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Pozměňovací návrh 1
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
za skupinu GUE/NGL

Návrh stanoviska
Bod -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1. bere na vědomí skutečnost, že 
Komise uznala, že došlo k oslabení 
perspektiv růstu, že investice a potenciální 
růst jsou stále nižší než před krizí, 
hospodářské rozdíly mezi členskými státy 
a regiony se prohloubily, vzrostly 
nerovnosti v rámci EU a zpomalilo se 
tempo snižování nezaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
za skupinu GUE/NGL

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že Evropská unie 
potřebuje udržitelnější model růstu s cílem 
reagovat na environmentální, digitální a 
demografické výzvy; vítá Zelenou dohodu 
pro Evropu jako novou strategii zeleného 
růstu pro Evropu založenou na 
udržitelnosti, dobrých životních 
podmínkách občanů a spravedlnosti jako 
základu;

1. zdůrazňuje, že Evropská unie 
potřebuje spravedlivý, udržitelnější a 
inkluzivní model růstu s cílem reagovat na 
větší výzvy environmentálního, 
ekonomického, sociálního, územního, 
digitálního a demografického charakteru; 
vítá Zelenou dohodu pro Evropu jako 
novou strategii zeleného růstu pro Evropu 
založenou na udržitelnosti, dobrých 
životních podmínkách občanů a 
spravedlnosti jako základu; bere na vědomí 
přejmenování roční strategie růstu 
Komise na roční strategii pro udržitelný 
růst a očekává zásadní změnu 
politiky zaměřenou na plnění tohoto cíle;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
José Manuel Fernandes, Karlo Ressler

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že Evropská unie 
potřebuje udržitelnější model růstu s cílem 
reagovat na environmentální, digitální a 
demografické výzvy; vítá Zelenou dohodu 
pro Evropu jako novou strategii zeleného 
růstu pro Evropu založenou na 
udržitelnosti, dobrých životních 
podmínkách občanů a spravedlnosti jako 
základu;

1. domnívá se, že Evropská unie 
potřebuje udržitelnější model růstu s cílem 
reagovat na ekonomické, sociální, 
environmentální a digitální výzvy a se 
zvláštním důrazem na provádění 
dlouhodobé a účinné strategie, která by 
byla v souladu s demografickými výzvami, 
jimž členské státy čelí; vítá Zelenou 
dohodu pro Evropu jako novou strategii 
zeleného růstu pro Evropu založenou na 
soudržnosti, udržitelnosti, dobrých 
životních podmínkách občanů a 
spravedlnosti jako základu;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Tamás Deutsch

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že Evropská unie 
potřebuje udržitelnější model růstu s cílem 
reagovat na environmentální, digitální a 
demografické výzvy; vítá Zelenou dohodu 
pro Evropu jako novou strategii zeleného 
růstu pro Evropu založenou na 
udržitelnosti, dobrých životních 
podmínkách občanů a spravedlnosti jako 
základu;

1. domnívá se, že Evropská unie 
potřebuje udržitelnější model růstu s cílem 
reagovat na environmentální, digitální a 
demografické výzvy; vítá Zelenou dohodu 
pro Evropu jako novou strategii zeleného 
růstu pro Evropu založenou na 
udržitelnosti, dobrých životních 
podmínkách občanů a spravedlnosti jako 
základu; vyzývá proto Komisi, aby 
urychleně začala pracovat na vytvoření 
vlastního koordinačního mechanismu v 
EU s cílem zajistit, aby se Evropa mohla 
do roku 2050 stát prvním klimaticky 
neutrální světadílem;
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Or. en

Pozměňovací návrh 5
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Olivier Chastel

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že Evropská unie 
potřebuje udržitelnější model růstu s cílem 
reagovat na environmentální, digitální a 
demografické výzvy; vítá Zelenou dohodu 
pro Evropu jako novou strategii zeleného 
růstu pro Evropu založenou na 
udržitelnosti, dobrých životních 
podmínkách občanů a spravedlnosti jako 
základu;

1. domnívá se, že Evropská unie 
potřebuje udržitelnější model růstu s cílem 
reagovat na environmentální, digitální a 
demografické výzvy; vítá Zelenou dohodu 
pro Evropu jako novou strategii zeleného 
růstu pro Evropu založenou na 
udržitelnosti, dobrých životních 
podmínkách občanů a spravedlnosti jako 
základu, jakož i na sociálně spravedlivém 
přechodu, který bude respektovat limity 
našich přírodních zdrojů a zajistí 
vytváření pracovních míst a v budoucnosti 
trvalou prosperitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Nicolae Ştefănuță

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že Evropská unie 
potřebuje udržitelnější model růstu s cílem 
reagovat na environmentální, digitální a 
demografické výzvy; vítá Zelenou dohodu 
pro Evropu jako novou strategii zeleného 
růstu pro Evropu založenou na 
udržitelnosti, dobrých životních 
podmínkách občanů a spravedlnosti jako 
základu;

1. domnívá se, že Evropská unie 
potřebuje udržitelnější model růstu s cílem 
reagovat na environmentální, digitální a 
demografické výzvy; vítá Zelenou dohodu 
pro Evropu jako novou strategii zeleného 
růstu pro Evropu založenou na 
udržitelnosti, dobrých životních 
podmínkách občanů a spravedlnosti jako 
základu; zajištění toho, aby nikdo nebyl 
opomenut, a to prostřednictvím 
spravedlivého přechodu, který vytváří 
pracovní místa a infrastrukturu a přispívá 
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k hospodářské konvergenci mezi regiony;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE
Rasmus Andresen

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že Evropská unie 
potřebuje udržitelnější model růstu s cílem 
reagovat na environmentální, digitální a 
demografické výzvy; vítá Zelenou dohodu 
pro Evropu jako novou strategii zeleného 
růstu pro Evropu založenou na 
udržitelnosti, dobrých životních 
podmínkách občanů a spravedlnosti jako 
základu;

