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14.10.2021 A9-0281/17

Pozměňovací návrh 17
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu The Left

Zpráva A9-0281/2021
Karlo Ressler, Damian Boeselager
Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2022 – všechny oddíly
(11352/2021 – C9-0353/2021 – 2021/0227(BUD))

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná, že Parlament ve svém 
výše uvedeném usnesení ze dne 25. března 
2021 o obecných pokynech pro přípravu 
rozpočtu na rok 2022 vymezil jasné 
politické priority pro rozpočet na rok 2022 
s cílem podpořit oživení po krizi vyvolané 
pandemií COVID-19, posílit investice, 
snížit nezaměstnanost a položit základy pro 
odolnější a udržitelnější Unii; znovu 
potvrzuje, že mu na těchto prioritách velmi 
záleží, a vyjadřuje níže uvedený postoj 
s cílem zajistit patřičnou úroveň jejich 
financování, jež umožní jejich naplnění

1. připomíná, že Parlament ve svém 
výše uvedeném usnesení ze dne 25. března 
2021 o obecných pokynech pro přípravu 
rozpočtu na rok 2022 vymezil jasné 
politické priority pro rozpočet na rok 2022 
s cílem podpořit oživení po krizi vyvolané 
pandemií COVID-19, posílit investice, 
snížit nezaměstnanost a položit základy pro 
spravedlivou, inkluzivní, udržitelnou 
a odolnější Unii; znovu potvrzuje, že mu 
na těchto prioritách velmi záleží, 
a vyjadřuje níže uvedený postoj s cílem 
zajistit patřičnou úroveň jejich financování, 
jež umožní jejich naplnění
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14.10.2021 A9-0281/18

Pozměňovací návrh 18
João Pimenta Lopes, Sandra Pereira
za skupinu The Left

Zpráva A9-0281/2021
Karlo Ressler, Damian Boeselager
Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2022 – všechny oddíly
(11352/2021 – C9-0353/2021 – 2021/0227(BUD))

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že rozpočet EU musí 
být vybaven takovými nástroji, které mu 
umožní reagovat na více krizí současně; 
opakuje názor Parlamentu, že rok 2022 by 
měl být rokem plného provádění a že 
rozpočet na rok 2022 by měl hrát klíčovou 
úlohu při zajišťování pozitivního 
a hmatatelného dopadu na životy občanů; 
proto podporuje navýšení prostředků za 
účelem posílení investic se zvláštním 
důrazem na MSP, které jsou základním 
kamenem hospodářství Unie a hrají 
zásadní úlohu při zajišťování kvalitních 
investic a vytváření pracovních míst ve 
všech členských státech, a za účelem 
zvýšení úsilí v oblasti ekologické 
a digitální transformace, poskytnutí 
nových příležitostí mladým lidem, zajištění 
ochrany dětí, vybudování silné Evropské 
unie v oblasti zdraví a podpory programu 
COVAX; dále posiluje priority v oblasti 
bezpečnosti, migrace, azylu a integrace, 
základních práv a hodnot Unie, přičemž 
uznává, že se v poslední době zhoršuje 
situace v oblasti vnější politiky 
a humanitární pomoci a že je třeba 
zajistit, abychom byli schopni rychle, ale 
také ve střednědobém a dlouhodobém 
horizontu reagovat na nadcházející výzvy;

2. domnívá se, že rozpočet Unie musí 
být vybaven odpovídajícími spolehlivými 
nástroji a rozpočtovými prostředky, aby 
mohl reagovat na současné i strukturální 
problémy, s nimiž se členské státy 
potýkají; opakuje názor Parlamentu, že rok 
2022 by měl být rokem plného provádění 
a že roční rozpočet Unie musí hrát 
klíčovou úlohu při zajišťování pozitivního 
a hmatatelného dopadu na sociální, 
hospodářskou a územní soudržnost, na 
podporu práce s právy, na důstojné mzdy 
a odměny a stejnou odměnu za stejnou 
práci nebo práci stejné hodnoty, na 
zajištění a prosazování práv dětí a práv 
osob se zdravotním postižením a starších 
osob, na zlepšování odpovědí státu na jeho 
sociální funkce, na růst kvalitních 
a potřebných veřejných investic, na 
podporu mikropodniků a malých 
a středních podniků, na ochranu 
životního prostředí a biologické 
rozmanitosti, na podporu kulturní 
rozmanitosti včetně mnohojazyčnosti 
a práva na kulturní vyžití, na přijímání 
a integraci migrantů a uprchlíků, na 
podporu programu COVAX a na mír 
a solidaritu mezi zeměmi a národy; v této 
souvislosti podporuje zvýšení a změny 
rozpočtu Unie s cílem podpořit investice 
za účelem dosažení těchto cílů;
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14.10.2021 A9-0281/19

