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Pozměňovací návrh 1
Catherine Griset

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že 21,0 % celkových 
závazků v návrhu rozpočtu na rok 2020 
(NR 2020) se týká klimatu; vyjadřuje 
politování nad tím, že by trend vývoje 
rozpočtu Unie pro období stávajícího 
víceletého finančního rámce (VFR) zajistil 
pouze 19,7 %; zdůrazňuje, že je třeba 
vynaložit maximální úsilí s cílem zajistit, 
aby bylo celkového cíle rozpočtu EU 
dosaženo do konce roku 2020; opakuje 
svůj požadavek, aby v příštím VFR byla 
ambicióznějším způsobem začleňována 
otázka klimatu a aby byl VFR v souladu s 
Pařížskou dohodou;

1. zdůrazňuje, že 21,0 % celkových 
závazků v návrhu rozpočtu na rok 2020 
(NR 2020) se týká klimatu; vyjadřuje 
politování nad tím, že by trend vývoje 
rozpočtu Unie pro období stávajícího 
víceletého finančního rámce (VFR) zajistil 
pouze 19,7 %; 

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Bas Eickhout

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že 21,0 % celkových 
závazků v návrhu rozpočtu na rok 2020 
(NR 2020) se týká klimatu; vyjadřuje 
politování nad tím, že by trend vývoje 
rozpočtu Unie pro období stávajícího 
víceletého finančního rámce (VFR) zajistil 
pouze 19,7 %; zdůrazňuje, že je třeba 
vynaložit maximální úsilí s cílem zajistit, 
aby bylo celkového cíle rozpočtu EU 
dosaženo do konce roku 2020; opakuje 
svůj požadavek, aby v příštím VFR byla 
ambicióznějším způsobem začleňována 
otázka klimatu a aby byl VFR v souladu s 

1. zdůrazňuje, že 21,0 % celkových 
závazků v návrhu rozpočtu na rok 2020 
(NR 2020) se týká klimatu; vyjadřuje 
politování nad tím, že by trend vývoje 
rozpočtu Unie pro období stávajícího 
víceletého finančního rámce (VFR) zajistil 
pouze 19,7 %, zatímco cíl dohodnutý před 
rokem 2014 hovořil o „nejméně 20 %“ v 
období 2014–2020; poukazuje na to, že, 
má-li se dosáhnout 20% cíle, bude podle 
Komise v rozpočtu na rok 2020 třeba 
dalších 3,5 miliard EUR pro výdaje 
související s klimatem; zdůrazňuje, že je 
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Pařížskou dohodou; třeba vynaložit maximální úsilí s cílem 
zajistit, aby bylo celkového cíle rozpočtu 
EU dosaženo do konce roku 2020; opakuje 
svůj požadavek, aby v příštím VFR byla 
ambicióznějším způsobem začleňována 
otázka klimatu, přičemž cílem by mělo být 
nejméně 50 %, a aby byl VFR v souladu s 
Pařížskou dohodou;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Martin Hojsík

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že 21,0 % celkových 
závazků v návrhu rozpočtu na rok 2020 
(NR 2020) se týká klimatu; vyjadřuje 
politování nad tím, že by trend vývoje 
rozpočtu Unie pro období stávajícího 
víceletého finančního rámce (VFR) zajistil 
pouze 19,7 %; zdůrazňuje, že je třeba 
vynaložit maximální úsilí s cílem zajistit, 
aby bylo celkového cíle rozpočtu EU 
dosaženo do konce roku 2020; opakuje 
svůj požadavek, aby v příštím VFR byla 
ambicióznějším způsobem začleňována 
otázka klimatu a aby byl VFR v souladu s 
Pařížskou dohodou;

1. zdůrazňuje, že 21,0 % celkových 
závazků v návrhu rozpočtu na rok 2020 
(NR 2020) se týká klimatu; vyjadřuje 
politování nad tím, že by trend vývoje 
rozpočtu Unie pro období stávajícího 
víceletého finančního rámce (VFR) zajistil 
pouze 19,7 %; zdůrazňuje, že je třeba 
vynaložit maximální úsilí s cílem zajistit, 
aby bylo celkového cíle rozpočtu EU 
dosaženo do konce roku 2020; opakuje 
svůj požadavek, aby v příštím VFR byla 
ambicióznějším způsobem začleňována 
otázka klimatu a zlepšena metodika pro 
opatření ke sledování klimatu a odolnosti 
vůči této změně a aby byla tato opatření v 
souladu s Pařížskou dohodou;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Eric Andrieu