1. domnívá se, že Evropská unie 
potřebuje udržitelnější model růstu s cílem 
reagovat na environmentální, digitální a 
demografické výzvy a na nerovnosti; vítá 
Zelenou dohodu pro Evropu jako novou 
strategii zeleného růstu pro Evropu 
založenou na udržitelnosti, dobrých 
životních podmínkách občanů a 
spravedlnosti jako základu; požaduje, aby 
nová strategie zeleného růstu pro Evropu 
podporovala sociálně spravedlivý 
přechod;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Olivier Chastel, Fabienne Keller, Moritz Körner, Valerie Hayer

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že Evropská unie 
potřebuje udržitelnější model růstu s cílem 
reagovat na environmentální, digitální a 
demografické výzvy; vítá Zelenou dohodu 
pro Evropu jako novou strategii zeleného 
růstu pro Evropu založenou na 
udržitelnosti, dobrých životních 
podmínkách občanů a spravedlnosti jako 
základu;

1. domnívá se, že Evropská unie 
potřebuje udržitelnější model růstu s cílem 
reagovat na environmentální, digitální a 
demografické výzvy; vítá Zelenou dohodu 
pro Evropu jako novou strategii zeleného 
růstu pro Evropu založenou na 
udržitelnosti, dobrých životních 
podmínkách občanů a spravedlnosti jako 
základu, jakož i na makroekonomické 
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stabilitě, a současně vítá z ní vyplývající 
„investiční plán pro udržitelnou Evropu“;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Alfred Sant

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že Evropská unie 
potřebuje udržitelnější model růstu s cílem 
reagovat na environmentální, digitální a 
demografické výzvy; vítá Zelenou dohodu 
pro Evropu jako novou strategii zeleného 
růstu pro Evropu založenou na 
udržitelnosti, dobrých životních 
podmínkách občanů a spravedlnosti jako 
základu;

1. domnívá se, že Evropská unie 
potřebuje udržitelnější model růstu s cílem 
reagovat na environmentální, sociální, 
digitální a demografické výzvy; vítá 
Zelenou dohodu pro Evropu jako novou 
strategii zeleného růstu pro Evropu 
založenou na udržitelnosti, dobrých 
životních podmínkách občanů a sociální 
spravedlnosti jako základu;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Nicolae Ştefănuță

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že evropský semestr 
má zásadní význam pro vytváření 
součinnosti v zájmu synchronizace 
veřejných reforem, která podpoří model 
udržitelného růstu; zdůrazňuje, že 
největším rizikem pro evropské 
hospodářství je promarnit příležitost k 
zajištění hospodářské koordinace a 
soudržnosti mezi vnitrostátními a 
evropskými politikami;

Or. en
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Pozměňovací návrh 11
Bogdan Rzońca

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že uplatňování Zelené 
dohody nesmí narušit dlouhodobou 
udržitelnost veřejných financí a musí být 
zcela v souladu s Paktem o stabilitě a 
růstu a s krátkodobou 
makroekonomickou stabilizací;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že řešení těchto 
problémů může vést k negativním 
distribučním účinkům; domnívá se proto, 
že je klíčové zajistit provádění zásad 
evropského pilíře sociálních práv;

2. zdůrazňuje, že řešení těchto 
problémů může vést k negativním 
distribučním účinkům;

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
za skupinu GUE/NGL

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že řešení těchto 
problémů může vést k negativním 
distribučním účinkům; domnívá se proto, 

2. zdůrazňuje, že řešení těchto 
problémů může vést k negativním 
distribučním účinkům; domnívá se proto, 
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že je klíčové zajistit provádění zásad 
evropského pilíře sociálních práv;

že je klíčové zajistit úplné provádění zásad 
evropského pilíře sociálních práv, zejména 
pokud jde o trh práce, a to ukončením 
jeho deregulace, zachováním stávajících 
pracovních míst a vytvářením nových 
a kvalitních pracovních míst, řešením 
problému nezaměstnanosti, chudoby 
pracujících a nejistých pracovních míst a 
odstraňováním rozdílů v odměňování mezi 
muži a ženami a mezi různými věkovými 
kategoriemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Erik Bergkvist

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že řešení těchto 
problémů může vést k negativním 
distribučním účinkům; domnívá se proto, 
že je klíčové zajistit provádění zásad 
evropského pilíře sociálních práv;

2. zdůrazňuje, že řešení těchto 
problémů může vést k negativním 
distribučním účinkům; domnívá se proto, 
že je klíčové zajistit provádění zásad 
evropského pilíře sociálních práv; 
zdůrazňuje, že růstu podporujícího 
začlenění je třeba dosáhnout významnými 
investicemi do zelených pracovních míst, 
infrastruktury, vzdělávání a odborné 
přípravy, zdraví, výzkumu a inovací; vyšší 
produktivita však musí vést k celkově 
vyšším mzdám;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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2. zdůrazňuje, že řešení těchto 
problémů může vést k negativním 
distribučním účinkům; domnívá se proto, 
že je klíčové zajistit provádění zásad 
evropského pilíře sociálních práv;

2. zdůrazňuje, že tyto problémy mají 
na lidi různorodé dopady a mohou mít 
negativní redistribuční účinky; domnívá 
se proto, že je klíčové zajistit provádění 
zásad evropského pilíře sociálních práv 
prostřednictvím právně závazných 
nástrojů, a zaručit tak, že nový evropský 
model růstu neopomene ty, kteří nejsou 
schopni plně využívat příležitostí, jež 
model vytváří;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Olivier Chastel, Fabienne Keller, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Valerie Hayer

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že řešení těchto 
problémů může vést k negativním 
distribučním účinkům; domnívá se proto, 
že je klíčové zajistit provádění zásad 
evropského pilíře sociálních práv;

