 

odpovídalo reakcím na různé cyklické 

krize v citlivých odvětvích, a vytvořit nové 

nástroje, které budou moci zmírnit kolísání 

cen a zvýšit financování pro programy 

speciálně zaměřené na odlehlost a ostrovní 

charakter (POSEI); dochází proto k 

závěru, že by rozpočet SZP v příštím VFR 

měl být přinejmenším zachován na 

současné úrovni pro země EU-27; 

běžných cenách, včetně celkové částky 
přímých plateb a rozvoje venkova; 

zdůrazňuje, že přímé platby vytvářejí 

zjevnou přidanou hodnotu EU a posilují 

jednotný trh tím, že brání narušování 

hospodářské soutěže mezi členskými státy; 

staví se proti jakémukoli návratu na úroveň 

jednotlivých států a proti spolufinancování 

přímých plateb z vnitrostátních zdrojů; 

zdůrazňuje, že je nutné zvýšit financování 

tak, aby odpovídalo reakcím na různé 

cyklické krize v citlivých odvětvích, a 

vytvořit nové nástroje, které budou moci 

zmírnit kolísání cen a zvýšit financování 

pro programy speciálně zaměřené na 

odlehlost a ostrovní charakter (POSEI); 

vyzývá Komisi, aby v zájmu boje proti 

nekalým obchodním praktikám zajistila 

potřebný finanční a právní rámec pro 

potravinový řetězec; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  446 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Návrh usnesení 

Bod 78 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

78. očekává, že celková částka 

přímých plateb bude v příštím VFR 

zachována beze změny vzhledem k tomu, 

že tyto platby vytvářejí zjevnou přidanou 

hodnotu EU a posilují jednotný trh tím, že 

brání narušování hospodářské soutěže 

mezi členskými státy; staví se v tomto 

ohledu proti jakémukoli návratu na 

úroveň jednotlivých států a proti 

spolufinancování z vnitrostátních zdrojů; 

zdůrazňuje, že je nutné zvýšit financování 

tak, aby odpovídalo reakcím na různé 

cyklické krize v citlivých odvětvích, a 

vytvořit nové nástroje, které budou moci 

zmírnit kolísání cen a zvýšit financování 

pro programy speciálně zaměřené na 

78. zpochybňuje jakýkoli návrat na 

úroveň jednotlivých států a proti 

spolufinancování přímých plateb 

z vnitrostátních zdrojů; zdůrazňuje, že je 

nutné zvýšit financování tak, aby 

odpovídalo reakcím na různé cyklické 

krize v citlivých odvětvích, a vytvořit nové 

nástroje, které budou moci zmírnit kolísání 

cen a zvýšit financování pro programy 

speciálně zaměřené na odlehlost a ostrovní 

charakter (POSEI); dochází proto k závěru, 

že by rozpočet SZP v příštím VFR měl být 

na dostatečné úrovni, aby mohl řešit 

skutečné potřeby zemědělství EU; 
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odlehlost a ostrovní charakter (POSEI); 

dochází proto k závěru, že by rozpočet SZP 

v příštím VFR měl být přinejmenším 

zachován na současné úrovni pro země 

EU-27; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  447 

John Howarth, Paul Brannen 

 

Návrh usnesení 

Bod 78 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

78. očekává, že celková částka přímých 

plateb bude v příštím VFR zachována beze 

změny vzhledem k tomu, že tyto platby 

vytvářejí zjevnou přidanou hodnotu EU a 

posilují jednotný trh tím, že brání 

narušování hospodářské soutěže mezi 

členskými státy; staví se v tomto ohledu 

proti jakémukoli návratu na úroveň 

jednotlivých států a proti spolufinancování 

z vnitrostátních zdrojů; zdůrazňuje, že je 

nutné zvýšit financování tak, aby 

odpovídalo reakcím na různé cyklické 

krize v citlivých odvětvích, a vytvořit nové 

nástroje, které budou moci zmírnit kolísání 

cen a zvýšit financování pro programy 

speciálně zaměřené na odlehlost a ostrovní 

charakter (POSEI); dochází proto k závěru, 

že by rozpočet SZP v příštím VFR měl být 

přinejmenším zachován na současné úrovni 

pro země EU-27; 

78. očekává, že celková částka přímých 

plateb bude v příštím VFR zachována beze 

změny vzhledem k tomu, že tyto platby 

vytvářejí zjevnou přidanou hodnotu EU a 

posilují jednotný trh tím, že brání 

narušování hospodářské soutěže mezi 

členskými státy; staví se v tomto ohledu 

proti jakémukoli návratu na úroveň 

jednotlivých států a proti spolufinancování 

z vnitrostátních zdrojů; zdůrazňuje, že je 

nutné zvýšit financování tak, aby 

odpovídalo reakcím na různé cyklické 

krize v citlivých odvětvích, a vytvořit nové 

nástroje, které budou moci zmírnit kolísání 

cen a zvýšit financování pro programy 

speciálně zaměřené na odlehlost a ostrovní 

charakter (POSEI); dochází proto k závěru, 

že by rozpočet SZP v příštím VFR měl být 

přinejmenším zachován na současné úrovni 

pro země EU-27; a podroben přezkumu na 

základě plateb SZP tak, aby účinnějším 

způsobem řešil problematiku zemědělství, 

venkova a životního prostředí a závazky v 

tomto odvětví; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  448 

Maria Noichl, Jens Geier 
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Návrh usnesení 

Bod 78 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

78. očekává, že celková částka přímých 

plateb bude v příštím VFR zachována beze 

změny vzhledem k tomu, že tyto platby 

vytvářejí zjevnou přidanou hodnotu EU a 

posilují jednotný trh tím, že brání 

narušování hospodářské soutěže mezi 

členskými státy; staví se v tomto ohledu 

proti jakémukoli návratu na úroveň 

jednotlivých států a proti spolufinancování 

z vnitrostátních zdrojů; zdůrazňuje, že je 

nutné zvýšit financování tak, aby 

odpovídalo reakcím na různé cyklické 

krize v citlivých odvětvích, a vytvořit nové 

nástroje, které budou moci zmírnit kolísání 

cen a zvýšit financování pro programy 

speciálně zaměřené na odlehlost a ostrovní 

charakter (POSEI); dochází proto k závěru, 

že by rozpočet SZP v příštím VFR měl být 

přinejmenším zachován na současné úrovni 

pro země EU-27; 