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že 21,0 % celkových 
závazků v návrhu rozpočtu na rok 2020 
(NR 2020) se týká klimatu; vyjadřuje 
politování nad tím, že by trend vývoje 
rozpočtu Unie pro období stávajícího 
víceletého finančního rámce (VFR) zajistil 
pouze 19,7 %; zdůrazňuje, že je třeba 
vynaložit maximální úsilí s cílem zajistit, 
aby bylo celkového cíle rozpočtu EU 
dosaženo do konce roku 2020; opakuje 
svůj požadavek, aby v příštím VFR byla 
ambicióznějším způsobem začleňována 
otázka klimatu a aby byl VFR v souladu s 
Pařížskou dohodou;

1. zdůrazňuje, že 21,0 % celkových 
závazků v návrhu rozpočtu na rok 2020 
(NR 2020) se týká klimatu; vyjadřuje 
politování nad tím, že by trend vývoje 
rozpočtu Unie pro období stávajícího 
víceletého finančního rámce (VFR) zajistil 
pouze 19,7 %; zdůrazňuje, že je třeba 
vynaložit maximální úsilí s cílem zajistit, 
aby bylo celkového cíle rozpočtu EU 
dosaženo do konce roku 2020; opakuje 
svůj požadavek, aby v příštím VFR byla 
ambicióznějším způsobem začleňována 
otázka klimatu, přičemž Parlament ve 
svém usnesení v listopadu 2018 vyzýval 
nejméně k 30 %, a aby byl VFR v souladu 
s Pařížskou dohodou;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že 21,0 % celkových 
závazků v návrhu rozpočtu na rok 2020 
(NR 2020) se týká klimatu; vyjadřuje 
politování nad tím, že by trend vývoje 
rozpočtu Unie pro období stávajícího 
víceletého finančního rámce (VFR) zajistil 
pouze 19,7 %; zdůrazňuje, že je třeba 
vynaložit maximální úsilí s cílem zajistit, 
aby bylo celkového cíle rozpočtu EU 
dosaženo do konce roku 2020; opakuje 
svůj požadavek, aby v příštím VFR byla 
ambicióznějším způsobem začleňována 
otázka klimatu a aby byl VFR v souladu s 
Pařížskou dohodou;

1. zdůrazňuje, že 21,0 % celkových 
závazků v návrhu rozpočtu na rok 2020 
(NR 2020) se týká klimatu; vyjadřuje 
politování nad tím, že by trend vývoje 
rozpočtu Unie pro období stávajícího 
víceletého finančního rámce (VFR) zajistil 
pouze 19,7 %; zdůrazňuje, že je třeba 
vynaložit maximální úsilí s cílem zajistit, 
aby bylo celkového cíle rozpočtu EU 
dosaženo do konce roku 2020; opakuje 
svůj požadavek, aby v příštím VFR byla 
ambicióznějším způsobem začleňována 
otázka klimatu a aby byl VFR v souladu s 
Pařížskou dohodou; trvá na tom, že by se 
příští VFR měl zakládat na důkladné 
metodice stanovené v souladu s 
mezinárodně vytvořenými metodikami s 
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cílem sledovat financování opatření 
souvisejících s klimatem, aby se zabránilo 
riziku nadhodnocování těchto opatření; je 
přesvědčen, že sestavování rozpočtu 
příštího VFR zohledňující ekologické 
otázky má základní význam pro dosažení 
našich cílů v oblasti klimatu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Stanislav Polčák

