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B9-0157/2020

Usnesení Evropského parlamentu o novém víceletém finančním rámci, vlastních 
zdrojích a plánu obnovy
(2020/2631(RSP))

Evropský parlament,

– s ohledem na čl. 132 odst. 2 jednacího řádu,

– s ohledem na článek 2 a 3 Smlouvy o Evropské unii (SEU) a její protokol č. 28 
o hospodářské, sociální a územní soudržnosti,

– s ohledem na článek 225, 331 a 312 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU),

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. března 2018 o příštím VFR: příprava postoje 
Parlamentu k VFR po roce 20201,

– s ohledem na návrh nařízení Rady, kterým se stanovuje víceletý finanční rámec 
na období 2021–2027 a který dne 2. května 2018 předložila Komise (COM(2018)0322),

– s ohledem na předběžnou zprávu ze dne 14. listopadu 2018 o víceletém finančním rámci 
na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody,

– s ohledem na své usnesení ze dne 10. října 2019 o víceletém finančním rámci na období 
2021–2027 a vlastních zdrojích: čas naplnit očekávání občanů2,

– s ohledem na bod 16 rámcové dohody ze dne 20 října 2010 o vztazích mezi Evropským 
parlamentem a Evropskou komisí3,

– s ohledem na bod 10 Interinstitucionální dohody ze dne 13. dubna 2016 mezi 
Evropským parlamentem, Radou Evropské unie a Evropskou komisí o zdokonalení 
tvorby právních předpisů4,

– s ohledem na své usnesení ze dne 17. dubna 2020 o koordinovaných opatřeních EU 
v boji proti pandemii COVID-19 a jejím následkům5,

– s ohledem na závěry Evropské rady ze dne 23. dubna 2020, v nichž uložila Komisi úkol 
provést přesnou analýzu potřeb a urychleně předložit plán hospodářské obnovy,

– s ohledem na prohlášení Euroskupiny ze dne 8. května 2020 o podpoře v důsledku 
pandemické krize,

– s ohledem na zprávu Euroskupiny o komplexní reakci na pandemii onemocnění 

1 Úř. věst. C 162, 10.5.2019, s. 51.
2 Přijaté texty, P9_TA(2019)0032.
3 Úř. věst. L 304, 20.11.2010, s. 47.
4 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.
5 Přijaté texty, P9_TA(2020)0054.
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COVID-19 v rámci hospodářské politiky, která byla zveřejněna dne 9. dubna 2020,

– s ohledem na investiční iniciativu pro reakci na koronavirus (CRII) a investiční 
iniciativu pro reakci na koronavirus plus (CRII+), které přijal Parlament dne 26. března 
2020, resp. dne 17. dubna 2020 a které členským státům umožňují při využívání 
evropských strukturálních a investičních fondů větší míru flexibility,

– s ohledem na balíček ve výši 540 miliard EUR, který schválila Euroskupina na podporu 
členských států, společností a pracovníků v průběhu koronavirové krize, a to 
prostřednictvím Evropského mechanismu stability (ESM), Evropské investiční banky 
(EIB) a nástroje pro dočasnou podporu ke zmírnění rizik nezaměstnanosti v mimořádné 
situaci (SURE),

– s ohledem na prohlášení předsedkyně Komise, které dne 16. dubna 2020 učinila 
na plenárním zasedání Evropského parlamentu a které se týkalo dočasného navýšení 
stropů pro vlastní zdroje uvedených v dlouhodobém rozpočtu EU z 1,2 % až na 2 % 
HND EU-27 před krizí;

– s ohledem na ekonomickou prognózu Komise z jara roku 2020, která byla zveřejněna 
dne 6. května 2020,

– s ohledem na rozhodnutí německého Spolkového ústavního soudu ze dne 5. května 
2020 týkající se programu Evropské centrální banky (ECB) na nákup aktiv veřejného 
sektoru a na tiskovou zprávu Soudního dvora Evropské unie ze dne 8. května 2020,

– s ohledem na dočasný rámec, který byl přijat dne 19. března 2020 a který má členským 
státům umožnit poskytovat v době rozšíření onemocnění COVID-19 ekonomice další 
podporu za využití maximální flexibility v rámci pravidel pro poskytování státní 
podpory,

– s ohledem na rozhodnutí Rady guvernérů ECB ze dne 18. března 2020 o nouzovém 
pandemickém programu nákupu aktiv,