78. očekává, že celková částka přímých 

plateb bude v příštím VFR zachována beze 

změny vzhledem k tomu, že tyto platby 

vytvářejí zjevnou přidanou hodnotu EU a 

posilují jednotný trh tím, že brání 

narušování hospodářské soutěže mezi 

členskými státy; staví se v tomto ohledu 

proti jakémukoli návratu na úroveň 

jednotlivých států a proti spolufinancování 

z vnitrostátních zdrojů; zdůrazňuje, že je 

nutné zvýšit financování tak, aby 

odpovídalo reakcím na různé cyklické 

krize v citlivých odvětvích, a vytvořit nové 

nástroje, které budou moci zmírnit kolísání 

cen a zvýšit financování pro programy 

speciálně zaměřené na odlehlost a ostrovní 

charakter (POSEI); zdůrazňuje skutečnost, 

že základem příštího VFR by měly být 

veřejné prostředky pro veřejné statky 

převzaté ze zemědělství; dochází proto k 

závěru, že by rozpočet SZP v příštím VFR 

měl být přinejmenším zachován na 

současné úrovni pro země EU-27; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  449 

Inese Vaidere 

 

Návrh usnesení 

Bod 78 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

78. očekává, že celková částka přímých 

plateb bude v příštím VFR zachována beze 

změny vzhledem k tomu, že tyto platby 

vytvářejí zjevnou přidanou hodnotu EU a 

posilují jednotný trh tím, že brání 

narušování hospodářské soutěže mezi 

členskými státy; staví se v tomto ohledu 

78. očekává, že celková částka přímých 

plateb bude v příštím VFR zachována beze 

změny vzhledem k tomu, že tyto platby 

vytvářejí zjevnou přidanou hodnotu EU a 

posilují jednotný trh tím, že dokončí 

konvergenci přímých plateb v rámci 

společné zemědělské politiky v průběhu 
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proti jakémukoli návratu na úroveň 

jednotlivých států a proti spolufinancování 

z vnitrostátních zdrojů; zdůrazňuje, že je 

nutné zvýšit financování tak, aby 

odpovídalo reakcím na různé cyklické 

krize v citlivých odvětvích, a vytvořit nové 

nástroje, které budou moci zmírnit kolísání 

cen a zvýšit financování pro programy 

speciálně zaměřené na odlehlost a ostrovní 

charakter (POSEI); dochází proto k závěru, 

že by rozpočet SZP v příštím VFR měl být 

přinejmenším zachován na současné úrovni 

pro země EU-27; 

příštího VFR a zabrání tak narušování 

hospodářské soutěže mezi členskými státy; 

staví se v tomto ohledu proti jakémukoli 

návratu na úroveň jednotlivých států a proti 

spolufinancování z vnitrostátních zdrojů; 

zdůrazňuje, že je nutné zvýšit financování 

tak, aby odpovídalo reakcím na různé 

cyklické krize v citlivých odvětvích, a 

vytvořit nové nástroje, které budou moci 

zmírnit kolísání cen a zvýšit financování 

pro programy speciálně zaměřené na 

odlehlost a ostrovní charakter (POSEI); 

dochází proto k závěru, že by rozpočet SZP 

v příštím VFR měl být přinejmenším 

zachován na současné úrovni pro země 

EU-27; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  450 

Ingeborg Gräßle 

 

Návrh usnesení 

Bod 78 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

78. očekává, že celková částka přímých 

plateb bude v příštím VFR zachována beze 

změny vzhledem k tomu, že tyto platby 

vytvářejí zjevnou přidanou hodnotu EU a 

posilují jednotný trh tím, že brání 

narušování hospodářské soutěže mezi 

členskými státy; staví se v tomto ohledu 

proti jakémukoli návratu na úroveň 

jednotlivých států a proti spolufinancování 

z vnitrostátních zdrojů; zdůrazňuje, že je 

nutné zvýšit financování tak, aby 

odpovídalo reakcím na různé cyklické 

krize v citlivých odvětvích, a vytvořit nové 

nástroje, které budou moci zmírnit kolísání 

cen a zvýšit financování pro programy 

speciálně zaměřené na odlehlost a ostrovní 

charakter (POSEI); dochází proto k 

závěru, že by rozpočet SZP v příštím VFR 

měl být přinejmenším zachován na 

78. očekává, že celková částka přímých 

plateb bude v příštím VFR zachována beze 

změny vzhledem k tomu, že tyto platby 

vytvářejí zjevnou přidanou hodnotu EU a 

posilují jednotný trh tím, že brání 

narušování hospodářské soutěže mezi 

členskými státy; staví se v tomto ohledu 

proti jakémukoli návratu na úroveň 

jednotlivých států a proti spolufinancování 

z vnitrostátních zdrojů; zdůrazňuje, že je 

nutné zvýšit financování tak, aby 

odpovídalo reakcím na různé cyklické 

krize v citlivých odvětvích, a vytvořit nové 

nástroje, které budou moci zmírnit kolísání 

cen a zvýšit financování pro programy 

speciálně zaměřené na odlehlost a ostrovní 

charakter (POSEI); 
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současné úrovni pro země EU-27; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  451 

Eider Gardiazabal Rubial, Maria Noichl 

 

Návrh usnesení 

Bod 78 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

78. očekává, že celková částka přímých 

plateb bude v příštím VFR zachována beze 

změny vzhledem k tomu, že tyto platby 

vytvářejí zjevnou přidanou hodnotu EU a 

posilují jednotný trh tím, že brání 

narušování hospodářské soutěže mezi 

členskými státy; staví se v tomto ohledu 

proti jakémukoli návratu na úroveň 

jednotlivých států a proti spolufinancování 

z vnitrostátních zdrojů; zdůrazňuje, že je 

nutné zvýšit financování tak, aby 

odpovídalo reakcím na různé cyklické 

krize v citlivých odvětvích, a vytvořit nové 

nástroje, které budou moci zmírnit kolísání 

cen a zvýšit financování pro programy 

speciálně zaměřené na odlehlost a ostrovní 

charakter (POSEI); dochází proto k závěru, 

že by rozpočet SZP v příštím VFR měl být 

přinejmenším zachován na současné úrovni 

pro země EU-27; 