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že 21,0 % celkových 
závazků v návrhu rozpočtu na rok 2020 
(NR 2020) se týká klimatu; vyjadřuje 
politování nad tím, že by trend vývoje 
rozpočtu Unie pro období stávajícího 
víceletého finančního rámce (VFR) zajistil 
pouze 19,7 %; zdůrazňuje, že je třeba 
vynaložit maximální úsilí s cílem zajistit, 
aby bylo celkového cíle rozpočtu EU 
dosaženo do konce roku 2020; opakuje 
svůj požadavek, aby v příštím VFR byla 
ambicióznějším způsobem začleňována 
otázka klimatu a aby byl VFR v souladu s 
Pařížskou dohodou;

1. zdůrazňuje, že 21,0 % celkových 
závazků v návrhu rozpočtu na rok 2020 
(NR 2020) se týká klimatu; vznáší námitku 
proti tomu, že by stávající trend vývoje 
rozpočtu Unie pro období stávajícího 
víceletého finančního rámce (VFR) zajistil 
pouze 19,7 %; zdůrazňuje, že je třeba 
vynaložit maximální úsilí s cílem zajistit, 
aby bylo celkového cíle rozpočtu EU 
dosaženo do konce roku 2020; opakuje 
svůj požadavek, aby v příštím VFR byla 
ambicióznějším způsobem začleňována 
otázka klimatu a aby byl VFR v souladu s 
Pařížskou dohodou;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Martin Hojsík

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že 8,3 % celkových 
závazků souvisí s úsilím o zvrácení 

2. se znepokojením konstatuje, že s 
úsilím o zvrácení nepříznivého trendu 
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nepříznivého trendu snižování biologické 
rozmanitosti; vyzývá k tomu, aby byly 
vyčleněny dostatečné a dohledatelné zdroje 
pro zajištění dlouhodobé ochrany 
biologické rozmanitosti v celé Unii;

snižování biologické rozmanitosti souvisí 
opět pouze 8,3 % celkových závazků, a to 
navzdory bezprecedentní a zrychlující se 
míře vymírání druhů; vyzývá k tomu, aby 
byly vyčleněny dostatečné a dohledatelné 
zdroje pro zajištění dlouhodobé a soudržné 
ochrany biologické rozmanitosti v celé 
Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Bas Eickhout

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že 8,3 % celkových 
závazků souvisí s úsilím o zvrácení 
nepříznivého trendu snižování biologické 
rozmanitosti; vyzývá k tomu, aby byly 
vyčleněny dostatečné a dohledatelné 
zdroje pro zajištění dlouhodobé ochrany 
biologické rozmanitosti v celé Unii;

2. vyjadřuje hluboké politování nad 
tím, že 8,3 % celkových závazků souvisí s 
úsilím o zvrácení nepříznivého trendu 
snižování biologické rozmanitosti, což je 
nejmenší procentní podíl od roku 2015; 
vyzývá k tomu, aby byly dostatečně 
navýšeny zdroje pro zajištění dlouhodobé 
ochrany biologické rozmanitosti v celé 
Unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že 8,3 % celkových 
závazků souvisí s úsilím o zvrácení 
nepříznivého trendu snižování biologické 
rozmanitosti; vyzývá k tomu, aby byly 
vyčleněny dostatečné a dohledatelné zdroje 
pro zajištění dlouhodobé ochrany 

2. konstatuje, že 8,3 % celkových 
závazků souvisí s úsilím o zvrácení 
nepříznivého trendu snižování biologické 
rozmanitosti; vyzývá k tomu, aby byly 
vyčleněny dostatečné a dohledatelné zdroje 
pro zajištění dlouhodobé ochrany 
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biologické rozmanitosti v celé Unii; biologické rozmanitosti v celé Unii; trvá 
na tom, že by se příští VFR měl zakládat 
na důkladné metodice stanovené v 
souladu s mezinárodně vytvořenými 
metodikami s cílem sledovat biologickou 
rozmanitost a zabránit riziku 
nadhodnocování opatření k její ochraně;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Adina-Ioana Vălean

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. je přesvědčen, že především v 
posledním roce VFR je třeba, aby byl 
rozpočet týkající se programů v oblasti 
klimatu a ochrany biologické rozmanitosti 
ambiciózní, má-li se vybudovat základ pro 
nadcházející VFR, který by měl mít podle 
očekávání pomalejší rozjezd, a to do doby, 
než budou všechny nové programy plně 
fungovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že by v rozpočtu měly 
být dostatečné zdroje přiděleny na 
budoucí provádění tzv. evropského 
zeleného údělu;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 12
Catherine Griset