2. zdůrazňuje, že řešení těchto 
problémů může vést k negativním 
distribučním účinkům, ale také vytvářet 
pozitivní příležitosti, například nová 
pracovní místa; domnívá se proto, že je 
klíčové zajistit provádění zásad evropského 
pilíře sociálních práv, zejména navrátit 
důstojnost při práci, zajistit rovnost žen a 
mužů a snížit chudobu;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
José Manuel Fernandes, Karlo Ressler

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že řešení těchto 
problémů může vést k negativním 
distribučním účinkům; domnívá se proto, 
že je klíčové zajistit provádění zásad 
evropského pilíře sociálních práv;

2. zdůrazňuje, že řešení těchto 
problémů může vést k negativním 
distribučním účinkům; domnívá se proto, 
že je klíčové zajistit provádění zásad 
solidarity a evropského pilíře sociálních 
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práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Clotilde Armand

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. připomíná, že mobilita pracovních 
sil je jednou z hlavních hnacích sil 
ekonomického růstu, avšak konstatuje, že 
úbytek aktivního obyvatelstva v některých 
regionech na okraji EU představuje riziko 
makroekonomické nerovnováhy; 
připomíná, že tento úbytek je způsoben 
zejména hromadnou emigrací, a varuje, 
že tento trend je pro ekonomiky těchto 
regionů, jejich veřejné finance a EU jako 
celek hrozbou; připomíná, že cílem fondů 
soudržnosti EU je podporovat 
konvergenci ekonomik EU a oživení 
nejchudších regionů Unie, a zpomalit tak 
masovou emigraci; vyslovuje proto 
politování nad návrhem Komise snížit 
částku vyčleněnou na soudržnost v příštím 
víceletém finančním rámci;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Nicolae Ştefănuță

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. podtrhuje naléhavost problému 
změny klimatu, který je třeba řešit v 
každém členském státě; Zelená dohoda 
pro Evropu má potenciál spojit všechny 
zúčastněné strany, aby společně čelily 
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problému, který je jednak velkou výzvou a 
jednak příležitostí k oživení ekonomiky; 
vyzývá proto k vypracování koordinované 
strategie v rámci evropského semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Elisabetta Gualmini, Margarida Marques

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že je důležité 
urychleně schválit evropskou funkci 
investiční stabilizace a evropský systém 
zajištění pro případ nezaměstnanosti, 
které by chránily občany a omezily tlak 
na veřejné finance v době asymetrických 
otřesů, aby došlo k překonání sociální 
a hospodářské nerovnováhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Younous Omarjee

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. vyjadřuje politování nad 
skutečností, že evropský semestr prosazuje 
rušení důchodových systémů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 22
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje význam evropského 
semestru jakožto nástroje pro zajištění 
koordinace politik; vítá větší zaměření na 
environmentální udržitelnost a provádění 
cílů udržitelného rozvoje ve zprávách o 
jednotlivých zemích;

3. bere na vědomí funkci evropského 
semestru jakožto nástroje pro koordinaci 
politik; vítá větší zaměření na 
environmentální udržitelnost a provádění 
17 cílů udržitelného rozvoje, které jsou 
vytyčeny v Agendě OSN pro udržitelný 
rozvoj 2030, ve zprávách o jednotlivých 
zemích; zdůrazňuje, že cíle udržitelného 
rozvoje vyžadují opatření na podporu 
prosperity a spravedlivého a inkluzivní 
hospodářského růstu a zároveň na 
ochranu planety, skoncování s chudobou 
a zajištění řady základních sociálních 
potřeb, jako je vzdělání, zdravotnictví, 
péče o děti, sociální ochrana a pracovní 
příležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE
Rasmus Andresen

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje význam evropského 
semestru jakožto nástroje pro zajištění 
koordinace politik; vítá větší zaměření na 
environmentální udržitelnost a provádění 
cílů udržitelného rozvoje ve zprávách o 
jednotlivých zemích;

3. zdůrazňuje význam evropského 
semestru jakožto nástroje pro zajištění 
koordinace a soudržnosti politik; vítá větší 
zaměření na environmentální udržitelnost a 
provádění cílů udržitelného rozvoje ve 
zprávách o jednotlivých zemích; vyzývá k 
tomu, aby semestr hrál aktivnější úlohu 
při zajišťování plnění závazků ze strany 
EU, které vyplývají z Pařížské dohody a 
spočívají ve snížení globálního oteplování 
na 1,5°C, a zejména žádá, aby bylo 
posíleno propojení s vnitrostátními plány 
v oblasti energetiky a klimatu, a to i při 
přípravě doporučení pro jednotlivé země;
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Or. en

Pozměňovací návrh 24
Tamás Deutsch

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje význam evropského 
semestru jakožto nástroje pro zajištění 
koordinace politik; vítá větší zaměření na 
environmentální udržitelnost a provádění 
cílů udržitelného rozvoje ve zprávách o 
jednotlivých zemích;

3. zdůrazňuje význam evropského 
semestru jakožto nástroje pro zajištění 
koordinace politik; domnívá se, že 
zachování původního účelu a funkce 
evropského semestru má klíčový význam, 
neboť evropský semestr byl zaveden, aby 
poskytl rámec pro koordinaci 
hospodářských politik v celé Evropské 
unii, a udržitelným způsobem podporovat 
udržitelný růst znamená podporovat 
odpovědné fiskální politiky, strukturální 
reformy a investice;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Olivier Chastel, Moritz Körner, Nils Torvalds, Valerie Hayer

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje význam evropského 
semestru jakožto nástroje pro zajištění 
koordinace politik; vítá větší zaměření na 
environmentální udržitelnost a provádění 
cílů udržitelného rozvoje ve zprávách o 
jednotlivých zemích;

3. zdůrazňuje význam evropského 
semestru jakožto nástroje pro zajištění 
koordinace politik; podporuje silnější 
vazbu mezi politikou soudržnosti a 
doporučeními Komise pro jednotlivé země 
v souvislosti s evropským semestrem; vítá 
větší zaměření na environmentální 
udržitelnost a provádění cílů udržitelného 
rozvoje ve zprávách o jednotlivých zemích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 26
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Olivier Chastel