78. očekává, že celková částka přímých 

plateb bude v příštím VFR zachována beze 

změny vzhledem k tomu, že tyto platby 

vytvářejí zjevnou přidanou hodnotu EU a 

posilují jednotný trh tím, že brání 

narušování hospodářské soutěže mezi 

členskými státy; staví se v tomto ohledu 

proti jakémukoli návratu na úroveň 

jednotlivých států a proti rozšíření 

spolufinancování z vnitrostátních zdrojů; 

zdůrazňuje skutečnost, že nové výzvy 

vyžadují stabilní finanční příděly; 

zdůrazňuje, že je nutné zvýšit financování 

tak, aby odpovídalo reakcím na různé 

cyklické krize v citlivých odvětvích, a 

vytvořit nové nástroje, které budou moci 

zmírnit kolísání cen a zvýšit financování 

pro programy speciálně zaměřené na 

odlehlost a ostrovní charakter (POSEI); 

dochází proto k závěru, že by rozpočet SZP 

v příštím VFR měl být přinejmenším 

zachován na současné úrovni pro země 

EU-27; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  452 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Nils Torvalds, Pavel Telička, 

Jan Huitema, Nedzhmi Ali, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Návrh usnesení 

Bod 78 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

78. očekává, že celková částka přímých 

plateb bude v příštím VFR zachována beze 

změny vzhledem k tomu, že tyto platby 

vytvářejí zjevnou přidanou hodnotu EU a 

posilují jednotný trh tím, že brání 

narušování hospodářské soutěže mezi 

členskými státy; staví se v tomto ohledu 

proti jakémukoli návratu na úroveň 

jednotlivých států a proti 

spolufinancování z vnitrostátních zdrojů; 

zdůrazňuje, že je nutné zvýšit financování 

tak, aby odpovídalo reakcím na různé 

cyklické krize v citlivých odvětvích, a 

vytvořit nové nástroje, které budou moci 

zmírnit kolísání cen a zvýšit financování 

pro programy speciálně zaměřené na 

odlehlost a ostrovní charakter (POSEI); 

dochází proto k závěru, že by rozpočet SZP 

v příštím VFR měl být přinejmenším 

zachován na současné úrovni pro země 

EU-27; 

78. očekává, že celková částka přímých 

plateb bude v příštím VFR zachována beze 

změny vzhledem k tomu, že tyto platby 

vytvářejí zjevnou přidanou hodnotu EU a 

posilují jednotný trh tím, že brání 

narušování hospodářské soutěže mezi 

členskými státy; staví se v tomto ohledu 

proti jakémukoli úplnému návratu na 

úroveň jednotlivých států; zdůrazňuje, že je 

nutné zvýšit financování tak, aby 

odpovídalo reakcím na různé cyklické 

krize v citlivých odvětvích, a vytvořit nové 

nástroje, které budou moci zmírnit kolísání 

cen a zvýšit financování pro programy 

speciálně zaměřené na odlehlost a ostrovní 

charakter (POSEI); dochází proto k závěru, 

že by rozpočet SZP v příštím VFR měl 

získat odpovídající finanční prostředky 
pro země EU-27 na základě analýzy 

potřeb a měl by zohlednit hodnocení 

provádění politiky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  453 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Návrh usnesení 

Bod 78 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

78. očekává, že celková částka přímých 

plateb bude v příštím VFR zachována beze 

změny vzhledem k tomu, že tyto platby 

vytvářejí zjevnou přidanou hodnotu EU a 

posilují jednotný trh tím, že brání 

narušování hospodářské soutěže mezi 

členskými státy; staví se v tomto ohledu 

proti jakémukoli návratu na úroveň 

jednotlivých států a proti spolufinancování 

z vnitrostátních zdrojů; zdůrazňuje, že je 

nutné zvýšit financování tak, aby 

odpovídalo reakcím na různé cyklické 

78. očekává, že celková částka plateb 

SZP bude v příštím VFR zachována beze 

změny vzhledem k tomu, že tyto platby 

vytvářejí zjevnou přidanou hodnotu EU a 

posilují jednotný trh tím, že brání 

narušování hospodářské soutěže mezi 

členskými státy; staví se v tomto ohledu 

proti jakémukoli návratu na úroveň 

jednotlivých států a proti spolufinancování 

z vnitrostátních zdrojů; zdůrazňuje, že je 

nutné zvýšit financování tak, aby 

odpovídalo reakcím na různé cyklické 
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krize v citlivých odvětvích, a vytvořit nové 

nástroje, které budou moci zmírnit kolísání 

cen a zvýšit financování pro programy 

speciálně zaměřené na odlehlost a ostrovní 

charakter (POSEI); dochází proto k závěru, 

že by rozpočet SZP v příštím VFR měl být 

přinejmenším zachován na současné úrovni 

pro země EU-27; 

krize v citlivých odvětvích, a vytvořit nové 

nástroje, které budou moci zmírnit kolísání 

cen a zvýšit financování pro programy 

speciálně zaměřené na odlehlost a ostrovní 

charakter (POSEI); dochází proto k závěru, 

že by rozpočet SZP v příštím VFR měl být 

přinejmenším zachován na současné úrovni 

pro země EU-27; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  454 

Marco Valli 

 

Návrh usnesení 

Bod 78 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

78. očekává, že celková částka přímých 

plateb bude v příštím VFR zachována beze 

změny vzhledem k tomu, že tyto platby 

vytvářejí zjevnou přidanou hodnotu EU a 

posilují jednotný trh tím, že brání 

narušování hospodářské soutěže mezi 

členskými státy; staví se v tomto ohledu 

proti jakémukoli návratu na úroveň 

jednotlivých států a proti spolufinancování 

z vnitrostátních zdrojů; zdůrazňuje, že je 

nutné zvýšit financování tak, aby 

odpovídalo reakcím na různé cyklické 

krize v citlivých odvětvích, a vytvořit nové 

nástroje, které budou moci zmírnit kolísání 

cen a zvýšit financování pro programy 

speciálně zaměřené na odlehlost a ostrovní 

charakter (POSEI); dochází proto k závěru, 

že by rozpočet SZP v příštím VFR měl být 

přinejmenším zachován na současné úrovni 

pro země EU-27; 