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že by v rozpočtu měly 
být dostatečné zdroje přiděleny na budoucí 
provádění tzv. evropského zeleného údělu;

3. zdůrazňuje, že by v rozpočtu měly 
být dostatečné zdroje přiděleny na 
hodnocení, aby se posoudily dopady, které 
má rostoucí objem obchodu v rámci 
dohod o volném obchodu na životní 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Stanislav Polčák

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že by v rozpočtu měly 
být dostatečné zdroje přiděleny na 
budoucí provádění tzv. evropského 
zeleného údělu;

3. žádá Unii, aby se zavázala k 
dostatečnému financování pro plné a 
účinné provedení budoucího „evropského 
zeleného údělu“;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Adina-Ioana Vălean

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. dále je v souvislosti s politickými 
pokyny pro budoucí Evropskou komisi 
vypracovanými nově zvoleným předsedou 
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Komise naprosto nezbytné, aby došlo ke 
zrychlení snižování emisí, a proto je nutné 
změnit rozpočet na rok 2020 a posílit 
programy zaměřené na podporu toho, aby 
v odvětví produkce energie došlo k 
přechodu z uhlí na plyn;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás Gonzalez 
Casares

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. v souladu s Agendou 2030 a 
závazky přijatými Unií a jejími členskými 
státy v rámci Valného shromáždění 
Organizace spojených národů zdůrazňuje, 
že je třeba v rozpočtu na rok 2020 zajistit 
dostatečné zdroje na dosažení cílů 
udržitelného rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Bas Eickhout

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. bere na vědomí zvýšení prostředků 
na závazky u programu LIFE o 21,5 
milionu EUR (+3,9 %); vyjadřuje 
politování nad tím, že program LIFE 
představuje pouhá 0,3 % NR 2020;

4. bere na vědomí zvýšení prostředků 
na závazky u programu LIFE o 21,5 
milionu EUR (+3,9 %); je přesvědčen, 
rozpočet programu LIFE na rok 2020 
není dostatečný (294,9 milionu EUR); 
požaduje, aby pro rok 2020 došlo k jeho 
výraznému navýšení s cílem zajistit 
připravenost a v souladu s požadavky 
Parlamentu, aby byla velikost programu 
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LIFE ve VFR po roce 2020 
zdvojnásobena; vyjadřuje hluboké 
politování nad tím, že program LIFE 
představuje pouhá 0,3 % NR 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. bere na vědomí zvýšení prostředků 
na závazky u programu LIFE o 21,5 
milionu EUR (+3,9 %); vyjadřuje 
politování nad tím, že program LIFE 
představuje pouhá 0,3 % NR 2020;

4. bere na vědomí zvýšení prostředků 
na závazky u programu LIFE o 21,5 
milionu EUR (+3,9 %);

Or. en

Pozměňovací návrh 18
César Luena, Cristina Maestre Martín De Almagro, Javi López, Nicolás Gonzalez 
Casares

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vítá, že nový program rescEU 
obdrží 156,2 milionu EUR s cílem zajistit, 
aby mohl poskytovat lepší pomoc při 
zemětřeseních, ničivých požárech, lesních 
požárech a dalších přírodních 
katastrofách; zdůrazňuje, že je třeba, aby 
nástroje, jako je mechanismus civilní 
ochrany a Fond solidarity, pokrývaly 
přírodní katastrofy a poskytovaly podporu 
v souvislosti se škodami na životním 
prostředím;

Or. en
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Pozměňovací návrh 19
Véronique Trillet-Lenoir

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že by v rozpočtu měly 
být dostatečné zdroje přiděleny na 
vypracování a provedení budoucího 
evropského plánu boje proti rakovině; 
zdůrazňuje, že tento plán má zásadní 
význam pro podporu a zlepšení prevence, 
výzkumu, přístupu k inovacím a 
znovuzačleňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Catherine Griset