– s ohledem na prohlášení ministrů financí EU ze dne 23. března o Paktu o stabilitě 
a růstu s ohledem na koronavirovou krizi,

– s ohledem na Pařížskou dohodu, v níž je stanoven celosvětový rámec pro zabránění 
nebezpečné změně klimatu tím, že by se globální oteplování omezilo nanejvýš na 2°C 
a dále usilovalo o jeho omezení na 1,5°C,

– s ohledem na přepracovanou Evropskou sociální chartu ze dne 3. května 1996,

– s ohledem na evropský pilíř sociálních práv, který Parlament, Rada a Komise vyhlásily 
v listopadu 2017,

– s ohledem na předběžnou hodnotící zprávu Mezinárodní organizace práce (MOP) 
ze dne 18. března 2020) s názvem „COVID-19 a svět práce: dopad a reakce“ (COVID-
19 and the world of work: Impacts and Responses“),

– s ohledem na cíle udržitelného rozvoje OSN,
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– s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

– s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie,

A. vzhledem k tomu, že po několikerém posunutí termínu se očekává, že Komise na konci 
května 2020 předloží aktualizovaný návrh víceletého finančního rámce (VFR) 
na období 2021–2027 a návrh plánu hospodářské obnovy, který má oživit ekonomiku 
po koronavirové krizi a který má obsahoval vyšší finanční prostředky a zdroje;

B. vzhledem k tomu, že pandemie onemocnění COVID-19 má obrovský rušivý dopad 
na hospodářský systém členských států a způsobuje narušení společnosti, zejména 
pokud jde o zranitelné skupiny a o příjmy a práva pracovníků; vzhledem k tomu, že 
jsme svědky nevídaného hospodářského poklesu, který je důsledkem této zdravotní 
krize; vzhledem k tomu, že se na rok 2020 předpovídá v Evropské unii přibližně 7,5% 
pokles HDv, což je o hodně více než v průběhu globální finanční krize v roce 2009, 
a na rok 2021 pouze 6% oživení;

C. vzhledem k tomu, že pandemie onemocnění COVID-19 odhalila důsledky neoliberální 
politiky EU a neexistenci koordinace a solidarity mezi členskými státy v době zdravotní 
krize, což také zpozdilo nezbytná opatření na podporu členských států, které se potýkají 
se závažnými obtížemi, a na podporu hospodářského a sociálního oživení; vzhledem 
k tomu, že EU nepodpořila společnou strategii boje proti viru s cílem zabránit 
hospodářské soutěži mezi členskými státy o omezené zdroje v oblasti zdravotnictví;

D. vzhledem k tomu, že veřejné systémy zdravotnictví se z hlediska zajištění přiměřené 
péče všem pacientům nacházely a stále nacházejí pod značným tlakem; vzhledem 
k tomu, že jsou stále méně financovány a že jsou zanedbávány, na jedné straně 
v důsledku procesu liberalizace a privatizace a na druhé straně v důsledku pravicových 
úsporných opatření;

E. vzhledem k tomu, že Komise rozhodla o aktivaci „obecné únikové doložky“ uvedené 
v pravidlech Paktu o stabilitě a růstu týkajících se schodku, čímž se snaží povzbudit 
členské státy k tomu, aby vynakládaly větší množství veřejných prostředků, že však 
nepřijala žádné rozhodné kroky, aby jej nahradila novým Paktem pro udržitelný rozvoj 
a zaměstnanost;

F. vzhledem k tomu, že se ECB zavázala vytvořit nouzový pandemický program nákupu 
aktiv ve výši 750 miliard EUR na nákup cenných papírů soukromého a veřejného 
sektoru, což částečně sníží veřejný dluh během krize, a poskytnout rovněž 120 miliard 
EUR v rámci opatření kvantitativního uvolňování a 20 miliard EUR formou nákupů 
dluhopisů;

G. vzhledem k tomu, že dne 23. dubna 2020 hlavy států a předsedové vlád EU podpořily 
rozhodnutí Euroskupiny ze dne 9. dubna 2020 týkající se Evropského mechanismu 
stability a rozhodnutí o návrzích Evropské investiční banky a Komise, které obsahují 
balíček v hodnotě 540 miliard EUR, jenž není dostatečný a v některých případech ani 
vhodný, jelikož balíček ESM ukládá přísné podmínky půjčování finančních prostředků, 
nezajišťuje práva pracovníků a nezaručuje platy v rámci nástroje SURE;