78. očekává, že celková částka přímých 

plateb bude v příštím VFR zachována beze 

změny vzhledem k tomu, že tyto platby 

vytvářejí přidanou hodnotu EU a posilují 

jednotný trh tím, že brání narušování 

hospodářské soutěže mezi členskými státy; 

staví se v tomto ohledu proti jakémukoli 

návratu na úroveň jednotlivých států a proti 

spolufinancování z vnitrostátních zdrojů; 

zdůrazňuje, že je nutné zvýšit financování 

tak, aby odpovídalo reakcím na různé 

cyklické krize v citlivých odvětvích, a 

vytvořit nové nástroje, které budou moci 

zmírnit kolísání cen a zvýšit financování 

pro programy speciálně zaměřené na 

odlehlost a ostrovní charakter (POSEI); 

dochází proto k závěru, že by rozpočet SZP 

v příštím VFR měl být přinejmenším 

zachován na současné úrovni pro země 

EU-27; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  455 

Nicola Caputo 
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Návrh usnesení 

Bod 78 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

78. očekává, že celková částka přímých 

plateb bude v příštím VFR zachována beze 

změny vzhledem k tomu, že tyto platby 

vytvářejí zjevnou přidanou hodnotu EU a 

posilují jednotný trh tím, že brání 

narušování hospodářské soutěže mezi 

členskými státy; staví se v tomto ohledu 

proti jakémukoli návratu na úroveň 

jednotlivých států a proti spolufinancování 

z vnitrostátních zdrojů; zdůrazňuje, že je 

nutné zvýšit financování tak, aby 

odpovídalo reakcím na různé cyklické 

krize v citlivých odvětvích, a vytvořit nové 

nástroje, které budou moci zmírnit kolísání 

cen a zvýšit financování pro programy 

speciálně zaměřené na odlehlost a ostrovní 

charakter (POSEI); dochází proto k závěru, 

že by rozpočet SZP v příštím VFR měl být 

přinejmenším zachován na současné 

úrovni pro země EU-27; 

78. očekává, že celková částka přímých 

plateb bude v příštím VFR zachována beze 

změny vzhledem k tomu, že tyto platby 

vytvářejí zjevnou přidanou hodnotu EU a 

posilují jednotný trh tím, že brání 

narušování hospodářské soutěže mezi 

členskými státy; staví se v tomto ohledu 

proti jakémukoli návratu na úroveň 

jednotlivých států a proti spolufinancování 

z vnitrostátních zdrojů; zdůrazňuje, že je 

nutné zvýšit financování tak, aby 

odpovídalo reakcím na různé cyklické 

krize v citlivých odvětvích, a vytvořit nové 

nástroje, které budou moci zmírnit kolísání 

cen a zvýšit financování pro programy 

speciálně zaměřené na odlehlost a ostrovní 

charakter (POSEI); dochází proto k závěru, 

že by rozpočet SZP v příštím VFR měl být 

navýšen pro země EU-27; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  456 

Nicola Caputo, Kathleen Van Brempt 

 

Návrh usnesení 

Bod 78 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 78a. domnívá se, že příští VFR by měl 

poskytnout dostatek finančních 

prostředků, aby zastavil ztrátu biologické 

rozmanitosti, pomocí posílení programu 

LIFE a zřízení položky na financování 

pro transevropskou síť Natura 2000 

(TEN-T); vyzývá Komisi, aby zajistila, že 

budoucí finanční nástroje v oblasti 

zemědělství, rozvoje venkova a regionů 

budou v rámci společného řízení 

vnitrostátních a regionálních orgánů pro 
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ochranu životního prostředí obsahovat 

vyhrazené balíčky pro biologickou 

rozmanitost a správu sítě Natura 2000; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  457 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Návrh usnesení 

Bod 78 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 78a. domnívá se, že příští VFR by měl 

zahrnovat financování dostatečné k tomu, 

aby zabránilo ztrátě biologické 

rozmanitosti, posílilo program LIFE a 

vytvořilo položku pro zelené 

infrastruktury a nástroj na financování 

biologické rozmanitosti pro řízení, mimo 

jiné, sítě Natura 2000; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  458 

Janusz Lewandowski, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Návrh usnesení 

Bod 78 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 78a. zdůrazňuje klíčovou úlohu 

konvergence přímých plateb mezi 

členskými státy s cílem zajistit pro všechny 

stejné podmínky na jednotném evropském 

trhu, stejné zacházení s občany EU a 

provádění cílů Smlouvy, pokud jde o 

ekonomickou a sociální soudržnost; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  459 

Janusz Lewandowski, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Návrh usnesení 

Bod 78 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 78b. zdůrazňuje, že řada venkovských 

oblastí v EU se potýká s vážnými 

problémy, jako je nízká zaměstnanost, 

nedostatečně rozvinuté technické a 

společenské infrastruktury, nedostatečné 

základní služby nebo jejich nízká úroveň, 

což vede postupně k jejich rychlému 

vylidňování; proto zdůrazňuje, že tyto 

oblasti vyžadují větší podporu, přičemž 

kritéria pro přidělování finančních 

prostředků by měla i nadále zohledňovat 

rozdíly v úrovni rozvoje venkova v 

členských státech; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  460 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Návrh usnesení 