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. všímá si, že stálá a dočasná 
pracovní místa schválená v návrhu 
rozpočtu na rok 2020 zůstávají oproti 
rozpočtu na rok 2019 nezměněna, pokud 
jde o Evropské středisko pro prevenci a 
kontrolu nemocí (ECDC) a Evropskou 
agenturu pro léčivé přípravky (EMA), 
přičemž počet těchto míst se zvyšuje v 
případě Evropského úřadu pro bezpečnost 
potravin (EFSA  (+34, v návaznosti na 
revizi obecného potravinového práva), 
Evropské agentury pro životní prostředí 
(EEA) (+1 ) a Evropské agentury pro 
chemické látky (ECHA)(+2); zdůrazňuje, 
že v relevantních případech musí být 
těmto agenturám přiděleno více 
finančních a lidských zdrojů, aby mohly 
naplňovat svůj mandát, vykonávat zadané 

8. všímá si, že stálá a dočasná 
pracovní místa schválená v návrhu 
rozpočtu na rok 2020 zůstávají oproti 
rozpočtu na rok 2019 nezměněna, pokud 
jde o Evropské středisko pro prevenci a 
kontrolu nemocí (ECDC) a Evropskou 
agenturu pro léčivé přípravky (EMA), 
přičemž počet těchto míst se zvyšuje v 
případě Evropského úřadu pro bezpečnost 
potravin (EFSA) (+34, v návaznosti na 
revizi obecného potravinového práva), 
Evropské agentury pro životní prostředí 
(EEA) (+1 ) a Evropské agentury pro 
chemické látky (ECHA) (+2); zdůrazňuje, 
že předtím, než budou těmto agenturám 
přiděleny další finanční a lidské zdroje, je 
nutné zajistit, aby své kapacity využívaly v 
maximální míře; zdůrazňuje, že by lepší 
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úkoly a prosazovat v Unii vědecký přístup; 
zdůrazňuje, že by lepší koordinace mezi 
těmito agenturami optimalizovala jejich 
práci i využití veřejných prostředků;

koordinace mezi těmito agenturami 
optimalizovala jejich práci i využití 
veřejných prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Maria Spyraki

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. všímá si, že stálá a dočasná 
pracovní místa schválená v návrhu 
rozpočtu na rok 2020 zůstávají oproti 
rozpočtu na rok 2019 nezměněna, pokud 
jde o Evropské středisko pro prevenci a 
kontrolu nemocí (ECDC) a Evropskou 
agenturu pro léčivé přípravky (EMA), 
přičemž počet těchto míst se zvyšuje v 
případě Evropského úřadu pro bezpečnost 
potravin (EFSA) (+34, v návaznosti na 
revizi obecného potravinového práva), 
Evropské agentury pro životní prostředí 
(EEA) (+1 ) a Evropské agentury pro 
chemické látky (ECHA)(+2); zdůrazňuje, 
že v relevantních případech musí být těmto 
agenturám přiděleno více finančních a 
lidských zdrojů, aby mohly naplňovat svůj 
mandát, vykonávat zadané úkoly a 
prosazovat v Unii vědecký přístup; 
zdůrazňuje, že by lepší koordinace mezi 
těmito agenturami optimalizovala jejich 
práci i využití veřejných prostředků;

