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Pozměňovací návrh 1
Manon Aubry

Návrh usnesení
Právní východisko 2 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Pařížskou dohodu,
Or. en

Pozměňovací návrh 2
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Stefan Berger, Enikő Győri, Jessica Polfjärd, 
Christian Doleschal, Jörgen Warborn, Esther de Lange

Návrh usnesení
Právní východisko 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
18. prosince 2019 o spravedlivém zdanění 
v digitalizované a globalizované 
ekonomice – BEPS 2.0’5 ,

vypouští se

__________________
5 Přijaté texty, P9_TA(2019)0102.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Právní východisko 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na závěrečnou zprávu 
a doporučení skupiny na vysoké úrovni 
pro vlastní zdroje,

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 4
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Právní východisko 13 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na nařízení o zřízení 
rámce pro usnadnění udržitelného 
investování a na nařízení (EU) 2019/2088,

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Clotilde Armand

Návrh usnesení
Právní východisko 13 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Agendu OSN pro 
udržitelný rozvoj 2030,

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Právní východisko 13 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zvláštní zprávu 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC) nazvanou „Globální oteplování o 
1,5 °C“, na pátou hodnotící zprávu (AR5) 
a na souhrnnou zprávu k této zprávě ze 
září 2018, která vyzvala k omezení 
nárůstu teploty na 1,5 °C ve srovnání s 
úrovní před průmyslovou revolucí. Podle 
pracovní skupiny IPCC II, která 
připravuje příspěvek do šesté hodnotící 
zprávy (AR6), ukazují nejnovější modely 
klimatu pro nadcházející zprávu OSN 
„neuvěřitelně alarmující“ riziko 
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nekontrolovatelného oteplování a potřebu 
drasticky rozšířit politiky v oblasti 
klimatu1a

,

__________________
1a https://www.ipcc.ch/report/sixth-
assessment-report-working-group-ii/

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Clotilde Armand

Návrh usnesení
Právní východisko 13 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise 
„Společně při dosahování cílů energetické 
unie a opatření v oblasti klimatu – 
vytvoření základů pro úspěšný přechod na 
čistou energii“,

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Právní východisko 14 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zvláštní zprávu 
Mezivládního panelu pro změnu klimatu 
(IPCC) o změně klimatu, desertifikaci, 
degradaci půdy, udržitelném hospodaření 
s půdou, potravinovém zabezpečení a 
tocích skleníkových plynů v 
suchozemských ekosystémech, na zvláštní 
zprávu tohoto panelu o oceánech a 
kryosféře v měnícím se klimatu a na 
zprávu Mezivládní vědecko-politické 
platformy o biologické rozmanitosti a 
ekosystémových službách (IPBES) o 
globálním posouzení biologické 
rozmanitosti a ekosystémových služeb z 
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května 2019,
Or. en

Pozměňovací návrh 9
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Právní východisko 14 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na evropský pilíř 
sociálních práv, mezinárodní zákon o 
lidských právech, pokyny OECD pro 
nadnárodní společnosti, obecné zásady 
OSN v oblasti podnikání a lidských práv a 
deklaraci Mezinárodní organizace práce o 
základních právech a zásadách v práci a 
osm základních úmluv MOP,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Právní východisko 14 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zásady odpovědného 
investování, zásady odpovědného 
bankovnictví a zásady udržitelného 
pojištění podporované OSN,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Právní východisko 14 d (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu MMF z roku 
2019, v níž se uvádí, že celosvětové dotace 
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na fosilní paliva v roce 2015 
představovaly 6,3 % celosvětového HDP, 
zatímco účinné stanovení cen fosilních 
paliv by v roce 2015 snížilo celosvětové 
emise uhlíku o 28 % a počet úmrtí 
spojených se znečištěním ovzduší 
způsobeným fosilními palivy o 46 % a 
zvýšily by státní příjmy o 3,8 % HDP1a , a 
konstatuje, že Evropská unie a 11 
členských států vynaložilo v letech 2014 
až 2016 na dotace na fosilní paliva 
nejméně 112 miliard EUR ročně1b 

