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14.10.2021 A9-0281/43

Pozměňovací návrh 43
Henrike Hahn
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0281/2021
Karlo Ressler, Damian Boeselager
týkající se postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 
2022
(11352/2021 – C9-0353/2021 – 2021/0227(BUD))

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že je důležité 
podporovat opatření v oblasti klimatu a 
ochrany životního prostředí poskytnutím 
dodatečných zdrojů pro příslušné programy 
a nástroje Unie v roce 2022; znovu 
zdůrazňuje, že v duchu „klimatického 
mainstreamingu“ je třeba ve všech 
oblastech činnosti zvýšit úsilí o naplnění 
celkového cíle vynaložit na klimatická 
opatření v průběhu VFR 2021–2027 
nejméně 30 % celkového rozpočtu Unie 
a výdajů z Nástroje Evropské unie na 
podporu oživení; zdůrazňuje dále, že je 
třeba systematicky usilovat o to, aby bylo 
v roce 2024 z VFR vynaloženo 7,5 % 
ročních výdajů na cíle v oblasti biologické 
rozmanitosti a aby byl tento podíl od roku 
2026 zvýšen na 10 %; trvá na tom, aby byl 
Parlament plně zapojen do vypracování 
spolehlivějších, transparentnějších 
a komplexnějších metod pro plnění 
a sledování těchto výdajů, a je připraven 
účastnit se každoročních konzultací 
s Komisí a Radou, které se mají konat 
podle interinstitucionální dohody; 
připomíná, že pro naplňování Zelené 
dohody pro Evropu je nezbytné, aby byly 
finanční prostředky poskytovány pouze na 
činnosti, které splňují zásadu „významně 
nepoškozovat“ a jsou v souladu 
s Pařížskou dohodou;

9. zdůrazňuje, že je důležité 
podporovat opatření v oblasti klimatu a 
ochrany životního prostředí poskytnutím 
dodatečných zdrojů pro příslušné programy 
a nástroje Unie v roce 2022; znovu 
zdůrazňuje, že v duchu „klimatického 
mainstreamingu“ je třeba ve všech 
oblastech činnosti zvýšit úsilí o naplnění 
celkového cíle vynaložit na klimatická 
opatření v průběhu VFR 2021–2027 
nejméně 30 % celkového rozpočtu Unie 
a výdajů z Nástroje Evropské unie na 
podporu oživení; zdůrazňuje dále, že je 
třeba systematicky usilovat o to, aby bylo 
v roce 2024 z VFR vynaloženo 7,5 % 
ročních výdajů na cíle v oblasti biologické 
rozmanitosti a aby byl tento podíl od roku 
2026 zvýšen na 10 %; zdůrazňuje, že 
Komise musí před předložením návrhu 
rozpočtu na rok 2023 zavést účinnou 
metodiku, zejména pro sledování, 
zastavení a zvrácení úbytku biologické 
rozmanitosti, aby bylo zajištěno, že cíle 
stanovené v interinstitucionální dohodě 
pro rok 2024 bude možné účinně splnit; 
trvá na tom, aby byl Parlament plně 
zapojen do vypracování spolehlivějších, 
transparentnějších a komplexnějších metod 
pro plnění a sledování těchto výdajů, a je 
připraven účastnit se každoročních 
konzultací s Komisí a Radou, které se mají 
konat podle interinstitucionální dohody; 
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připomíná, že pro naplňování Zelené 
dohody pro Evropu je nezbytné, aby byly 
finanční prostředky poskytovány pouze na 
činnosti, které splňují zásadu „významně 
nepoškozovat“ a jsou v souladu 
s Pařížskou dohodou; zdůrazňuje, že 
pokyny zveřejněné pro Nástroj pro oživení 
a odolnost by měly být považovány za 
standard pro všechny ostatní výdaje stejné 
povahy, a že zejména musí sloužit jako 
základ pro provádění politiky soudržnosti; 
připomíná, že uplatňování zásady týkající 
se biologické rozmanitosti musí jít nad 
rámec plného dodržování příslušného 
acquis Unie;

Or. en
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14.10.2021 A9-0281/44

Pozměňovací návrh 44
Henrike Hahn
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0281/2021
Karlo Ressler, Damian Boeselager
týkající se postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 
2022
(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, 
a v této souvislosti vyzývá zejména k 
systematickému a komplexnímu 
shromažďování a analýze údajů v 
kontextu všech politik a programů Unie, 
aby bylo možné měřit jejich dopad na 
rovnost žen a mužů ve všech rozměrech a 
ve všech fázích přípravy, sledování, plnění 
a hodnocení rozpočtu; 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;

Or. en
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14.10.2021 A9-0281/45

Pozměňovací návrh 45
Henrike Hahn
za skupinu Verts/ALE

Zpráva A9-0281/2021
Karlo Ressler, Damian Boeselager
týkající se postoje Rady k návrhu souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 
2022
(11352/2021 – C9-0353/2021 – 2021/0227(BUD))

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že Nástroj pro 
propojení Evropy (CEF) hraje zcela 
zásadní úlohu při budování vysoce 
kvalitních, udržitelných, cenově 
dostupných a vzájemně propojených 
transevropských dopravních, energetických 
a digitálních sítí, a je proto ústředním 
prvkem úsilí o posílení hospodářství Unie a 
úspěšnou ekologickou a digitální 
transformaci; připomíná, že Nástroj pro 
propojení Evropy velmi významně přispívá 
k celkovému cíli nejméně 30 % výdajů na 
oblast klimatu z VFR a nástroje Next 
Generation EU (NGEU); konstatuje, že 
Nástroj pro propojení Evropy hraje zásadní 
úlohu při posilování hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti a vzájemného 
propojení na celém území Unie; proto 
navrhuje zvýšení financování všech tří 
složek tohoto nástroje celkem o 207,3 
milionu EUR v prostředcích na závazky 
nad úroveň návrhu rozpočtu;

14. zdůrazňuje, že Nástroj pro 
propojení Evropy (CEF) hraje zcela 
zásadní úlohu při budování vysoce 
kvalitních, udržitelných, cenově 
dostupných a vzájemně propojených 
transevropských dopravních, energetických 
a digitálních sítí, a je proto ústředním 
prvkem úsilí o posílení hospodářství Unie a 
úspěšnou ekologickou a digitální 
transformaci; připomíná, že Nástroj pro 
propojení Evropy velmi významně přispívá 
k celkovému cíli nejméně 30 % výdajů na 
oblast klimatu z VFR a nástroje Next 
Generation EU (NGEU); konstatuje, že 
Nástroj pro propojení Evropy hraje zásadní 
úlohu při posilování hospodářské, sociální 
a územní soudržnosti a vzájemného 
propojení na celém území Unie; 
zdůrazňuje, že je třeba dále podporovat 
udržitelnou místní a regionální veřejnou 
dopravu, včetně školních elektrických 
autobusů pro Evropské školy jako 
vlajkových projektů v boji proti změně 
klimatu, a další udržitelné služby veřejné 
dopravy; proto navrhuje zvýšení 
financování všech tří složek tohoto nástroje 
celkem o 207,3 milionu EUR 
v prostředcích na závazky nad úroveň 
návrhu rozpočtu;

Or. en
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