8. všímá si, že stálá a dočasná 
pracovní místa schválená v návrhu 
rozpočtu na rok 2020 zůstávají oproti 
rozpočtu na rok 2019 nezměněna, pokud 
jde o Evropské středisko pro prevenci a 
kontrolu nemocí (ECDC) a Evropskou 
agenturu pro léčivé přípravky (EMA), 
přičemž počet těchto míst se zvyšuje v 
případě Evropského úřadu pro bezpečnost 
potravin (EFSA) (+34, v návaznosti na 
revizi obecného potravinového práva), 
Evropské agentury pro životní prostředí 
(EEA) (+1 ) a Evropské agentury pro 
chemické látky (ECHA)(+2); naléhavě 
žádá, aby v relevantních případech musí 
byly těmto agenturám přiděleny větší 
finanční a lidské zdroje, aby mohly 
naplňovat svůj mandát, vykonávat zadané 
úkoly a prosazovat v Unii vědecký přístup; 
zdůrazňuje, že by lepší koordinace mezi 
těmito agenturami optimalizovala jejich 
práci i využití veřejných prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 8
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. všímá si, že stálá a dočasná 
pracovní místa schválená v návrhu 
rozpočtu na rok 2020 zůstávají oproti 
rozpočtu na rok 2019 nezměněna, pokud 
jde o Evropské středisko pro prevenci a 
kontrolu nemocí (ECDC) a Evropskou 
agenturu pro léčivé přípravky (EMA), 
přičemž počet těchto míst se zvyšuje v 
případě Evropského úřadu pro bezpečnost 
potravin (EFSA) (+34, v návaznosti na 
revizi obecného potravinového práva), 
Evropské agentury pro životní prostředí 
(EEA) (+1 ) a Evropské agentury pro 
chemické látky (ECHA)(+2); zdůrazňuje, 
že v relevantních případech musí být těmto 
agenturám přiděleno více finančních a 
lidských zdrojů, aby mohly naplňovat svůj 
mandát, vykonávat zadané úkoly a 
prosazovat v Unii vědecký přístup; 
zdůrazňuje, že by lepší koordinace mezi 
těmito agenturami optimalizovala jejich 
práci i využití veřejných prostředků;

8. všímá si, že stálá a dočasná 
pracovní místa schválená v návrhu 
rozpočtu na rok 2020 zůstávají oproti 
rozpočtu na rok 2019 nezměněna, pokud 
jde o Evropské středisko pro prevenci a 
kontrolu nemocí (ECDC) a Evropskou 
agenturu pro léčivé přípravky (EMA), 
přičemž počet těchto míst se zvyšuje v 
případě Evropského úřadu pro bezpečnost 
potravin (EFSA) (+34, v návaznosti na 
revizi obecného potravinového práva), 
Evropské agentury pro životní prostředí 
(EEA) (+1 ) a Evropské agentury pro 
chemické látky (ECHA)(+2); zdůrazňuje, 
že v relevantních případech musí být těmto 
agenturám přiděleno více finančních a 
lidských zdrojů, aby mohly naplňovat svůj 
mandát, vykonávat úkoly vyplývající z 
nedávno přijatých právních předpisů a 
prosazovat v Unii vědecký přístup; 
zdůrazňuje, že by lepší koordinace mezi 
těmito agenturami optimalizovala jejich 
práci i využití veřejných prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Ivan Vilibor Sinčić

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. všímá si, že stálá a dočasná 
pracovní místa schválená v návrhu 
rozpočtu na rok 2020 zůstávají oproti 
rozpočtu na rok 2019 nezměněna, pokud 
jde o Evropské středisko pro prevenci a 
kontrolu nemocí (ECDC) a Evropskou 
agenturu pro léčivé přípravky (EMA), 
přičemž počet těchto míst se zvyšuje v 
případě Evropského úřadu pro bezpečnost 
potravin (EFSA) (+34, v návaznosti na 

8. všímá si, že stálá a dočasná 
pracovní místa schválená v návrhu 
rozpočtu na rok 2020 zůstávají oproti 
rozpočtu na rok 2019 nezměněna, pokud 
jde o Evropské středisko pro prevenci a 
kontrolu nemocí (ECDC) a Evropskou 
agenturu pro léčivé přípravky (EMA), 
přičemž počet těchto míst se zvyšuje v 
případě Evropského úřadu pro bezpečnost 
potravin (EFSA) (+34, v návaznosti na 
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revizi obecného potravinového práva), 
Evropské agentury pro životní prostředí 
(EEA) (+1 ) a Evropské agentury pro 
chemické látky (ECHA)(+2); zdůrazňuje, 
že v relevantních případech musí být těmto 
agenturám přiděleno více finančních a 
lidských zdrojů, aby mohly naplňovat svůj 
mandát, vykonávat zadané úkoly a 
prosazovat v Unii vědecký přístup; 
zdůrazňuje, že by lepší koordinace mezi 
těmito agenturami optimalizovala jejich 
práci i využití veřejných prostředků;

revizi obecného potravinového práva), 
Evropské agentury pro životní prostředí 
(EEA) (+1 ) a Evropské agentury pro 
chemické látky (ECHA)(+2); zdůrazňuje, 
že v relevantních případech musí být těmto 
agenturám přiděleno více finančních a 
lidských zdrojů, aby se zajistila jejich 
nezávislost a mohly naplňovat svůj 
mandát, vykonávat zadané úkoly a 
prosazovat v Unii vědecký přístup; 
zdůrazňuje, že by lepší koordinace mezi 
těmito agenturami optimalizovala jejich 
práci i využití veřejných prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Eric Andrieu