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje význam evropského 
semestru jakožto nástroje pro zajištění 
koordinace politik; vítá větší zaměření na 
environmentální udržitelnost a provádění 
cílů udržitelného rozvoje ve zprávách o 
jednotlivých zemích;

3. zdůrazňuje význam evropského 
semestru jakožto nástroje pro zajištění 
koordinace makroekonomických politik s 
tím, že důraz se přesouvá z 
makroekonomické stability na udržitelný 
rozvoj; vítá větší zaměření na klimatickou 
a environmentální udržitelnost a provádění 
cílů udržitelného rozvoje ve zprávách o 
jednotlivých zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Alfred Sant

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje význam evropského 
semestru jakožto nástroje pro zajištění 
koordinace politik; vítá větší zaměření na 
environmentální udržitelnost a provádění 
cílů udržitelného rozvoje ve zprávách o 
jednotlivých zemích;

3. zdůrazňuje význam evropského 
semestru jakožto nástroje pro zajištění 
koordinace politik; vítá větší zaměření na 
environmentální udržitelnost a provádění 
cílů udržitelného rozvoje ve zprávách o 
jednotlivých zemích; trvá na tom, že je 
třeba učinit více v otázce ochrany a 
modernizace evropského sociálního 
modelu;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
za skupinu GUE/NGL

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. poukazuje na to, že evropský 
semestr musí soustavně přispívat k 
odstraňování sociálních, hospodářských a 
územních nerovností, jakož i rozdílů v 
růstu a investicích a nerovností mezi 
členskými státy a regiony; zdůrazňuje, že 
je třeba učinit více pro podporu členských 
států a regionů, které zaznamenávají 
pomalejší růst, větší míru nerovností a 
vyšší nezaměstnanost, zejména pokud jde 
o mladé lidi;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Elisabetta Gualmini, Margarida Marques

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vítá nový závazek Komise revidovat 
stávající pravidla Paktu o stabilitě a růstu, 
která v období hospodářské stagnace a 
nedostatku investic již nejsou vhodná; 
domnívá se proto, že je zapotřebí více 
flexibility, aby bylo možné stimulovat růst, 
veřejné sociální investice a investice do 
životního prostředí, a bojovat tak proti 
klimatické krizi a jejím sociálním 
důsledkům;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, 
Olivier Chastel

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. připomíná například, že 
významnou úlohu hrají v členských 
státech fondy soudržnosti, pokud jde 
o plnění cílů udržitelného rozvoje a 
evropského pilíře sociálních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Elisabetta Gualmini

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. mimoto vyzývá Komisi, aby u 
veřejných investic, zejména u 
environmentálně zaměřených a sociálních 
investic, zavedla „zlaté pravidlo“, které 
umožní investice nad rámec pravidel pro 
dluh a schodek stanovených v Paktu o 
stabilitě a růstu; zdůrazňuje, že vzhledem 
k tomu, že se jedná o investiční rozpočet, 
lze v tomto smyslu zvážit příspěvky 
členských států do rozpočtu EU založené 
na jejich HND nebo spolufinancování 
programů EU ze strany členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že Pakt o stabilitě a 
růstu je třeba zrevidovat a zohlednit při 
tom doporučení Evropské fiskální rady s 
cílem řešit rizika vyplývající ze změny 
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klimatu a slabšího růstu, odstranit 
procyklické prvky fiskálních pravidel EU, 
přilákat udržitelné investice a dosáhnout 
hospodářské, sociální a územní 
konvergence;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. jako další příklad připomíná, že 
rozhodující účinky na produktivitu v 
členských zemích mají investice do 
výzkumu a vývoje a do zvyšování 
kvalifikace mládeže, a zdůrazňuje, že jako 
paradox se jeví rozdíl mezi touto 
skutečností a opakující se tendencí 
některých členských států upřednostňovat 
v posledních letech a i v nadcházejícím 
období v tomto ohledu politiku EU, jež 
postrádá větší ambice;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Marco Zanni, Valentino Grant

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vítá zprávy o výkonnosti 
jednotného trhu, které vyvrátí mýty 
týkající se přístupu k rozpočtu EU, pokud 
jde o „čisté přispěvatele a čisté příjemce“, 
tím, že poskytnou číselné údaje, které 
prokáží výhody jednotného přístupu na 
trh pro členské státy;

vypouští se
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Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Clotilde Armand

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vítá zprávy o výkonnosti 
jednotného trhu, které vyvrátí mýty týkající 
se přístupu k rozpočtu EU, pokud jde o 
„čisté přispěvatele a čisté příjemce“, tím, 
že poskytnou číselné údaje, které prokáží 
výhody jednotného přístupu na trh pro 
členské státy;

4. vítá zprávy o výkonnosti 
jednotného trhu, které vyvrátí mýty týkající 
se přístupu k rozpočtu EU, pokud jde o 
„čisté přispěvatele a čisté příjemce“, tím, 
že poskytnou číselné údaje, které prokáží 
výhody jednotného přístupu na trh pro 
všechny členské státy; konstatuje, že 
princip „čistých přispěvatelů a čistých 
příjemců“ rovněž nebere v úvahu 
celkovou hospodářskou situaci, zejména 
tok kapitálu mezi zeměmi EU nebo přesun 
kapitálu ve formě odlivu mozků vysoce 
kvalifikovaných pracovníků z okrajových 
oblastí do centra;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vítá zprávy o výkonnosti 
jednotného trhu, které vyvrátí mýty týkající 
se přístupu k rozpočtu EU, pokud jde o 
„čisté přispěvatele a čisté příjemce“, tím, 
že poskytnou číselné údaje, které prokáží 
výhody jednotného přístupu na trh pro 
členské státy;