H. vzhledem k tomu, že má koronavirová krize velmi odlišné dopady na hospodářství 
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jednotlivých členských států a regionů, jelikož se jejich prostor pro reakci na 
hospodářskou krizi významně liší; vzhledem k tomu, že ty členské státy a regiony, které 
jsou nejvíce postiženy zdravotní krizí, budou také nejvíce trpět hospodářskými dopady;

I. vzhledem k tomu, že ve všech členských státech budou hospodářským dopadem 
zdravotní krize nejvíce zasaženy nejzranitelnější skupiny obyvatel; vzhledem k tomu, že 
se velmi pravděpodobně zvětší sociální, hospodářské a regionální rozdíly v rámci 
členských států i EU jako celku;

J. vzhledem k tomu, že členské státy mají velmi odlišné fiskální prostory; vzhledem k 
tomu, že nejednotné struktury EU, odlišný dopad jejích politik a nepřiměřené reakce na 
hospodářskou krizi mohou vést k nové dluhové krizi;

K. vzhledem k tomu, že je povinností všech evropských aktérů transformovat svá 
hospodářství a podpořit tak inkluzivní, vyvážená a environmentálně udržitelná 
společenství; vzhledem k tomu, že žádné hospodářsky smysluplné řešení oživení ze 
strany EU nesmí dále zvýšit zadlužení členských států;

L. vzhledem k tomu, že se během předchozí krize ukázalo, že stávající rámec správy 
hospodářských záležitostí, konkrétně Pakt o stabilitě a růstu, je vysoce procyklický, a 
proto ještě více prohloubil hospodářské rozdíly v EU;

M. vzhledem k tomu, že opatření, jež byla přijata a jež jsou zvažována na úrovni EU, 
zdaleka nepředstavují potřebnou reakci na problémy vyplývající z hospodářské a 
sociální situace, která se v důsledku vypuknutí nákazy COVID-19 ještě zhoršila; 
vzhledem k tomu, že tato opatření, jak dokazují nedávná zasedání Euroskupiny, 
obnažila hluboké rozpory uvnitř EU i chybějící solidaritu a přiměřenou reakci na rozsah 
problémů, jimž členské státy i obyvatelé Evropy čelí, zatímco ustupují zájmům 
významných evropských mocností a velkých hospodářských a finančních skupin; 
vzhledem k tomu, že tato opatření jsou omezená a dočasná a založená na logice 
zadluženosti, která dále zvyšuje již tak neudržitelné dluhy, a na podmínkách, které 
nezajišťují práva pracovníků a obyvatel ani nereagují na potřeby členských států, čímž v 
rámci EU dochází k prohlubování asymetrie, nerovnosti a vztahů závislosti; 

N. vzhledem k tomu, že vypuknutí nákazy COVID-19 nesmí být žádným způsobem 
zneužito jako záminka pro odklady řešení krizové situace v oblasti klimatu a životního 
prostředí; vzhledem k tomu, že v současnosti vyvstává více než kdy předtím potřeba i 
příležitost pro sociální a ekologickou transformaci naší společnosti a hospodářství po 
vypuknutí nákazy;

O. vzhledem k tomu, že epidemie sama o sobě i výsledná hospodářská a sociální krize jsou 
globálními problémy; vzhledem k tomu, že konkurenci musí nahradit solidarita a 
spolupráce na globální úrovni;

P. vzhledem k tomu, že MOP prohlásila, že hospodářská a pracovní krize, kterou 
pandemie COVID-19 urychlila, by mohla ve druhém čtvrtletí roku 2020 vést ke 
globální ztrátě 305 milionů pracovních míst na plný úvazek;

Q. vzhledem k tomu, že nejvíce jsou omezením volného pohybu, které prosazují členské 
státy, zasaženi lidé v nejistém ubytování, nejistém a atypickém pracovním poměru, 
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neformálních tábořištích nebo bezdomovci žijící na ulici, kteří nemají přístup k vodě a 
přiměřené hygieně, ale ani přístup k informacím a řádný digitální přístup;

Nový, ambiciózní a přeorientovaný VFR, který plní skutečné potřeby a očekávání obyvatel