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. všímá si, že stálá a dočasná 
pracovní místa schválená v návrhu 
rozpočtu na rok 2020 zůstávají oproti 
rozpočtu na rok 2019 nezměněna, pokud 
jde o Evropské středisko pro prevenci a 
kontrolu nemocí (ECDC) a Evropskou 
agenturu pro léčivé přípravky (EMA), 
přičemž počet těchto míst se zvyšuje v 
případě Evropského úřadu pro bezpečnost 
potravin (EFSA) (+34, v návaznosti na 
revizi obecného potravinového práva), 
Evropské agentury pro životní prostředí 
(EEA) (+1 ) a Evropské agentury pro 
chemické látky (ECHA)(+2); zdůrazňuje, 
že v relevantních případech musí být těmto 
agenturám přiděleno více finančních a 
lidských zdrojů, aby mohly naplňovat svůj 
mandát, vykonávat zadané úkoly a 
prosazovat v Unii vědecký přístup; 
zdůrazňuje, že by lepší koordinace mezi 
těmito agenturami optimalizovala jejich 
práci i využití veřejných prostředků;

8. všímá si, že stálá a dočasná 
pracovní místa schválená v návrhu 
rozpočtu na rok 2020 zůstávají oproti 
rozpočtu na rok 2019 nezměněna, pokud 
jde o Evropské středisko pro prevenci a 
kontrolu nemocí (ECDC) a Evropskou 
agenturu pro léčivé přípravky (EMA), 
přičemž počet těchto míst se zvyšuje v 
případě Evropského úřadu pro bezpečnost 
potravin (EFSA) (+34, v návaznosti na 
revizi obecného potravinového práva), 
Evropské agentury pro životní prostředí 
(EEA) (+1 ) a Evropské agentury pro 
chemické látky (ECHA)(+2); zdůrazňuje, 
že v relevantních případech musí být těmto 
agenturám přiděleno více finančních a 
lidských zdrojů, aby mohly naplňovat svůj 
mandát, vykonávat zadané úkoly, vymýtit 
profesní pochybení, k nimž v minulosti 
docházelo, jako je anonymní 
vypracovávání zpráv soukromými lobbisty, 
a  prosazovat v Unii vědecký přístup; 
zdůrazňuje, že by lepší koordinace mezi 
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těmito agenturami optimalizovala jejich 
práci i využití veřejných prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Joanna Kopcińska

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vyzývá Komisi, aby urychleně 
provedla pilotní projekty a přípravné akce 
(PP a PA);

9. vyzývá Komisi, aby urychleně 
provedla pilotní projekty a přípravné akce 
(PP a PA), zejména všechny PP a PA, 
které se týkají veřejného zdraví nebo mají 
za cíl zlepšit kvalitu života evropských 
občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Maria Spyraki

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. připomíná, že PP a PA by měly 
obdržet odpovídající financování během 
celého životního cyklu, aby mohly naplnit 
svůj potenciál.

10. připomíná, že PP a PA by měly být 
uvedeny do souladu s cíli v oblasti klimatu 
a měly by obdržet značné financování 
během celého životního cyklu, aby mohly 
naplnit svůj potenciál.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Martin Hojsík
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Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. připomíná, že PP a PA by měly 
obdržet odpovídající financování během 
celého životního cyklu, aby mohly naplnit 
svůj potenciál.

10. připomíná, že PP a PA by měly 
obdržet odpovídající financování během 
celého životního cyklu, aby mohly naplnit 
svůj potenciál a připravily se podmínky 
přijetí budoucích opatření.

Or. en


