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NÁVRHY

Rozpočtový výbor vyzývá Hospodářský a měnový výbor jako příslušný výbor, aby do návrhu 
usnesení, který přijme, začlenil tyto návrhy:

1. domnívá se, že Evropská unie potřebuje udržitelnější model růstu, aby mohla 
prostřednictvím provádění dlouhodobé a účinné strategie reagovat na hospodářské, 
sociální, environmentální, digitální a demografické výzvy, kterým členské státy čelí; 
vítá Zelenou dohodu pro Evropu a z ní plynoucí Investiční plán pro udržitelnou Evropu 
jako novou strategii zeleného růstu pro Evropu, jejíž jádro tvoří udržitelnost, 
soudržnost, dobré životní podmínky občanů, sociální spravedlnost a makroekonomická 
stabilita; zdůrazňuje, že má-li být do budoucna zajištěna konvergence, vytváření 
pracovních míst, snižování nerovností a trvalá prosperita, má být tato strategie 
podpořena investicemi a sociálně spravedlivou transformací, přičemž je současně třeba 
respektovat omezení přírodních zdrojů; bere na vědomí přejmenování roční strategie 
růstu Komise na roční strategii pro udržitelný růst a očekává změnu politiky zaměřenou 
na plnění tohoto cíle;

2. zdůrazňuje, že tyto problémy mohou mít na lidi pozitivní i negativní dopady a mohou 
případně vést k negativním distribučním účinkům; domnívá se proto, že pro řešení 
nezaměstnanosti, chudoby pracujících a nejistých pracovních míst, jakož i nerovnosti 
mezi ženami a muži a rozdílů v odměňování žen a mužů je rozhodující zajistit 
uplatňování zásad solidarity a zásad evropského pilíře sociálních práv; zdůrazňuje, že je 
zásadní zajistit, aby nový evropský model růstu podporující začlenění neopomíjel ty, 
kteří nejsou schopni plně využívat příležitostí, jež vytváří; domnívá se, že toho lze 
dosáhnout mimo jiné významnými investicemi do infrastruktury, dovedností a 
vzdělávání, zdravotní péče, výzkumu a inovací;

3. zdůrazňuje význam evropského semestru jakožto nástroje pro zajištění koordinace a 
soudržnosti makroekonomických a fiskálních politik, a vytvářet tak součinnost a 
přispívat k makroekonomické stabilitě a udržitelnému rozvoji; vítá větší zaměření na 
klimatickou a environmentální udržitelnost a provádění cílů udržitelného rozvoje ve 
zprávách o jednotlivých zemích a rovněž na závazky podle Pařížské dohody; 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 EU, a udržitelným způsobem podporovat udržitelný růst znamená 
podporovat odpovědné fiskální politiky, strukturální reformy a investice;

4. vítá nový závazek Komise revidovat stávající pravidla Paktu o stabilitě a růstu s 
ohledem na doporučení Evropské fiskální rady;

5. domnívá se, že je třeba zvážit další flexibilitu s cílem zohlednit úsilí členských států o 
podporu spravedlivého přechodu na konkurenceschopné a zelené hospodářství 
podporující začlenění a řešení rizik vyplývajících ze změny klimatu, včetně z toho 
vyplývajícího zvýšení rozdílů mezi regiony, a to mimo jiné podporou udržitelných 
investic v zájmu dosažení větší konvergence; zdůrazňuje význam přijetí evropského 
systému zajištění pro případ nezaměstnanosti s cílem překonat sociální a hospodářskou 
nerovnováhu;
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6. 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 a solidaritu mezi našimi ekonomikami; zdůrazňuje, že přístup „čistých 
přispěvatelů a čistých příjemců“ nezahrnuje zejména výhody plynoucí z volného 
pohybu zboží, kapitálu, služeb a osob mezi zeměmi EU; věří, že k vyvrácení výše 
uvedených mýtů přispěje rovněž reforma a posílení vlastních zdrojů EU;

7. zdůrazňuje význam včasně, náležitě a dostatečně financovaného rozpočtu EU a 
víceletého finančního rámce k řešení společných výzev a očekávání občanů při 
současném zajišťování politiky soudržnosti a k tomu, aby významně přispívaly k 
udržitelnému růstu v členských státech; připomíná postoj Parlamentu, který k tomu, aby 
udělil svůj souhlas, požaduje silný a věrohodný rozpočet EU bez jakéhokoli snížení 
úrovně financování dlouhodobých politik EU zakotvených ve smlouvách a dohodu o 
reformě vlastních zdrojů EU; požaduje, aby Komise přijala spravedlivější a 
transparentnější, přísnější a komplexnější metodiku pro začleňování otázek klimatu a 
biologické rozmanitosti; domnívá se, že by měla zahrnovat reformované ukazatele 
výkonnosti pro definování a sledování příslušných výdajů souvisejících s klimatem a 
biologickou rozmanitostí, prevenci finanční podpory pro škodlivá opatření, pokyny k 
zajištění toho, aby všechny výdaje EU byly v souladu se závazkem Pařížské dohody 
udržet globální oteplování pod úrovní 1,5 stupňů, a sledování střednědobého až 
dlouhodobého dopadu začleňování oblasti klimatu do oblasti zmírňování změny klimatu 
a přizpůsobení se této změně, přičemž do tohoto procesu by měl být zapojen 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 
programech a v průběhu celého politického cyklu;

8. domnívá se, že členské státy a regiony mají v případě transformace různé výchozí 
pozice a požadavky, a že některé z nich tedy budou vystaveny riziku v různé míře 
vzhledem k jejich hospodářskému, geografickému a sociálnímu rozměru; zdůrazňuje, že 
již vynaložené úsilí se nesmí opomíjet; domnívá se, že mechanismus pro spravedlivou 
transformaci musí zajistit přiměřenou, inkluzivní, spravedlivou a rovnou transformaci 
pro všechny regiony, které budou přechodem na uhlíkově neutrální hospodářství 
dotčeny;

9. připomíná, že je důležité dokončit hospodářskou a měnovou unii, která by měla 
centrální fiskální kapacitu, jež bude schopná 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 rovněž 
programu na podporu reforem; domnívá se, že struktura řízení výše uvedeného 
rozpočtového nástroje by měla podléhat demokratické kontrole, a obává se, že pokud 
bude tento nástroj příliš malý, hrozí, že nebude mít makroekonomický dopad;

10. zdůrazňuje, že je důležité potírat pomocí rozpočtových zdrojů EU a jejích členských 
států daňové úniky, vyhýbání se daňovým povinnostem a agresivní daňové plánování, a 
sice prostřednictvím společného úsilí na evropské úrovni; připomíná, že díky investicím 
do tohoto boje se finanční prostředky vrací do vnitrostátních rozpočtů mnohem snáze a 
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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; zdůrazňuje, že jakákoli daňová reforma zaměřená 
na ekologizaci vnitrostátních rozpočtů by měla vést k sociálně vyvážené daňové zátěži 
daňových poplatníků;

11. konstatuje, že odpovědnost evropského semestru by bylo možné ještě zlepšit, a to i ve 
fázi stanovování priorit; naléhavě vyzývá Komisi, aby pracovala na posilování úlohy 
Parlamentu při řízení evropského semestru; vyzývá Komisi a členské státy, aby v rámci 
evropského semestru posílily úlohu vnitrostátních parlamentů, sociálních partnerů a 
dalších příslušných zúčastněných stran.
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