1. připomíná svůj postoj, který, přestože je nedostatečný, byl přijat dne 14. listopadu 2018 
a potvrzen dne 10. října 2019, že prostředky na závazky na období 2021–2027 by měly 
být stanoveny ve výši 1 324,1 miliard EUR v cenách z roku 2018 (1,3 % HND EU-27 v 
době před krizí); zdůrazňuje, že koronavirová krize radikálně změnila celý kontext, v 
němž byl tento postoj přijat; zdůrazňuje tedy, že vedle prostředků požadovaných v 
postoji Parlamentu je navíc zapotřebí významný objem financí, který umožní reagovat 
na stávající krizi, vzrůstající nerovnost a rozdíly mezi členskými státy i na prohloubené 
sociální, hospodářské, územní, environmentální a zdravotní výzvy i výzvy v oblasti 
zaměstnanosti;

2. připomíná, že politika soudržnosti je založena na solidaritě a že se opět prokázalo, že se 
jedná o jednu z nejúčinnějších politik, pokud jde o řešení akutních výzev souvisejících s 
koronavirovou krizí; požaduje posílený dlouhodobý rozpočet pro politiku soudržnosti a 
hluboce zreformovanou a skutečně udržitelnou společnou zemědělskou politiku s 
vyššími nominálními příděly ve srovnání s VFR na období 2014–2020; připomíná, že 
tyto dvě politiky zajišťují sbližování, dobré životní podmínky občanů, odpovídající 
životní úroveň i rozvoj venkova a že přispívají k boji proti sociálním, hospodářským a 
územním rozdílům mezi regiony a členskými státy;

3. zdůrazňuje, že všechny budoucí legislativní změny by měla doprovázet zmínka o 
případném rozpočtovém dopadu na politiku soudržnosti; zdůrazňuje, že politiku 
soudržnosti nelze považovat za pouhý nástroj k navyšování prostředků a jejich 
směřování do ostatních fondů a nástrojů; zdůrazňuje, že pokud se má politika 
soudržnosti soustřeďovat na nové priority v odvětvích, jako je zdraví, udržitelný 
cestovní ruch a kultura, a více se zaměřovat na některé priority v sociální a 
pracovněprávní oblasti, je nezbytné výrazně navýšit její zdroje; připomíná, že klíčovým 
nástrojem politiky soudržnosti musí být i nadále granty, zejména pokud jde o podporu 
veřejných a sociálních služeb a malých a středních podniků; vyzývá k vytvoření 
zvláštního ochranného štítu pro obce, které nyní hrají zásadní úlohu, jelikož krize a z ní 
vyplývající negativní hospodářské vyhlídky povedou k výrazným ztrátám příjmů, 
zejména pro obce, a zároveň ke zvýšené finanční zátěži; 

4. připomíná, že mír a solidarita představují klíčové hodnoty EU, které by měly být 
dlouhodobě podporovány z rozpočtu EU; dále zdůrazňuje rychlé šíření pandemie 
COVID-19 po celém světě i její hluboké dopady na třetí země; je přesvědčen, že k 
překonání této globální krize je nezbytná solidarita a mezinárodní spolupráce; žádá tedy 
o zrušení finančních přídělů na politiky v oblasti obrany, vojenství a vnitřní bezpečnosti 
a k přerozdělení jejich rozpočtů na klíčové politiky v oblasti sbližování a solidarity, jako 
je soudržnost, zemědělství, humanitární pomoc a politiky v oblasti sousedství a rozvoje; 
považuje za klíčové, aby dárci nepřerozdělovali prostředky již přidělené na oblast 
sexuálního a reprodukčního zdraví a práv na jiné priority související s reakcí na 
COVID-19; domnívá se, že by EU měla oblast sexuálního a reprodukčního zdraví a 
práv zahrnout do své humanitární a rozvojové reakce na pandemii COVID-19;
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5. zdůrazňuje, že pandemie COVID-19 ukázala, že je nezbytně nutné zajistit vyšší a 
dostatečné financování pro Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC), 
Evropskou agenturu pro léčivé přípravky (EMA) a Evropský úřad pro bezpečnost 
potravin (EFSA) i pro vnitrostátní orgány odpovědné za tyto oblasti prostřednictvím 
programů EU;

6. domnívá se, že v reakci na koronavirovou krizi by měl být větší podíl VFR na období 
2021–2027 přidělen na vnitrostátní, regionální a obecní veřejné služby, systémy veřejné 
zdravotní péče, výzkum, Fond evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD), 
vzdělávání, životní prostředí a program LIFE, malé a střední podniky, drobný pobřežní 
rybolov a rozvojové a humanitární politiky;