4. bere na vědomí, že zprávy o 
výkonnosti jednotného trhu vyvracejí mýty 
týkající se přístupu k rozpočtu EU, pokud 
jde o „čisté přispěvatele a čisté příjemce“, 
tím, že poskytují číselné údaje, které 
dokazují výhody jednotného přístupu na 
trh pro členské státy; domnívá se, že k 
tomuto účelu přispěje rovněž reforma a 
posílení vlastních zdrojů EU;



PE646.935v01-00 20/35 AM\1197503CS.docx

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Olivier Chastel, Fabienne Keller, Clotilde Armand, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, 
Moritz Körner, Valerie Hayer

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vítá zprávy o výkonnosti 
jednotného trhu, které vyvrátí mýty týkající 
se přístupu k rozpočtu EU, pokud jde o 
„čisté přispěvatele a čisté příjemce“, tím, 
že poskytnou číselné údaje, které prokáží 
výhody jednotného přístupu na trh pro 
členské státy;

4. vítá zprávy o výkonnosti 
jednotného trhu, které vyvrátí mýty týkající 
se přístupu k rozpočtu EU, pokud jde o 
„čisté přispěvatele a čisté příjemce“, tím, 
že poskytnou číselné údaje, které prokáží 
výhody jednotného přístupu na trh pro 
členské státy a solidarity mezi našimi 
ekonomikami;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Nicolae Ştefănuță

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. bere na vědomí význam jednání o 
příštím VFR, která mají stanovit 
rozpočtový rámec na příští roky, a VFR 
má být klíčovým nástrojem nejen pro 
financování a budoucí politiky EU, ale 
zejména pro zajištění globální soudržnosti 
evropského semestru; jakýkoli odklad 
bude mít nepříznivý dopad na působnost 
evropského semestru; vyzývá proto Radu, 
aby v jednáních o VFR pokročila;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
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Olivier Chastel, Fabienne Keller, Clotilde Armand, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, 
Moritz Körner, Valerie Hayer

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. připomíná, že boj proti daňovým 
únikům a vyhýbání se daňovým 
povinnostem lze účinně řešit pouze 
vynaložením společného úsilí na evropské 
úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Hélène Laporte

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje význam řádně 
financovaného rozpočtu EU s cílem řešit 
společné výzvy a očekávání občanů; 
připomíná postoj Parlamentu, který k 
tomu, aby udělil svůj souhlas, požaduje 
silný a věrohodný rozpočet EU a dohodu o 
reformě vlastních zdrojů EU; požaduje, 
aby Komise přijala transparentnější, 
přísnější a komplexnější metodiku pro 
začleňování otázek klimatu a biologické 
rozmanitosti a aby do tohoto procesu 
zapojila Parlament;

5. požaduje, aby Komise přijala 
transparentnější, přísnější a komplexnější 
metodiku pro začleňování otázek klimatu a 
biologické rozmanitosti a aby do tohoto 
procesu zapojila Parlament;

Or. fr

Pozměňovací návrh 41
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
za skupinu GUE/NGL

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje význam řádně 
financovaného rozpočtu EU s cílem řešit 
společné výzvy a očekávání občanů; 
připomíná postoj Parlamentu, který k tomu, 
aby udělil svůj souhlas, požaduje silný a 
věrohodný rozpočet EU a dohodu o 
reformě vlastních zdrojů EU; požaduje, 
aby Komise přijala transparentnější, 
přísnější a komplexnější metodiku pro 
začleňování otázek klimatu a biologické 
rozmanitosti a aby do tohoto procesu 
zapojila Parlament;

5. zdůrazňuje význam řádně a 
dostatečně financovaného rozpočtu EU s 
cílem řešit společné výzvy a očekávání 
občanů; připomíná postoj Parlamentu, 
který k tomu, aby udělil svůj souhlas, 
požaduje silný a věrohodný rozpočet EU a 
dohodu o reformě vlastních zdrojů EU; 
připomíná odhodlání Parlamentu 
neakceptovat žádné škrty v politice 
soudržnosti a zdůrazňuje, že je třeba zvýšit 
rozpočet na politiky soudržnosti s cílem 
zachovat a dále zvýšit jejich evropskou 
přidanou hodnotu, a přispět tak k 
hospodářskému růstu, sociálnímu a 
územnímu začleňování, inovacím a 
ochraně životního prostředí; požaduje, aby 
Komise přijala transparentnější, přísnější a 
komplexnější metodiku pro začleňování 
otázek klimatu a biologické rozmanitosti a 
aby do tohoto procesu zapojila Parlament;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje význam řádně 
financovaného rozpočtu EU s cílem řešit 
společné výzvy a očekávání občanů; 
připomíná postoj Parlamentu, který k tomu, 
aby udělil svůj souhlas, požaduje silný a 
věrohodný rozpočet EU a dohodu o 
reformě vlastních zdrojů EU; požaduje, 
aby Komise přijala transparentnější, 
přísnější a komplexnější metodiku pro 
začleňování otázek klimatu a biologické 
rozmanitosti a aby do tohoto procesu 
zapojila Parlament;

5. zdůrazňuje význam řádně 
financovaného rozpočtu EU s cílem řešit 
společné výzvy a očekávání občanů; 
připomíná postoj Parlamentu, který k tomu, 
aby udělil svůj souhlas, požaduje silný a 
věrohodný rozpočet EU a dohodu o 
reformě vlastních zdrojů EU; požaduje, 
aby Komise přijala transparentnější, 
přísnější a komplexnější metodiku pro 
začleňování otázek klimatu a biologické 
rozmanitosti, včetně reformovaných 
ukazatelů výkonnosti, pro určování a 
sledování výdajů na klima a biologickou 
rozmanitost, zamezení finanční podpoře 
škodlivých opatření a sledování 
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střednědobého až dlouhodobého dopadu 
zohledňování změny klimatu na její 
zmírňování a přizpůsobování se této 
změně, a aby do tohoto procesu zapojila 
Parlament; připomíná, že budoucí rozpočet 
EU by měl přispívat k začleňování 
problematiky klimatu a biologické 
rozmanitosti i nad úroveň cílených podílů 
na výdajích, a to zahrnutím klimatických 
a sociálních aspektů do rozhodování ve 
všech hlavních politických oblastech a v 
průběhu celého politického cyklu;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE
Rasmus Andresen