Bod 79 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

79. zdůrazňuje socioekonomický a 

ekologický význam odvětví rybolovu a 

„modré ekonomiky“ a jejich přínos 

k potravinové soběstačnosti EU; poukazuje 

na to, že společná rybářská politika je ve 

výlučné pravomoci EU; zdůrazňuje v této 

souvislosti, že je nezbytné zachovat 

specifický, dostatečný, nezávislý a 

přístupný rybářský fond, aby bylo možné 

tuto politiku provádět; vyzývá k tomu, aby 

byla v současném VFR přinejmenším 

zachována úroveň finančních prostředků 

určených na odvětví rybolovu a, bude-li to 

zapotřebí, aby byly zvýšeny finanční 

prostředky na námořní záležitosti; varuje 

79. zdůrazňuje socioekonomický a 

ekologický význam mořského prostředí a 

„modré ekonomiky“ a jejich přínos 

k potravinové soběstačnosti EU; poukazuje 

na to, že EU musí dosáhnout dobrého 

ekologického postavení pro svá moře, jak 

je stanoveno v rámcové směrnici o 

strategii pro mořské prostředí, včetně 

společné rybářské politiky a integrované 

námořní politiky; zdůrazňuje v této 

souvislosti, že je nezbytné zachovat 

specifický, dostatečný, nezávislý a 

přístupný fond pro udržitelné oceány, aby 

bylo možné provádět cíle rámcové 

směrnice o strategii pro mořské prostředí; 
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před možnými negativními dopady 

tvrdého brexitu na toto odvětví; konstatuje, 

že další finanční nástroje, které by 

doplňovaly nevratnou pomoc, by mohly 

poskytnout možnosti doplňkového 

financování; 

vyzývá k tomu, aby byla v současném VFR 

zachována úroveň finančních prostředků v 

Evropském námořním a rybářském fondu 

s cílem dospět v EU k provozování 

udržitelného a příkladného rybolovu; 

konstatuje, že další finanční nástroje, které 

by doplňovaly nevratnou pomoc, by mohly 

poskytnout možnosti doplňkového 

financování; 

Or. fr 

 

Pozměňovací návrh  461 

Jordi Solé 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 79 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

79. zdůrazňuje socioekonomický a 

ekologický význam odvětví rybolovu a 

„modré ekonomiky“ a jejich přínos 

k potravinové soběstačnosti EU; poukazuje 

na to, že společná rybářská politika je ve 

výlučné pravomoci EU; zdůrazňuje v této 

souvislosti, že je nezbytné zachovat 

specifický, dostatečný, nezávislý a 

přístupný rybářský fond, aby bylo možné 

tuto politiku provádět; vyzývá k tomu, aby 

byla v současném VFR přinejmenším 

zachována úroveň finančních prostředků 

určených na odvětví rybolovu a, bude-li to 

zapotřebí, aby byly zvýšeny finanční 

prostředky na námořní záležitosti; varuje 

před možnými negativními dopady tvrdého 

brexitu na toto odvětví; konstatuje, že další 

finanční nástroje, které by doplňovaly 

nevratnou pomoc, by mohly 

poskytnout možnosti doplňkového 

financování; 

79. zdůrazňuje socioekonomický a 

ekologický význam odvětví rybolovu a 

„modré ekonomiky“ a jejich přínos 

k potravinové soběstačnosti EU; poukazuje 

na to, že společná rybářská politika je ve 

výlučné pravomoci EU; zdůrazňuje v této 

souvislosti, že je nezbytné zachovat 

specifický, dostatečný, nezávislý a 

přístupný rybářský fond, aby bylo možné 

tuto politiku provádět; vyzývá k tomu, aby 

byla v současném VFR přinejmenším 

zachována úroveň finančních prostředků 

určených na odvětví rybolovu a, bude-li to 

zapotřebí, aby byly zvýšeny finanční 

prostředky na námořní záležitosti; varuje 

před možnými negativními dopady tvrdého 

brexitu na toto odvětví; konstatuje, že další 

finanční nástroje, které by doplňovaly 

nevratnou pomoc, by mohly 

poskytnout možnosti doplňkového 

financování; zdůrazňuje, že rybářská 

politika je mimořádně důležitým zdrojem 

podpory transformace rybolovu na 

environmentálně udržitelné odvětví, které 

udrží množství ryb na vysoké úrovni a 

umožní rentabilní rybolov, který již 
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nebude potřebovat finanční podporu; je 

přesvědčen, že tento fond musí pokračovat 

v transformaci mimo přímé dotace 

poskytované lodím na opatření na 

zmenšení dopadu rybolovu na životní 

prostředí, na dodávky bezpečných a 

zdravých potravin a na zajištění 

dostatečného množství finančních 

prostředků na vědecký výzkum a řízení 

rybolovu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  462 

Marco Valli 

 

Návrh usnesení 

Bod 79 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

79. zdůrazňuje socioekonomický a 

ekologický význam odvětví rybolovu a 

„modré ekonomiky“ a jejich přínos 

k potravinové soběstačnosti EU; poukazuje 

na to, že společná rybářská politika je ve 

výlučné pravomoci EU; zdůrazňuje v této 

souvislosti, že je nezbytné zachovat 

specifický, dostatečný, nezávislý a 

přístupný rybářský fond, aby bylo možné 

tuto politiku provádět; vyzývá k tomu, aby 

byla v současném VFR přinejmenším 

zachována úroveň finančních prostředků 

určených na odvětví rybolovu a, bude-li to 

zapotřebí, aby byly zvýšeny finanční 

prostředky na námořní záležitosti; varuje 

před možnými negativními dopady tvrdého 

brexitu na toto odvětví; konstatuje, že další 

finanční nástroje, které by doplňovaly 

nevratnou pomoc, by mohly 

poskytnout možnosti doplňkového 

financování; 

79. zdůrazňuje socioekonomický a 

ekologický význam odvětví rybolovu a 

„modré ekonomiky a růstu“ a jejich přínos 

k potravinové soběstačnosti EU; poukazuje 

na to, že společná rybářská politika je ve 

výlučné pravomoci EU, ale zároveň 

podporuje regionalizaci odvětví, zejména 

pokud jde o plány na řízení rybích 

populací; zdůrazňuje v této souvislosti, že 

je nezbytné zachovat specifický, 

dostatečný, nezávislý a přístupný rybářský 

fond i pro provozovatele drobného 

rybolovu, aby bylo možné tuto politiku 

provádět; vyzývá k tomu, aby byla v 

současném VFR přinejmenším zachována 

úroveň finančních prostředků určených na 

odvětví rybolovu, aby postupy financování 

byly jednodušší a rychlejší a, bude-li to 

zapotřebí, aby byly zvýšeny finanční 

prostředky na námořní záležitosti; varuje 

před možnými negativními dopady tvrdého 

brexitu na toto odvětví; konstatuje, že další 

finanční nástroje, které by doplňovaly 

nevratnou pomoc, by mohly 

poskytnout možnosti doplňkového 
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financování; 