Pozměňovací návrh 19
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu The Left

Zpráva A9-0281/2021
Karlo Ressler, Damian Boeselager
Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2022 – všechny oddíly
(11352/2021 – C9-0353/2021 – 2021/0227(BUD))

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. bere na vědomí postoj Rady 
k návrhu rozpočtu, v němž jsou oproti 
návrhu Komise sníženy prostředky na 
závazky pro okruhy VFR o 1,43 miliardy 
EUR; domnívá se, že škrty navržené 
Radou se řídí obvyklým přístupem shora 
dolů s cílem svévolně snížit celkové 
rozpočtové prostředky, což není podloženo 
objektivním posouzením vývoje 
v provádění ani možnostmi čerpání 
a neodráží šíři výzev, jimž Unie čelí, ani 
závazků, které přijala; poukazuje na rozpor 
s hlavními společnými prioritami 
jednotlivých politik; dochází k závěru, že 
postoj Rady zdaleka neodpovídá očekávání 
Parlamentu, pokud jde o rozpočet na 
podporu oživení; rozhodl se proto v zásadě 
vrátit na úroveň návrhu rozpočtu 
prostředky ve všech položkách, v nichž 
Rada provedla škrty, a to jak u operačních, 
tak u správních výdajů, a vycházet ve svém 
postoji z návrhu rozpočtu; souhlasí však se 
zapsáním 1 299 milionů EUR 
v prostředcích na závazky i platby v roce 
2022 do rezervy na vyrovnání se 
s důsledky brexitu (BAR), což odráží 
politickou dohodu týkající se nařízení 
o BAR;

3. vyjadřuje politování nad postojem 
Rady k návrhu rozpočtu, v němž jsou 
oproti návrhu Komise sníženy prostředky 
na závazky pro okruhy VFR o 1,43 
miliardy EUR; lituje, že škrty navržené 
Radou se řídí obvyklým přístupem shora 
dolů s cílem svévolně snížit celkové 
rozpočtové prostředky, což není podloženo 
objektivním posouzením vývoje 
v provádění ani možnostmi čerpání 
a neodráží šíři výzev, jimž Unie čelí, ani 
závazků, které přijala; poukazuje na rozpor 
s hlavními společnými prioritami 
jednotlivých politik; dochází k závěru, že 
postoj Rady zdaleka neodpovídá očekávání 
Parlamentu, pokud jde o rozpočet na 
podporu oživení; rozhodl se proto v zásadě 
vrátit na úroveň návrhu rozpočtu 
prostředky ve všech položkách, v nichž 
Rada provedla škrty, a to jak u operačních, 
tak u správních výdajů, a vycházet ve svém 
postoji z návrhu rozpočtu; souhlasí však se 
zapsáním 1 299 milionů EUR 
v prostředcích na závazky i platby v roce 
2022 do rezervy na vyrovnání se 
s důsledky brexitu (BAR), což odráží 
politickou dohodu týkající se nařízení 
o BAR;
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14.10.2021 A9-0281/20

Pozměňovací návrh 20
Nikolaj Villumsen
za skupinu The Left

Zpráva A9-0281/2021
Karlo Ressler, Damian Boeselager
Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2022 – všechny oddíly
(11352/2021 – C9-0353/2021 – 2021/0227(BUD))

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. žádá ukončení všech přímých 
i nepřímých dotací pro fosilní paliva, 
včetně zemního plynu a jaderné energie, 
a přesměrování prostředků na podporu 
úplného přechodu na obnovitelnou 
energii;

Or. en



AM\1241261CS.docx PE697.994v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

14.10.2021 A9-0281/21

Pozměňovací návrh 21
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu The Left

Zpráva A9-0281/2021
Karlo Ressler, Damian Boeselager
Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2022 – všechny oddíly
(11352/2021 – C9-0353/2021 – 2021/0227(BUD))