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje význam řádně 
financovaného rozpočtu EU s cílem řešit 
společné výzvy a očekávání občanů; 
připomíná postoj Parlamentu, který k tomu, 
aby udělil svůj souhlas, požaduje silný a 
věrohodný rozpočet EU a dohodu o 
reformě vlastních zdrojů EU; požaduje, 
aby Komise přijala transparentnější, 
přísnější a komplexnější metodiku pro 
začleňování otázek klimatu a biologické 
rozmanitosti a aby do tohoto procesu 
zapojila Parlament;

5. zdůrazňuje, že dostatečně 
financovaný rozpočet EU a víceletý 
finanční rámec jsou nezbytné k řešení 
společných výzev a očekávání občanů a 
významně přispívají k udržitelnému růstu 
v členských státech EU; připomíná postoj 
Parlamentu, který k tomu, aby udělil svůj 
souhlas, požaduje silný a věrohodný 
rozpočet EU a dohodu o reformě vlastních 
zdrojů EU; požaduje, aby Komise přijala 
transparentnější, přísnější a komplexnější 
metodiku pro sledování výdajů, pro 
začleňování otázek klimatu, biologické 
rozmanitosti, účetnictví a také pro pokyny 
s cílem zajistit, aby veškeré výdaje EU byly 
slučitelné s Pařížskou dohodou udržet 
globální oteplování pod úrovní 1,5 °C; 
vyzývá k tomu, aby Evropská komise co 
nejdříve předložila podrobný návrh 
víceletého finančního rámce, a to 
nejpozději do července 2020, a vyzývá k 
tomu, aby do rozhodovacího procesu 
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zapojila Parlament;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Olivier Chastel, Fabienne Keller, Clotilde Armand, Mauri Pekkarinen, Martin Hojsík, 
Nils Torvalds, Valerie Hayer

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje význam řádně 
financovaného rozpočtu EU s cílem řešit 
společné výzvy a očekávání občanů; 
připomíná postoj Parlamentu, který k tomu, 
aby udělil svůj souhlas, požaduje silný a 
věrohodný rozpočet EU a dohodu o 
reformě vlastních zdrojů EU; požaduje, 
aby Komise přijala transparentnější, 
přísnější a komplexnější metodiku pro 
začleňování otázek klimatu a biologické 
rozmanitosti a aby do tohoto procesu 
zapojila Parlament;

5. zdůrazňuje význam řádně 
financovaného rozpočtu EU s cílem řešit 
společné výzvy a očekávání občanů a 
současně zajistit soudržnost politik; 
připomíná postoj Parlamentu, který k tomu, 
aby udělil svůj souhlas, požaduje silný a 
věrohodný rozpočet EU, a to jak na 
tradiční politiky, tak na nové problémy, a 
dohodu o reformě vlastních zdrojů EU; 
připomíná, že v zájmu splnění závazků EU 
vyplývajících z Pařížské dohody o klimatu 
by měl její příspěvek k plnění cíle v oblasti 
klimatu dosáhnout v období platnosti 
VFR 2021–2027 30 % výdajů; připomíná, 
že VFR musí zahrnovat zejména fond pro 
spravedlivý přechod a záruku pro mladé 
lidi a musí přispět svým dílem k Zelené 
dohodě pro Evropu; požaduje, aby Komise 
přijala transparentnější, přísnější a 
komplexnější metodiku pro začleňování 
otázek klimatu a biologické rozmanitosti a 
aby do tohoto procesu zapojila Parlament;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Lefteris Christoforou

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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5. zdůrazňuje význam řádně 
financovaného rozpočtu EU s cílem řešit 
společné výzvy a očekávání občanů; 
připomíná postoj Parlamentu, který k tomu, 
aby udělil svůj souhlas, požaduje silný a 
věrohodný rozpočet EU a dohodu o 
reformě vlastních zdrojů EU; požaduje, 
aby Komise přijala transparentnější, 
přísnější a komplexnější metodiku pro 
začleňování otázek klimatu a biologické 
rozmanitosti a aby do tohoto procesu 
zapojila Parlament;

5. zdůrazňuje význam řádně 
financovaného rozpočtu EU s cílem řešit 
společné výzvy a očekávání občanů; 
připomíná postoj Parlamentu, který k tomu, 
aby udělil svůj souhlas, požaduje silný a 
věrohodný rozpočet EU v oblasti rozvoje a 
sociální oblasti a dohodu o reformě 
vlastních zdrojů EU; požaduje, aby Komise 
přijala transparentnější, přísnější a 
komplexnější metodiku pro začleňování 
otázek klimatu a biologické rozmanitosti a 
aby do tohoto procesu zapojila Parlament;

Or. el

Pozměňovací návrh 46
José Manuel Fernandes, Karlo Ressler

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje význam řádně 
financovaného rozpočtu EU s cílem řešit 
společné výzvy a očekávání občanů; 
připomíná postoj Parlamentu, který k tomu, 
aby udělil svůj souhlas, požaduje silný a 
věrohodný rozpočet EU a dohodu o 
reformě vlastních zdrojů EU; požaduje, 
aby Komise přijala transparentnější, 
přísnější a komplexnější metodiku pro 
začleňování otázek klimatu a biologické 
rozmanitosti a aby do tohoto procesu 
zapojila Parlament;

5. zdůrazňuje význam řádně 
financovaného rozpočtu EU s cílem řešit 
společné výzvy a očekávání občanů; 
připomíná postoj Parlamentu, který k tomu, 
aby udělil svůj souhlas, požaduje silný a 
věrohodný rozpočet EU a dohodu o 
reformě vlastních zdrojů EU; požaduje, 
aby Komise přijala spravedlivější, 
transparentnější, přísnější a komplexnější 
metodiku pro začleňování otázek klimatu a 
biologické rozmanitosti a aby do tohoto 
procesu zapojila Parlament;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Erik Bergkvist