Or. it 

 

Pozměňovací návrh  463 

José Manuel Fernandes, Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato, 

Maurice Ponga 

 

Návrh usnesení 

Bod 79 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

79. zdůrazňuje socioekonomický a 

ekologický význam odvětví rybolovu a 

„modré ekonomiky“ a jejich přínos 

k potravinové soběstačnosti EU; poukazuje 

na to, že společná rybářská politika je ve 

výlučné pravomoci EU; zdůrazňuje v této 

souvislosti, že je nezbytné zachovat 

specifický, dostatečný, nezávislý a 

přístupný rybářský fond, aby bylo možné 

tuto politiku provádět; vyzývá k tomu, aby 

byla v současném VFR přinejmenším 

zachována úroveň finančních prostředků 

určených na odvětví rybolovu a, bude-li to 

zapotřebí, aby byly zvýšeny finanční 

prostředky na námořní záležitosti; varuje 

před možnými negativními dopady tvrdého 

brexitu na toto odvětví; konstatuje, že další 

finanční nástroje, které by doplňovaly 

nevratnou pomoc, by mohly 

poskytnout možnosti doplňkového 

financování; 

79. zdůrazňuje socioekonomický a 

ekologický význam odvětví rybolovu a 

„modré ekonomiky“ a jejich přínos 

k potravinové soběstačnosti EU; poukazuje 

na to, že společná rybářská politika je ve 

výlučné pravomoci EU; zdůrazňuje v této 

souvislosti, že je nezbytné zachovat 

specifický, dostatečný, nezávislý a 

přístupný rybářský fond, aby bylo možné 

tuto politiku provádět; vyzývá k obnovení 

programu speciálně zaměřeného na 

odlehlost a ostrovní charakter v rybolovu 

(POSEI rybolov), neboť se jedná o velmi 

důležitý program pro nejvzdálenější 

evropské regiony; vyzývá k tomu, aby byla 

v současném VFR přinejmenším 

zachována úroveň finančních prostředků 

určených na odvětví rybolovu a, bude-li to 

zapotřebí, aby byly zvýšeny finanční 

prostředky na námořní záležitosti; varuje 

před možnými negativními dopady tvrdého 

brexitu na toto odvětví; konstatuje, že další 

finanční nástroje, které by doplňovaly 

nevratnou pomoc, by mohly 

poskytnout možnosti doplňkového 

financování; 

Or. en 

 

 

Pozměňovací návrh  464 

Eider Gardiazabal Rubial 



 

PE616.896v01-00 140/148 AM\1144763CS.docx 

CS 

 

Návrh usnesení 

Bod 79 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

79. zdůrazňuje socioekonomický a 

ekologický význam odvětví rybolovu a 

„modré ekonomiky“ a jejich přínos 

k potravinové soběstačnosti EU; poukazuje 

na to, že společná rybářská politika je ve 

výlučné pravomoci EU; zdůrazňuje v této 

souvislosti, že je nezbytné zachovat 

specifický, dostatečný, nezávislý a 

přístupný rybářský fond, aby bylo možné 

tuto politiku provádět; vyzývá k tomu, aby 

byla v současném VFR přinejmenším 

zachována úroveň finančních prostředků 

určených na odvětví rybolovu a, bude-li to 

zapotřebí, aby byly zvýšeny finanční 

prostředky na námořní záležitosti; varuje 

před možnými negativními dopady tvrdého 

brexitu na toto odvětví; konstatuje, že další 

finanční nástroje, které by doplňovaly 

nevratnou pomoc, by mohly 

poskytnout možnosti doplňkového 

financování; 

79. zdůrazňuje socioekonomický a 

ekologický význam odvětví rybolovu a 

„modré ekonomiky“ a jejich přínos 

k udržitelné potravinové soběstačnosti EU; 

poukazuje na to, že společná rybářská 

politika je ve výlučné pravomoci EU; 

zdůrazňuje v této souvislosti, že je 

nezbytné zachovat specifický, dostatečný, 

nezávislý a přístupný rybářský fond, aby 

bylo možné tuto politiku provádět; vyzývá 

k tomu, aby byla v současném VFR 

přinejmenším zachována úroveň finančních 

prostředků určených na odvětví rybolovu a, 

bude-li to zapotřebí, aby byly zvýšeny 

finanční prostředky na námořní záležitosti; 

varuje před možnými negativními dopady 

tvrdého brexitu na toto odvětví; konstatuje, 

že další finanční nástroje, které by 

doplňovaly nevratnou pomoc, by mohly 

poskytnout možnosti doplňkového 

financování; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  465 

Liadh Ní Riada 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení 

Bod 79 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 79a. zdůrazňuje, že socio-ekonomické 

cíle a zvýšená regionalizace jsou 

ústředními prvky nové společné rybářské 

politiky, aniž by byla ohrožena 

udržitelnost životního prostředí; zahrnují 

rozšíření působnosti Evropského 

námořního a rybářského fondu, snazší 

přístup k financování, jednodušší 
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uplatňování postupů pro mechanismy 

financování a příslušné programy, 

zejména pro místní akční skupiny v 

oblasti rybolovu a družstva v souvislosti s 

operačními programy členských států na 

snížení administrativní zátěže a 

souvisejících výdajů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  466 

Jordi Solé, Heidi Hautala 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení 

Bod 80 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

80. zdůrazňuje význam vedoucího 

postavení EU v boji proti změně klimatu 

a její interní a externí závazky a cíle 

v oblasti biologické rozmanitosti; žádá, aby 

byly poskytnuty odpovídající finanční 

zdroje s cílem provádět Pařížskou dohodu 

a plně zaměřit budoucí výdaje EU na 

problematiku klimatu; připomíná, že by 

příští VFR měl Unii pomoci splnit její 

rámcové klimatické a energetické cíle na 

rok 2030; zdůrazňuje, že by EU neměla 

financovat projekty a investice, které 

dosažení těchto cílů odporují; 