,

__________________
1a 
https://www.imf.org/en/Publications/WP/I
ssues/2019/05/02/Global-Fossil-Fuel-
Subsidies-Remain-Large-An-Update-
Based-on-Country-Level-Estimates-46509
1b 
http://www.caneurope.org/publications/bl
ogs/1471-report-phase-out-2020-
monitoring-europe-s-fossil-fuel-subsidies

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Aurore Lalucq

Návrh usnesení
Právní východisko 20 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na strategii v oblasti 
biologické rozmanitosti, která stanoví 
závazné cíle pro Unii a její členské státy, 
pokud jde o ochranu nejméně 30 % 
suchozemských a mořských oblastí Unie a 
obnovu nejméně 30 % poškozených 
ekosystémů do roku 2030,

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Jens Geier
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Návrh usnesení
Právní východisko 20 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na rezoluci Valného 
shromáždění OSN 70/1 ze dne 25. září 
2015 nazvanou „Přeměna našeho světa: 
agenda pro udržitelný rozvoj 2030“, která 
vstoupila v platnost dne 1. ledna 2016,

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Alfred Sant

Návrh usnesení
Právní východisko 20 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na politické prohlášení z 
Valletty o čisté energii pro ostrovy EU ze 
dne 18. května 2017,

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Pierre Larrouturou, Gilles Boyer

Návrh usnesení
Právní východisko 20 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na stanovy ECB,
Or. en

Pozměňovací návrh 16
Pierre Larrouturou, Sirpa Pietikäinen, Gilles Boyer

Návrh usnesení
Právní východisko 20 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu evropské 
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služby programu Copernicus ze dne 5. 
června, v níž se uvádí, že květen 2020 byl 
nejteplejším naměřeným květnem vůbec (s 
teplotami 35 °C na Sibiři!),

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění -A (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-A. vzhledem k tomu, že změna 
klimatu je globální výzvou, která vyžaduje 
mezinárodní spolupráci a srovnatelné 
úsilí ze strany různých aktérů; vzhledem k 
tomu, že má-li Unie úspěšně plnit svou 
úlohu světového lídra při přechodu ke 
klimatické neutralitě, je zásadní 
realistický přístup, který skutečně 
podporuje udržitelný, konkurenceschopný 
růst a prosperitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh usnesení
Bod odůvodnění -A (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-A. vzhledem k tomu, že smyslem 
Zelené nové dohody nebo jakékoli 
varianty takto nazvané koncepce je zajistit 
ambiciózní, státem řízenou ekologickou 
transformaci financovanou z veřejných 
zdrojů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 19
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod odůvodnění -A (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-A. vzhledem k tomu, že nezbytné 
investice do přizpůsobení se změně 
klimatu nejsou dosud posouzeny a 
začleněny do údajů o klimatu ve VFR;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Paul Tang, Carmen Avram, Manon Aubry, Evelyn Regner, Csaba Molnár, Siegfried 
Mureşan, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Gilles Boyer, Sirpa Pietikäinen, Pedro 
Marques, Margarida Marques

Návrh usnesení
Bod odůvodnění -A (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-A. vzhledem k tomu, že přechod k 
udržitelnému hospodářství bude mít 
dopad na všechna odvětví hospodářství 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Pierre Larrouturou, Sirpa Pietikäinen, Gilles Boyer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění -A (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-A. vzhledem k tomu, že zpráva 
Národního úřadu pro oceán a atmosféru 
(National Oceanic Atmospheric 
Administration, NOAA) ze dne 5. června 
uvádí, že koncentrace CO2 v atmosféře v 
květnu 2020 poprvé za více než 3 miliony 
let překročila průměrných 417 ppm, a že 
navzdory velmi silnému hospodářskému 
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zpomalení souvisejícímu s pandemií 
onemocnění COVID-19 se koncentrace za 
jeden rok zvýšila o 2,4 ppm, což je třikrát 
rychlejší nárůst než v 70. nebo 80. letech 
20. století;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Paul Tang, Petros Kokkalis, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Siegfried Mureşan, Eero 
Heinäluoma, Sirpa Pietikäinen, Pedro Marques