7. zdůrazňuje, že ke splnění cíle stanoveného Pařížskou dohodou, kterým je omezení 
zvyšování teploty na 1,5°C, je nezbytné snížit emise CO2 do roku 2030 o 70 %, přičemž 
je třeba brát v potaz zásady rovnosti zakotvené v Rámcové úmluvě OSN o změně 
klimatu; podtrhuje skutečnost, že začleňování hlediska klimatu a biologické 
rozmanitosti, které si klade za cíl VFR na období 2021–2027, by mělo být 
ambicióznější, než jsou úrovně uvedené v jeho průběžné zprávě; vyzývá k tomu, aby na 
klima a životní prostředí bylo v příštím VFR vyčleněno 50 % prostředků;

8. vyzývá k zohledňování cílů Pařížské dohody a cílů udržitelného rozvoje OSN ve všech 
odvětvích; zdůrazňuje, že spravedlivá transformace by měla být rovněž vnímána jako 
horizontální politika EU, která staví na hodnotách spočívajících v dodržování sociálních 
a environmentálních práv, dobrých životních podmínkách a vzestupné sociální, 
ekonomické a územní konvergenci a jež v souladu s cíli na období do roku 2030 
dosáhne zásadní dekarbonizace; zdůrazňuje, že Fond pro spravedlivou transformaci by 
měl tyto hodnoty uplatňovat a měl by zajistit tolik potřebný udržitelný, inkluzivní a 
sociálně spravedlivý přechod na ekonomiku s nulovými emisemi uhlíku;

9. navrhuje, aby v rámci okruhů VFR bylo určeno, které prioritní udržitelné sektory a 
rozpočtové položky mají velkou kapacitu generovat ekonomickou aktivitu a kvalitní 
pracovní místa obzvláště s cílem snižovat nezaměstnanost mladých lidí, a aby takové 
sektory a položky získávaly financování přednostně vzhledem k záměru přidělovat 
prostředky projektům připraveným k okamžité realizaci;

10. připomíná svůj postoj, podle něhož Parlament souhlas s novým VFR neudělí, pokud 
nebude uzavřena dohoda o revidovaném a rozšířeném systému vlastních zdrojů EU;

11. vyzývá k tomu, aby strop vlastních zdrojů EU byl po celé období 2021–2027 navýšen 
na 2 % HND EU 27 v době před krizí; zdůrazňuje, že dodatečné prostředky získané 
tímto navýšením by měly být přiděleny výslovně na politiky, které přispívají ke 
zmírňování dopadu pandemie COVID-19, a na klíčové sociální a environmentální 
politiky EU a její politiky solidarity;

12. vyzývá Komisi, aby v souladu s výše uvedenými zásadami navrhla nový, mnohem 
ambicióznější a jinak zaměřený VFR na období 2021–2027, v němž budou navýšeny 
finanční prostředky na politiky týkající se soudržnosti, klimatu, zaměstnanosti a zdraví;

13. vyzývá Komisi, aby pro téměř nevyhnutelnou variantu, že VFR na období 2021–2027 
nebude schválen tak, aby mohl vstoupit v platnost dne 1. ledna 2021, okamžitě 
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připravila ambiciózní pohotovostní plán VFR založený na solidaritě, a jednak tak 
poskytla záchrannou síť příjemcům prostředků z programů EU jednoduše tím, že 
prodlouží platnost stropů z roku 2020, ale také pomohla účinně zmírňovat různorodé 
dopady onemocnění COVID-19; zdůrazňuje, že pohotovostní plán VFR by měl platit 
alespoň rok, a to od ledna 2021, a měl by zajistit potřebné úpravy, změny zaměření, 
flexibilitu a cílená navýšení;

Sociálně a environmentálně spravedlivý plán obnovy, který nikoho neopomíjí

14. vyjadřuje politování nad tím, že Komise předložila plán obnovy se zpožděním, a 
zdůrazňuje, že je třeba účinné koordinace a účinného plánování na úrovni EU; vyzývá 
Komisi, aby předložila komplexní plán obnovy, který bude založen na metodě 
Společenství a jenž členským státům umožní udržitelnou, soudržnou a sociálně 
vyváženou transformaci jejich ekonomiky v souladu s cíli udržitelného rozvoje; 