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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5a. podtrhuje zásadní úlohu politiky 
soudržnosti jako primární politiky 
veřejných investic v Evropě, a proto 
zdůrazňuje, že je třeba zvýšit rozpočet na 
politiku soudržnosti na období 2021–2027, 
zachovat její přidanou hodnotu pro 
Evropu, a přispět tak k udržitelnému 
hospodářskému růstu a zeleným 
pracovním místům, sociálnímu 
začleňování, inovacím a ochraně 
životního prostředí, včetně plnění cílů 
Pařížské dohody v oblasti klimatu; 
politika soudržnosti bude navíc hrát 
klíčovou úlohu při zajišťování sociálně a 
všeobecně spravedlivé transformace 
evropského hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že přechod na tento 
nový model růstu vyžaduje značné 
investice a že některé z nástrojů 
plánovaných v příštím víceletém 
finančním rámci na období 2021–2027 
mohou hrát důležitou úlohu při podpoře 
ekologické transformace;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Marco Zanni, Valentino Grant

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že členské státy a 6. domnívá se, že členské státy a 
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regiony mají v otázce transformace odlišné 
výchozí pozice; domnívá se, že 
mechanismus pro spravedlivou 
transformaci by měl zajistit přiměřenou, 
inkluzivní a spravedlivou transformaci 
pro všechny;

regiony mají v otázce transformace odlišné 
výchozí pozice;

Or. fr

Pozměňovací návrh 50
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že členské státy a 
regiony mají v otázce transformace odlišné 
výchozí pozice; domnívá se, že 
mechanismus pro spravedlivou 
transformaci by měl zajistit přiměřenou, 
inkluzivní a spravedlivou transformaci pro 
všechny;

6. zdůrazňuje, že členské státy a 
regiony mají v otázce transformace na 
ekologičtější hospodářství odlišné výchozí 
pozice, a některé z nich budou proto 
mnohem více ohroženy hospodářskými a 
sociálními riziky; poukazuje na to, že 
mechanismus pro spravedlivou 
transformaci musí zajistit přiměřenou, 
inkluzivní a spravedlivou transformaci pro 
všechny; v této souvislosti vyjadřuje 
politování nad tím, že stávající finanční 
návrh týkající se Fondu pro spravedlivou 
transformaci se s největší 
pravděpodobností ukáže jako 
nedostačující pro dosažení tohoto cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Erik Bergkvist

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že členské státy a 
regiony mají v otázce transformace odlišné 

6. domnívá se, že členské státy a 
regiony mají v otázce transformace odlišné 
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výchozí pozice; domnívá se, že 
mechanismus pro spravedlivou 
transformaci by měl zajistit přiměřenou, 
inkluzivní a spravedlivou transformaci pro 
všechny;

výchozí pozice; domnívá se, že 
mechanismus pro spravedlivou 
transformaci by měl zajistit přiměřenou, 
inkluzivní a spravedlivou transformaci pro 
všechny; zdůrazňuje, že evropský semestr 
musí soustavně přispívat k odstraňování 
sociálních, hospodářských a územních 
nerovností a rozdílů mezi regiony EU, a 
proto jsou nezbytné nové ukazatele 
zaměřené na sociální aspekty;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že členské státy a 
regiony mají v otázce transformace odlišné 
výchozí pozice; domnívá se, že 
mechanismus pro spravedlivou 
transformaci by měl zajistit přiměřenou, 
inkluzivní a spravedlivou transformaci pro 
všechny;

6. domnívá se, že členské státy a 
regiony mají v otázce transformace odlišné 
výchozí pozice a již vynaložené úsilí není 
radno opomíjet; domnívá se, že 
mechanismus pro spravedlivou 
transformaci by měl zajistit přiměřenou, 
inkluzivní a spravedlivou transformaci pro 
všechny, která se z hlediska životního 
prostředí a klimatu bude vyznačovat 
přechodem na uhlíkově neutrální 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Nicolae Ştefănuță

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že členské státy a 
regiony mají v otázce transformace odlišné 
výchozí pozice; domnívá se, že 

6. domnívá se, že členské státy a 
regiony mají v otázce transformace odlišné 
výchozí pozice; domnívá se, že 



AM\1197503CS.docx 29/35 PE646.935v01-00

CS

mechanismus pro spravedlivou 
transformaci by měl zajistit přiměřenou, 
inkluzivní a spravedlivou transformaci pro 
všechny;

mechanismus pro spravedlivou 
transformaci by měl zajistit přiměřenou, 
inkluzivní a spravedlivou transformaci pro 
všechny; měl by proto být důležitým 
nástrojem, který může poskytnout 
nezbytnou technickou pomoc méně 
rozvinutým regionům;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
José Manuel Fernandes, Karlo Ressler

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že členské státy a 
regiony mají v otázce transformace odlišné 
výchozí pozice; domnívá se, že 
mechanismus pro spravedlivou 
transformaci by měl zajistit přiměřenou, 
inkluzivní a spravedlivou transformaci pro 
všechny;

6. domnívá se, že členské státy a 
regiony mají v otázce transformace odlišné 
výchozí pozice; domnívá se, že 
mechanismus pro spravedlivou 
transformaci by měl zajistit přiměřenou, 
inkluzivní a spravedlivou transformaci pro 
všechny, zejména pro členské státy s 
nižším HND na obyvatele;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Alfred Sant

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. domnívá se, že členské státy a 
regiony mají v otázce transformace odlišné 
výchozí pozice; domnívá se, že 
mechanismus pro spravedlivou 
transformaci by měl zajistit přiměřenou, 
inkluzivní a spravedlivou transformaci pro 
všechny;