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. připomíná, že pandemie COVID-19 
má neúměrný dopad na ženy; zdůrazňuje 
význam začleňování hlediska rovnosti žen 
a mužů do všech příslušných programů 
v rozpočtu na rok 2022 a genderově 
vyváženého sestavování rozpočtu s cílem 
zajistit, aby z veřejných výdajů měli rovný 
prospěch ženy i muži; vyzývá proto 
Komisi, aby v úzké spolupráci 
s Parlamentem urychlila zavádění účinné, 
transparentní a komplexní metodiky 
měření příslušných genderových výdajů 
v souladu s interinstitucionální dohodou, 
s cílem prokázat hmatatelné výsledky 
u rozpočtu na rok 2022 a případně rozšířit 
tuto metodiku na všechny programy VFR; 
dále vyzývá k urychlenému provedení 
strategie EU pro rovnost žen a mužů na 
období 2020–2025 a dalších opatření, 
zejména odborné přípravy a iniciativ na 
podporu rovnosti žen a mužů a boje proti 
genderovým předsudkům;

10. připomíná, že pandemie COVID-19 
má neúměrný dopad na ženy; zdůrazňuje 
význam začleňování hlediska rovnosti žen 
a mužů do všech příslušných programů 
v rozpočtu na rok 2022 a genderově 
vyváženého sestavování rozpočtu s cílem 
zajistit, aby z veřejných výdajů měli rovný 
prospěch ženy i muži; vyzývá proto 
Komisi, aby v úzké spolupráci 
s Parlamentem urychlila zavádění účinné, 
transparentní a komplexní metodiky 
měření příslušných genderových výdajů 
v souladu s interinstitucionální dohodou, 
s cílem prokázat hmatatelné výsledky 
u rozpočtu na rok 2022 a případně rozšířit 
tuto metodiku na všechny programy VFR; 
dále vyzývá k urychlenému provedení 
strategie EU pro rovnost žen a mužů na 
období 2020–2025 a specifických 
závazných cílů a dalších opatření, zejména 
odborné přípravy a iniciativ na podporu 
rovnosti žen a mužů a boje proti 
genderovým předsudkům;

Or. en
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14.10.2021 A9-0281/22

Pozměňovací návrh 22
Nikolaj Villumsen
za skupinu The Left

Zpráva A9-0281/2021
Karlo Ressler, Damian Boeselager
Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2022 – všechny oddíly
(11352/2021 – C9-0353/2021 – 2021/0227(BUD))

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje povinnost vynakládat 
veřejné prostředky bezúhonně; trvá na 
tom, že společnosti, které mají prospěch 
z veřejné podpory, musí také spravedlivě 
přispívat k úsilí o obnovu po pandemii 
COVID-19 a odvádět spravedlivý podíl na 
daních; je přesvědčen o tom, že 
společnosti zapojené do strategií vyhýbání 
se daňovým povinnostem – ať přímo, 
nebo prostřednictvím dceřiných 
společností v jurisdikcích 
nespolupracujících v daňové oblasti, které 
nevyvíjejí podstatnou hospodářskou 
činnost – se musí považovat za 
nezpůsobilé pro jakékoli finanční 
prostředky Unie, včetně prostředků Next 
Generation EU; v této souvislosti usiluje 
o uzavření nové sociální smlouvy pro 
podniky, podle níž se podmínkou čerpání 
finančních prostředků Unie stane 
i dodržování kolektivních smluv;

Or. en
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14.10.2021 A9-0281/23

Pozměňovací návrh 23
Nikolaj Villumsen
za skupinu The Left

Zpráva A9-0281/2021
Karlo Ressler, Damian Boeselager
Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2022 – všechny oddíly
(11352/2021 – C9-0353/2021 – 2021/0227(BUD))

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. konstatuje, že pandemie COVID-19 
upozornila na strategickou úlohu, kterou 
hraje při předcházení potravinové krizi 
zemědělství, když poskytuje v celé Evropě 
bezpečné a kvalitní potraviny za dostupné 
ceny; trvá na tom, aby v rámci některých 
rozpočtových položek pro vybraná 
zemědělská odvětví, konkrétně pro školní 
projekt, mladé zemědělce a včelařství, byla 
v zájmu zmírnění dopadu pandemie 
COVID-19 i v roce 2022 financována 
dodatečná podpůrná opatření;