15. vyzývá Komisi, aby předložila návrh na vytvoření evropského fondu na podporu 
obnovy, který by disponoval přinejmenším 1,5 bilionu EUR a byl by financován 
prostřednictvím věčných dluhopisů s nulovou úrokovou sazbou, jež by byly mezi 
členské státy distribuovány na základě pravidel soudržnosti, a prostřednictvím grantů, 
na které by se nevztahovala makroekonomická ani jiná podmíněnost;  domnívá se, že 
tyto dluhopisy by měla nakupovat ECB a že by jim měla být udělena výjimka, pokud 
jde o soulad s Paktem o stabilitě a růstu, a to až do jeho zrušení;

16. připomíná, že soudržnost a sbližování by měly tvořit hlavní pilíře plánu obnovy; 
domnívá se, že obnova musí být v EU založena na nástrojích a politikách platných pro 
celou Unii, aby se zabránilo prohlubování rozdílů, které zapříčinil nerovnoměrný dopad 
krize; je toho názoru, že důsledná politika soudržnosti podpoří obnovu ve všech 
regionech, zvrátí tendenci ke zvětšování sociálních, ekonomických a územních rozdílů, 
pomůže nejvíce zasaženým, nejslabším a nejzranitelnějším společnostem a občanům a 
přispěje k udržitelnému růstu a vytváření pracovních míst; domnívá se, že okamžité 
reakce na krizi a podpora likvidity by měly pokračovat do té doby, než budou nejvíce 
zasažené členské státy, regiony a odvětví jevit jasné známky oživení; zdůrazňuje, že 
v zájmu dlouhodobé odolnosti vůči krizi, ekonomické stability, sociální spravedlnosti a 
udržitelného růstu musí plán obnovy zajistit ambiciózní veřejné investice, které podpoří 
zdravotnictví, vzdělávání, odbornou přípravu, digitální ekonomiku a životní prostředí a 
současně budou zásadním způsobem řešit strukturální problémy; vyzývá k tomu, aby 
plán obnovy zohledňoval ve všech svých dimenzích specifické rysy nejvzdálenějších 
regionů, jak jsou uvedeny v článku 349 SFEU;

17. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby prohloubení nerovností a asymetrie ve veřejných 
dluzích, jež jsou důsledkem pandemie COVID-19, byly řešeny konkrétními opatřeními, 
k nimž nebudou patřit úsporná opatření, ale například granty s nulovou úrokovou 
sazbou a vzájemné sdílení a restrukturalizace nových dluhů;

18. zdůrazňuje, že vypuknutí pandemie COVID-19 poukázalo na slabiny tržní ekonomiky, 
v níž mají výrobu a obchod pod kontrolou nadnárodní podniky společně s přebujelým 
finančním sektorem; domnívá se, že strategie obnovy by se měla zaměřit na dlouhodobé 
veřejné investice do zásadních odvětví reálné ekonomiky, které povedou ke vzniku 
kvalitních pracovních míst, ke spravedlivému rozvoji a ke splnění ambiciózních cílů 
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v oblasti klimatu; poukazuje na to, že je nezbytně nutné, aby plán veřejných investic 
prosazoval rozvoj veřejných výrobních odvětví, a to především odvětví strategických, 
jako je výroba léčiv, hygienických potřeb, osobních ochranných prostředků a 
zdravotnických prostředků; zdůrazňuje, že státní podpora a všechny ostatní formy 
finanční podpory poskytované členskými státy a EU musí sloužit pouze podnikům, 
které se nevyhýbají placení daní a nevyplácely dividendy;

19. domnívá se, že celkový soubor opatření o objemu 540 miliard EUR, který dne 9. dubna 
2020 schválila Euroskupina, je s ohledem na navýšené potřeby žalostně nedostačující; 
vyjadřuje politování nad tím, že tyto nástroje jsou v podstatě dluhové nástroje, což ve 
všech členských státech povede k prudkému nárůstu veřejného dluhu; protestuje proti 
tomu, že pomoc v hodnotě 240 miliard EUR, která byla zprostředkována Evropským 
mechanismem stability, je svázána s úzce vymezenou oblastí použití, omezenou 
kapacitou, podmíněností a dohledem, což vedlo k tomu, že členské státy, jež finanční 
pomoc potřebují nejvíce, tyto nástroje nevyužily; vyzývá Euroskupinu, aby ve svém 
návrhu přehodnotila jak výši pomoci, tak podmínky jejího poskytování; 