6. domnívá se, že členské státy a 
regiony mají v otázce transformace odlišné 
výchozí pozice; domnívá se, že 
mechanismus pro spravedlivou 
transformaci by měl zajistit přiměřenou, 
inkluzivní a spravedlivou transformaci pro 
všechny, zejména pro ostrovní oblasti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 56
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, 
Olivier Chastel

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vítá iniciativu Komise prezentovat  
investiční plán pro udržitelnou Evropu 
jako skutečný katalyzátor investic 
nezbytných k realizaci Zelené dohody pro 
Evropu;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. připomíná, že je důležité dokončit 
hospodářskou a měnovou unii, která by 
měla centrální fiskální 
kapacitu absorbovat makroekonomické 
šoky pomocí nástrojů, jako je evropský 
systém zajištění pro případ 
nezaměstnanosti a evropská funkce 
investiční stabilizace; bere na vědomí 
návrhy na vytvoření rozpočtového 
nástroje pro konvergenci a 
konkurenceschopnost pro eurozónu a 
programu na podporu reforem; domnívá 
se, že její struktura řízení by měla 
podléhat demokratické kontrole, a obává 
se, že pokud bude tento rozpočtový nástroj 
příliš malý, hrozí, že nebude mít 
makroekonomický dopad;

Or. en
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Pozměňovací návrh 58
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. zdůrazňuje, že je důležité potírat 
pomocí rozpočtových zdrojů EU a jejích 
členských států daňové úniky, vyhýbání se 
daňovým povinnostem a agresivní daňové 
plánování; připomíná, že díky investicím 
do tohoto boje se finanční prostředky 
vrací do vnitrostátních rozpočtů mnohem 
snáze a systematičtěji než díky jakýmkoli 
úsporám prováděným na úkor rozpočtu 
EU; domnívá se, že digitální technologie 
budou mít dopad na způsob, jakým je v 
ekonomice vytvářena přidaná hodnota, a 
že evropský daňový systém by měl být 
reformován tak, aby se s touto 
transformací vypořádal;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Pierre Larrouturou

Návrh stanoviska
Bod 6 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6d. domnívá se, že pružnost Paktu o 
stabilitě a růstu je třeba více zrevidovat, 
aby se zohlednily snahy členských států 
podporovat prostřednictvím veřejných 
investic spravedlivý a inkluzivní přechod 
na konkurenceschopnou zelenou a 
digitální ekonomiku; znovu opakuje, že 
příspěvky členských států do rozpočtu EU 
anebo spolufinancování programů 
EU členskými státy by mělo být vyloučeno 
z výpočtu vnitrostátních schodků jako 
příspěvek k investičnímu a 
proticyklickému rozpočtu, který je v 
souladu s cíli udržitelného rozvoje;
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Or. en

Pozměňovací návrh 60
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini

Návrh stanoviska
Bod 6 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6e. zdůrazňuje, že jakákoli daňová 
reforma zaměřená na ekologizaci 
vnitrostátních rozpočtů musí být 
koncipována tak, aby se zabránilo 
zvyšování daňové zátěže přispěvatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE
Rasmus Andresen

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby pokračovala v 
posilování demokratické odpovědnosti 
evropského semestru.

7. upozorňuje na nedostatek 
demokratické odpovědnosti při 
stanovování priorit evropského semestru; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby pracovala 
na posilování úlohy Evropského 
parlamentu při řízení evropského 
semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
za skupinu GUE/NGL

Návrh stanoviska
Bod 7
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby pokračovala v 
posilování demokratické odpovědnosti 
evropského semestru.

7. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
pokračovala v posilování demokratické 
odpovědnosti evropského semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby pokračovala v 
posilování demokratické odpovědnosti 
evropského semestru.

7. vyzývá Komisi, aby pokračovala v 
posilování demokratické odpovědnosti 
evropského semestru, a členské státy 
vyzývá, aby zapojily vnitrostátní 
parlamenty, sociální partnery a příslušné 
zúčastněné strany do užší spolupráce s 
Evropským parlamentem v rámci 
evropského semestru pro koordinaci 
makroekonomické politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
José Manuel Fernandes, Karlo Ressler

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby pokračovala v 
posilování demokratické odpovědnosti 
evropského semestru.

7. vyzývá Komisi, aby pokračovala v 
posilování demokratické odpovědnosti 
evropského semestru, zejména 
posilováním úlohy vnitrostátních 
parlamentů ve vztahu k vládám jejich 
zemí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 65
Hélène Laporte

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. distancuje se od doporučení, která 
poskytuje Evropská komise členským 
státům s cílem vyřešit problém 
makroekonomické nerovnováhy; 
připomíná, že pomalý růst, přebujelá 
inflace, rostoucí chudoba a sociální 
nerovnosti jsou způsobeny strukturálními 
reformami, které provádějí vlády 
členských států pod tlakem Evropské 
komise;

Or. fr

Pozměňovací návrh 66
Bogdan Rzońca

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. domnívá se, že chce-li EU 
dosáhnout udržitelného růstu, musí přejít 
od poněkud experimentálních, 
bezprecedentních a neudržitelných 
opatření měnové politiky ke konvenčním a 
fakticky podloženým investicím 
podporujícím růst, ke komplexnímu a 
neselektivnímu provádění Paktu o 
stabilitě a růstu a ke strukturálním 
reformám;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Bogdan Rzońca

Návrh stanoviska
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Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. zdůrazňuje, že členské státy by 
měly provést strukturální reformy, aby 
vytvořily podmínky napomáhající 
udržitelnému růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Bogdan Rzońca

Návrh stanoviska
Bod 7 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7c. domnívá se, že téměř nulové 
úrokové sazby vážně narušují průběžné 
rozdělování kapitálu; vzhledem k tomu, 
že rovná výnosová křivka vážně poškozuje 
tradiční obchodní model bank v oblasti 
získávání a poskytování půjček a nutí je k 
riskantnějším obchodním aktivitám;

Or. en