80. zdůrazňuje, že LIFE + je klíčovým 

programem s cílem přispět k přechodu na 

nízkouhlíkové a klimaticky odolné 

hospodářství účinně využívající zdroje, k 

ochraně a zlepšení kvality životního 

prostředí a k zastavení a zvrácení ztráty 

biologické rozmanitosti, včetně podpory 

sítě Natura 2000 a řešení zhoršování 

stavu ekosystémů; požaduje ztrojnásobení 

jeho rozpočtu a vynaložení nejméně 1 % 

rozpočtu EU na program LIFE +; dále 

žádá, aby byly poskytnuty odpovídající 

finanční zdroje s cílem provádět Pařížskou 

dohodu, Agendu 2030 pro udržitelný 

rozvoj a cíle Úmluvy o biologické 

rozmanitosti a plně zaměřit budoucí výdaje 

EU na problematiku klimatu a životního 

prostředí; připomíná, že by příští VFR měl 

Unii pomoci splnit její rámcové klimatické 

a energetické cíle na rok 2030; zdůrazňuje, 

že by EU neměla financovat projekty 

a investice, které dosažení těchto cílů 

odporují; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  467 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, 

Fredrick Federley 

 

Návrh usnesení 

Bod 80 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

80. zdůrazňuje význam vedoucího 

postavení EU v boji proti změně klimatu 

a její interní a externí závazky a cíle 

v oblasti biologické rozmanitosti; žádá, 

aby byly poskytnuty odpovídající finanční 

zdroje s cílem provádět Pařížskou dohodu 

a plně zaměřit budoucí výdaje EU na 

problematiku klimatu; připomíná, že by 

příští VFR měl Unii pomoci splnit její 

rámcové klimatické a energetické cíle na 

rok 2030; zdůrazňuje, že by EU neměla 

financovat projekty a investice, které 

dosažení těchto cílů odporují; 

80. zdůrazňuje nutnost poskytnout 

odpovídajících finančních zdrojů, které 

zajistí, aby EU mohla splnit své 

mezinárodní závazky přijaté v rámci 

Pařížské dohody a cílů udržitelného 

rozvoje OSN a její interní a externí 

závazky a cíle v oblasti biologické 

rozmanitosti; zdůrazňuje, že je důležité 

zachovat a posílit vedoucí úlohu EU při 

řešení změny klimatu; připomíná, že by 

příští VFR měl Unii pomoci splnit její 

rámcové klimatické a energetické cíle na 

rok 2030; zdůrazňuje, že by EU neměla 

financovat projekty a investice, které 

dosažení těchto cílů odporují; vyzývá k 

důkladnému začlenění problematiky 

klimatu do budoucích výdajů EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  468 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Návrh usnesení 

Bod 80 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

80. zdůrazňuje význam vedoucího 

postavení EU v boji proti změně klimatu 

a její interní a externí závazky a cíle 

v oblasti biologické rozmanitosti; žádá, 

aby byly poskytnuty odpovídající finanční 

zdroje s cílem provádět Pařížskou dohodu 

a plně zaměřit budoucí výdaje EU na 

problematiku klimatu; připomíná, že by 

příští VFR měl Unii pomoci splnit její 

rámcové klimatické a energetické cíle na 

80. zdůrazňuje význam zachování, 

ochrany a zlepšení kvality životního 

prostředí; zdůrazňuje vedoucí postavení 

EU v boji proti změně klimatu a její interní 

a externí závazky a cíle v oblasti 

biologické rozmanitosti; domnívá se, že 

stabilní a odpovídající financování je 

důležité pro splnění mezinárodních 

závazků Evropské unie, zejména Agendy 

2030, Pařížské dohody a Úmluvy o 
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rok 2030; zdůrazňuje, že by EU neměla 

financovat projekty a investice, které 
dosažení těchto cílů odporují; 

biologické rozmanitosti; uznává, že pro 
dosažení těchto cílů jsou nutné nové 

nástroje financování a různé přístupy ke 

stávající investiční politice, například 

ukončení dotací poškozujících životní 

prostředí a projektů týkajících se vysokých 

emisí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  469 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Návrh usnesení 

Bod 80 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

80. zdůrazňuje význam vedoucího 

postavení EU v boji proti změně klimatu 

a její interní a externí závazky a cíle 

v oblasti biologické rozmanitosti; žádá, aby 

byly poskytnuty odpovídající finanční 

zdroje s cílem provádět Pařížskou dohodu 

a plně zaměřit budoucí výdaje EU na 

problematiku klimatu; připomíná, že by 

příští VFR měl Unii pomoci splnit její 

rámcové klimatické a energetické cíle na 

rok 2030; zdůrazňuje, že by EU neměla 

financovat projekty a investice, které 

dosažení těchto cílů odporují; 

80. zdůrazňuje význam vedoucího 

postavení EU v boji proti změně klimatu 

a její interní a externí závazky a cíle 

v oblasti biologické rozmanitosti; žádá, aby 

byly poskytnuty odpovídající finanční 

zdroje s cílem provádět Pařížskou dohodu 

a plně zaměřit budoucí výdaje EU na 

problematiku klimatu; připomíná, že by 

příští VFR měl Unii pomoci splnit její 

rámcové klimatické a energetické cíle na 

rok 2030; zdůrazňuje, že by EU neměla 

financovat projekty a investice, které 

dosažení těchto cílů odporují; požaduje 

především řádné financování programů, 

jejichž cílem je zachovat ochranu přírody, 

biologickou rozmanitost a ochranu 

životního prostředí, jako je LIFE +, aby 

tyto programy mohly pokračovat a mohly 

být posíleny; 

Or. en 

 

 

Pozměňovací návrh  470 

Miroslav Poche, Pavel Poc 
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Návrh usnesení 

Bod 80 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

80. zdůrazňuje význam vedoucího 

postavení EU v boji proti změně klimatu 

a její interní a externí závazky a cíle 

v oblasti biologické rozmanitosti; žádá, aby 

byly poskytnuty odpovídající finanční 

zdroje s cílem provádět Pařížskou dohodu 

a plně zaměřit budoucí výdaje EU na 

problematiku klimatu; připomíná, že by 

příští VFR měl Unii pomoci splnit její 

rámcové klimatické a energetické cíle na 

rok 2030; zdůrazňuje, že by EU neměla 

financovat projekty a investice, které 

dosažení těchto cílů odporují; 