20. je hluboce znepokojen statistickými metodami Komise, zejména jejím nadmíru 
optimistickým očekáváním výsledků pákového efektu, z něhož vychází za účelem 
generování prostředků; je pevně přesvědčen, že pro naléhavě potřebnou obnovu 
ekonomiky a transformaci nebude stačit pouhé přejmenování stávajících nástrojů 
financování;

21. konstatuje, že pandemie COVID-19 a následná hospodářská recese, klimatická krize 
a extrémní nerovnost spolu neoddělitelně souvisejí; vyzývá Komisi, aby zvýšila 
rozpočet plánu udržitelných investic na 2 biliony EUR, aby mohla být financována 
progresivní evropská sociální a zelená dohoda s cílem snížit nerovnost, vytvořit miliony 
nových pracovních míst, posílit sociální a hospodářskou soudržnost, zlepšit připravenost 
systémů zdravotní péče na budoucí pandemie a řešit klimatickou krizi; zdůrazňuje, že 
veřejné prostředky by měly směřovat do veřejných projektů a vytvářet přínosy pro 
veřejnost; domnívá se, že sdělení Komise o investičním plánu pro udržitelnou Evropu 
ze dne 14. ledna 2020 je nedostatečné a příliš závislé na mobilizaci soukromého 
financování s veřejnými zárukami;

22. vyzývá k vytvoření evropského podpůrného plánu pro malé a střední podniky, a 
zejména pro odvětví vzdělávání, sportu, kultury, médií, tvůrčích odvětví a cestovního 
ruchu, která jsou krizí zasažena nejvíce;

23. s ohledem na nedávný rozsudek německého Spolkového ústavního soudu vyzývá 
členské státy, aby bezodkladně změnily mandát ECB s cílem umožnit jí jednat jako 
skutečný věřitel poslední instance, podobně jako centrální banky v jiných jurisdikcích, a 
podrobit ji plné demokratické kontrole; poukazuje na to, že Komise může překonat 
současné právní obtíže tím, že bude držet dluhopisy do té doby, než bude možné provést 
potřebné změny právních předpisů;

24. vyzývá ke zrušení paktu o stabilitě, právních předpisů týkajících se správy 
ekonomických záležitostí (balíček šesti právních aktů a balíček dvou právních aktů 
týkajících se správy ekonomických záležitostí), evropského semestru a rozpočtové 
smlouvy a k jejich nahrazení Paktem o udržitelném rozvoji a zaměstnanosti, který zajistí 
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zaměstnanost, růst podporující začlenění a ochranu životního prostředí; zdůrazňuje, že 
EU a členské státy tímto způsobem vytvoří nezbytný manévrovací prostor na podporu 
veřejných investic, financování veřejných služeb a jejich sociálních funkcí, posílení 
hospodářské činnosti, zejména ve výrobních odvětvích, a umožní veřejné vlastnictví a 
kontrolu strategických hospodářských odvětví; dále zdůrazňuje, že se tím zajistí, aby 
v návaznosti na „flexibilitu“, kterou EU nyní umožňuje, nebyla přijata úsporná opatření, 
která by vedla k ochuzení velkých segmentů společnosti, jak tomu bylo po krizi v roce 
2008;

25. vyzývá k opětovnému projednání podmínek, splatnosti, úroků a výše veřejného dluhu, 
což umožní přesměrování zdrojů z dluhové služby na naléhavé hospodářské a sociální 
potřeby v členských státech;

26. vyzývá Komisi, aby přijala opatření k minimalizaci vedlejších účinků nezbytného 
uvolnění pravidel pro státní podporu, které s největší pravděpodobností prohloubí 
rozdíly mezi členskými státy a mezi podniky;

27. zdůrazňuje, že přístup k jakémukoli financování obnovy musí respektovat zásady 
právního státu, musí být v souladu s cílem 1,5 °C podle Pařížské dohody a s cíli snížení 
emisí do roku 2030, splňovat sociální cíle, jako je snižování chudoby a příjmové 
nerovnosti, a bojovat proti daňovým únikům, agresivnímu daňovému plánování, 
vyhýbání se daňovým povinnostem a praní peněz;