36. konstatuje, že pandemie COVID-19 
upozornila na strategickou úlohu, kterou 
hraje při předcházení potravinové krizi 
zemědělství, když poskytuje v celé Evropě 
bezpečné a kvalitní potraviny za dostupné 
ceny; trvá však na tom, že v zájmu snížení 
rizika nových pandemických krizí 
způsobených zoonotickými onemocněními 
by neměla být v roce 2022 financována 
podpůrná opatření v rámci rozpočtových 
položek pro zemědělství, která jsou 
kontraproduktivní vůči úsilí o zastavení 
a zvrácení úbytku biologické rozmanitosti;

Or. en
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14.10.2021 A9-0281/24

Pozměňovací návrh 24
João Pimenta Lopes, Sandra Pereira
za skupinu The Left

Zpráva A9-0281/2021
Karlo Ressler, Damian Boeselager
Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2022 – všechny oddíly
(11352/2021 – C9-0353/2021 – 2021/0227(BUD))

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. zdůrazňuje, že je naléhavě 
zapotřebí, jak upozorňuje nejnovější zpráva 
IPPC zveřejněná dne 9. srpna 2021, jednat 
v oblasti změny klimatu; připomíná 
význam programu LIFE při podpoře 
a posilování opatření v oblasti klimatu 
a ochrany životního prostředí v Unii; 
s ohledem na pozoruhodnou absorpční 
kapacitu programu zvyšuje rozpočtovou 
podporu pro program LIFE o 171 milionů 
EUR (25 % nad návrh rozpočtu) napříč 
jednotlivými složkami programu;

37. zdůrazňuje, že je naléhavě 
zapotřebí, jak upozorňuje nejnovější zpráva 
IPPC zveřejněná dne 9. srpna 2021, jednat 
v oblasti změny klimatu; připomíná 
význam programu LIFE při podpoře 
a posilování opatření v oblasti biologické 
rozmanitosti, klimatu a ochrany životního 
prostředí v Unii; s ohledem na 
pozoruhodnou absorpční kapacitu 
programu zvyšuje rozpočtovou podporu 
pro program LIFE o 171 milionů EUR 
(25 % nad návrh rozpočtu) napříč 
jednotlivými složkami programu a 
s výraznějším posílením složky „Příroda 
a biologická rozmanitost“;

Or. en
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14.10.2021 A9-0281/25

Pozměňovací návrh 25
João Pimenta Lopes, Sandra Pereira
za skupinu The Left

Zpráva A9-0281/2021
Karlo Ressler, Damian Boeselager
Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2022 – všechny oddíly
(11352/2021 – C9-0353/2021 – 2021/0227(BUD))

Návrh usnesení
Bod 44

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44. ruší škrty Rady týkající se 
prostředků pro Evropskou agenturu pro 
pohraniční a pobřežní stráž (Frontex), 
neboť tato agentura musí být dostatečně 
vybavena, aby mohla plnit své úkoly ve 
všech oblastech odpovědnosti, jež 
spadající do jejího nového mandátu; 
rozhodl se však zapsat do rezervy částku 
ve výši 90 000 000 EUR s výhradou přijetí 
zbývajících 20 osob ve funkční skupině 
AD pověřených sledováním základních 
práv, přijetí tří zástupců výkonného 
ředitele a přijetí postupu pro provádění 
článku 46 nařízení 2019/18961;

vypouští se

Or. en

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1896 ze dne 13. listopadu 2019 o Evropské pohraniční 
a pobřežní stráži a o zrušení nařízení (EU) č. 1052/2013 a (EU) 2016/1624 (Úř. věst. L 295, 14.11.2019, s. 1).
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14.10.2021 A9-0281/26

Pozměňovací návrh 26
Sira Rego
za skupinu The Left

Zpráva A9-0281/2021
Karlo Ressler, Damian Boeselager
Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2022 – všechny oddíly
(11352/2021 – C9-0353/2021 – 2021/0227(BUD))

Návrh usnesení
Bod 44 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44 a. vyzývá Komisi, aby v zájmu 
zaručení toho, aby se migrační politika 
zakládala na lidských právech, stáhla 
finanční prostředky určené Evropské 
agentuře pro pohraniční a pobřežní stráž 
(Frontex) a vyčlenila je na programy 
sociální intervence v regionech u vnějších 
hranic Unie; cílem těchto programů bude 
zlepšit životy uprchlíků a migrantů, kteří 
k vnějším hranicím Unie přicházejí, 
a místního obyvatelstva žijícího v těchto 
oblastech;

Or. en