80. zdůrazňuje význam vedoucího 

postavení EU v boji proti změně klimatu 

a její interní a externí závazky a cíle 

v oblasti biologické rozmanitosti; žádá, aby 

byly poskytnuty odpovídající finanční 

zdroje s cílem provádět Pařížskou dohodu 

a plně zaměřit budoucí výdaje EU na 

problematiku klimatu; připomíná, že příští 

VFR by měl Unii pomoci splnit její 

rámcové klimatické a energetické cíle pro 

rok 2030 a měl by přispět k přechodu na 

nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050; 

zdůrazňuje, že by EU neměla financovat 

projekty a investice, které dosažení těchto 

cílů odporují; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  471 

Marco Valli 

 

Návrh usnesení 

Bod 80 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

80. zdůrazňuje význam vedoucího 

postavení EU v boji proti změně klimatu 

a její interní a externí závazky a cíle 

v oblasti biologické rozmanitosti; žádá, aby 

byly poskytnuty odpovídající finanční 

zdroje s cílem provádět Pařížskou dohodu 

a plně zaměřit budoucí výdaje EU na 

problematiku klimatu; připomíná, že příští 

VFR by měl Unii pomoci splnit její 

rámcové klimatické a energetické cíle pro 

rok 2030; zdůrazňuje, že by EU neměla 

financovat projekty a investice, které 

dosažení těchto cílů odporují; 

80. zdůrazňuje význam vedoucího 

postavení EU v boji proti změně klimatu 

a její interní a externí závazky a cíle 

v oblasti biologické rozmanitosti; žádá, aby 

byly poskytnuty odpovídající finanční 

zdroje s cílem provádět Pařížskou dohodu 

a plně zaměřit budoucí výdaje EU na 

problematiku klimatu; připomíná, že příští 

VFR by měl Unii pomoci splnit její 

rámcové klimatické a energetické cíle pro 

rok 2030; zdůrazňuje, že by EU neměla 

financovat projekty a investice, které 

dosažení těchto cílů odporují nebo je 

zpomalují; 

Or. it 
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Pozměňovací návrh  472 

Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Gérard Deprez, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, 

Fredrick Federley, Nils Torvalds 

 

Návrh usnesení 

Bod 80 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 80a. upozorňuje na první doporučení 

odborné skupiny na vysoké úrovni pro 

otázky udržitelného financování1a, včetně 

doporučení vztahujících se na víceletý 

finanční rámec, a zdůrazňuje, že cíle 

udržitelného rozvoje musí být podpořeny 

finančním systémem, který může 

podporovat růst způsobem, který je v 

dlouhodobém horizontu udržitelný; vyzývá 

Komisi, aby rovněž přezkoumala a řešila 

tato doporučení týkající se příštího 

víceletého finančního rámce, včetně 

potřeby vypracovat „test udržitelnosti“ pro 

všechny budoucí finanční předpisy a 

politiky EU a pro finanční nástroje, s 

cílem dosáhnout lepšího účinku politik; 

 __________________ 

 1a 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/17

0713-sustainable-finance-report_en.pdf 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  473 

Jens Geier 

 

Návrh usnesení 

Bod 80 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 80a. bere na vědomí, že úřad OLAF 

opakovaně zjistil v členských státech 

závažné případy celních podvodů, které 

způsobily rozpočtu EU vážné ztráty 
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příjmu; poukazuje na zvláštní zprávu 

EÚD 19/2017 o postupech při dovozu a 

obává se, že podvodníci i v budoucnosti 

vždy naleznou mezi členskými státy 

„nejslabší článek“ jako vstupní místo do 

celní unie a že ztráty pro rozpočet EU 

budou pokračovat i v příštím VFR; žádá 

členské státy, které vznášely námitky proti 

právnímu rámci EU pro porušení celních 

předpisů a sankce, aby přehodnotily svůj 

postoj a umožnily tak rychlé řešení tohoto 

problému; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  474 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Návrh usnesení 

Bod 80 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 80a. opakuje, že nejméně 20 % 

rozpočtu EU na období 2014-2020 by 

mělo být vynaloženo na opatření 

související se změnou klimatu;  domnívá 

se, že příští VFR by měl vyvážit nižší 

příděl z první poloviny stávajícího VFR a 

že celkový cíl by měl být zvýšen na 30 %; 

dále vyzývá Komisi, aby zajistila, aby 

mechanismus a metodika začlenění změny 

klimatu byla plně optimalizována; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  475 

Eider Gardiazabal Rubial, Arndt Kohn 

 

Návrh usnesení 

Bod 80 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 80a. vyzývá k opatřením na zlepšení 
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ochrany tradičních zdrojů příjmů EU před 

podvody; vyzývá k návrhu akčního 

programu EU v rámci nového víceletého 

finančního rámce, který by přispěl k 

dokončení a finanční udržitelnosti 

evropských celních informačních 

systémů; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  476 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Návrh usnesení 

Bod 80 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 80b. upozorňuje na to, že veškeré 

výdaje v rámci příštího VFR by měly být v 

souladu s cílem EU, v souvislosti s 

nezbytným snížením navrženým 

rozvinutými zeměmi jako skupinou v 

rámci Mezivládního panelu pro změnu 

klimatu, jímž je snížení emisí o 80-95 % 

do roku 2050 ve srovnání s rokem 1990, a 

s cílem Pařížské dohody, jímž je dosažení 

rovnováhy mezi antropogenickými 

emisemi ze zdrojů a jejich pohlcení 

pomocí propadů všech skleníkových plynů 

v druhé polovině tohoto století; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  477 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Návrh usnesení 

Bod 80 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 80c. zdůrazňuje environmentální 

význam a socio-ekonomické přínosy 

biologické rozmanitosti, například 
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prostřednictvím ekosystémových služeb a 

přírodního kapitálu; konstatuje, že ztráta 

biologické rozmanitosti nebude odvrácena 

bez dalšího značného úsilí na místní, 

regionální, vnitrostátní a nadnárodní 

úrovni; vyzývá Komisi, aby zřídila 

sledovací mechanismus pro výdaje EU v 

oblasti biologické rozmanitosti s cílem 

zlepšit transparentnost, odpovědnost a 

účinnost a začlenit je do příštího VFR; 

Or. en 

 

 