28. vyzývá Komisi, aby vyloučila offshorové společnosti a společnosti, které jsou zapojeny 
do daňových úniků, vyhýbání se daňovým povinnostem nebo daňových podvodů, 
z programů EIB zaměřených na řešení hospodářských a sociálních důsledků pandemie, 
jakož i z jiné veřejné pomoci související se pandemií COVID-19, zejména z fondu 
SURE pro nezaměstnanost;

29. domnívá se, že mechanismus daňových opatření v souvislosti s uhlíkem uplatňovaný na 
hranicích EU, který by účinně zdaňoval vytváření dalšího uhlíku v důsledku výroby 
mimo EU a dopravy do EU, by měl být spojen s převodem environmentálních 
technologií prostřednictvím udělování bezplatných licencí rozvojovým zemím;

30. zdůrazňuje, že za tuto krizi by za žádných okolností neměli platit pracovníci; vyzývá 
instituce EU a členské státy, aby financovaly obnovu prostřednictvím daní úměrných 
k bohatství a příjmu, aby byla navržena ambiciózní daň z bohatství, aby byla stanovena 
účinná poměrná daň z příjmu právnických osob, zejména pro společnosti ve finančním 
sektoru, které těžily z krátkodobých a spekulativních transakcí, a aby se podpořila daň 
z finančních transakcí („Tobinova daň“);

31. žádá EU a členské státy, aby chránily pracovní místa a mzdy milionů pracovníků 
zasažených krizí a zajistily zdravotní a pracovní podmínky těch, kteří byli v průběhu 
krize považováni za nepostradatelné, a aby tyto pracovníky podpořily i finančně;

32. vyzývá Komisi, členské státy a regiony, aby financovaly přeshraniční projekty na 
podporu hospodářského a sociálního rozvoje z prostředků na evropskou územní 
spolupráci s důrazem na projekty malého rozsahu, které by mohly mít zásadní význam 
pro přeshraniční oblasti a euroregiony a zároveň usnadnit přeshraniční mobilitu 
pracovních sil, pokud to zdravotní podmínky umožňují, a to i prosazováním zásady 
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rovných příležitostí a úpravou správního, sociálního a regulačního rámce;

33. trvá na tom, aby plán obnovy a revidovaný návrh VFR chránily finanční prostředky 
vyčleněné na rovnost žen a mužů, práva žen včetně sexuálního a reprodukčního zdraví, 
lidská práva a organizace občanské společnosti s cílem zajistit kontinuitu programů a 
řešit problém nepřiměřeného dopadu, který krize bude mít na ženy, dívky a 
marginalizované skupiny;

34. vyzývá k přijetí opatření, kterými se zajistí, aby reakce na krizi, které budou následovat 
po současné pandemii, nezanechaly nejvíce chudobou ohrožené a marginalizované 
skupiny, včetně menšin a osob z přistěhovaleckého prostředí, bez pomoci; žádá, aby 
revidovaný návrh VFR a plán obnovy poskytovaly adekvátní a přímé investice 
organizacím občanské společnosti, včetně organizací vedených migranty a příslušníky 
menšin, a aby se zaměřovaly na ty organizace, které podporují marginalizované 
komunity, a umožnily jim oslovit více lidí; žádá, aby nový VFR zajistil, že se nesníží 
zdroje na přijímání migrantů a uprchlíků a na jejich včasnou integraci a začlenění, které 
jsou zahrnuty do navrhovaného Azylového, migračního a integračního fondu (AMIF), a 
že tyto skupiny budou oprávněné k odpovídající podpoře bez ohledu na jejich 
přistěhovalecký status;

35. zdůrazňuje, že Parlament je jedinou demokraticky zvolenou institucí EU; vyjadřuje 
politování nad tím, že je oslabována jeho vedoucí úloha v jednáních o VFR na období 
2021–2027 a o plánu obnovy; zdůrazňuje, že balíček opatření pro obnovu by měl být 
významný a měl by být začleněn do nového, ambiciózního a přeorientovaného VFR; 
vyzývá Komisi a Radu, aby respektovaly výsady Parlamentu jako spolunormotvůrce a 
pracovaly zcela transparentně; zdůrazňuje, že nedovolí Komisi a Evropské radě, aby 
Parlament postavily do situace „ber, nebo nech být“; zdůrazňuje, že veškerá opatření 
prováděná Komisí musí podléhat parlamentní kontrole; žádá zrušení rozhodnutí, 
kterými měl být Parlament vyřazen ze hry;

°

° °

36. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské centrální 
bance a vládám, parlamentům a sociálním partnerům členských států.