Návrh usnesení
Bod odůvodnění -A (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-A. vzhledem k tomu, že cesta ke 
klimatické neutralitě do roku 2050 s 
prvním milníkem snížení emisí o 50 až 55 
% do roku 2030 ve srovnání s rokem 1990 
posílí konkurenceschopnost hospodářství 
Unie a povede k přebytku udržitelných, 
vysoce kvalitních pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Aurore Lalucq, Paul Tang, Pierre Larrouturou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění -A (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-A. vzhledem k tomu, že nejnovější 
zpráva IPCC jasně uvádí, že dosud přijaté 
politiky nestačí k tomu, aby zabránily 
globálnímu oteplování vyššímu než 1,5 
°C, ztrátě biologické rozmanitosti a 
narušení biogeochemických toků;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Aurore Lalucq, Paul Tang
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění -A (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-A. vzhledem k tomu, že vyhýbání se 
daňovým povinnostem a daňové úniky 
způsobily miliardové ztráty potenciálních 
příjmů pro veřejné finance v několika 
členských státech, většinou ve prospěch 
velkých korporací a bohatých jednotlivců; 
vzhledem k tomu, že daňové úniky a 
vyhýbání se daňovým povinnostem 
narušují hospodářskou soutěž na vnitřním 
trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod odůvodnění -A (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-A. vzhledem k tomu, že ECB 
průběžně přezkoumává svou strategii 
měnové politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Paul Tang, Petros Kokkalis, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Csaba Molnár, Aurore 
Lalucq, Eero Heinäluoma, Siegfried Mureşan, Sirpa Pietikäinen, Gilles Boyer, Pedro 
Marques, Margarida Marques

Návrh usnesení
Bod odůvodnění -A (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-A. vzhledem k tomu, že právní 
předpisy EU v oblasti klimatu stanoví 
závazek EU ohledně klimatické neutrality 
do roku 2050, včetně dočasných 
ambiciózních kroků nezbytných k 
dosažení tohoto cíle;
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Or. en

Pozměňovací návrh 27
Paul Tang, Manon Aubry, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Aurore 
Lalucq, Siegfried Mureşan, Eero Heinäluoma, Gilles Boyer, Sirpa Pietikäinen, Pedro 
Marques, Margarida Marques

Návrh usnesení
Bod odůvodnění -A (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-A. vzhledem k tomu, že Komise 
odhadla investiční potřeby na úrovni EU 
za účelem dosažení současných cílů v 
oblasti klimatu do roku 2030 na 240 
miliard EUR ročně1a a dodatečné částky 
130 miliard EUR/ ročně na cíle v oblasti 
životního prostředí, 192 miliard EUR 
ročně na sociální infrastrukturu a 100 
miliard EUR ročně na širší dopravní 
infrastrukturu Evropy, a vzhledem k 
tomu, že je nezbytné mobilizovat všechny 
dostupné finanční prostředky za účelem 
překlenutí investiční mezery;
__________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
onomy-
finance/assessment_of_economic_and_in
vestment_needs.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Pierre Larrouturou, Sirpa Pietikäinen, Paul Tang, Gilles Boyer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění -A (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-A. vzhledem k tomu, že článek 2.1 
Pařížské dohody má za cíl „sladění 
finančních toků s nízkoemisním rozvojem 
odolným vůči změně klimatu“;
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Or. en

Pozměňovací návrh 29
Paul Tang, Gilles Boyer, Sirpa Pietikäinen, Petros Kokkalis, Carmen Avram, Evelyn 
Regner, Joachim Schuster, Niels Fuglsang, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Eero 
Heinäluoma, Pedro Marques, Margarida Marques

Návrh usnesení
Bod odůvodnění -A (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-A. vzhledem k tomu, že Zelená 
dohoda pro Evropu je strategií pro růst, 
která by měla vést k udržitelnému 
hospodářskému růstu podporujícímu 
začlenění a tvorbě pracovních míst a 
zajistit strategickou autonomii EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Pierre Larrouturou

Návrh usnesení
Bod odůvodnění -A (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-A. vzhledem k tomu, že Komise 
odhadla investiční potřeby na úrovni EU 
za účelem dosažení současných cílů v 
oblasti klimatu do roku 2030 na 240 
miliard EUR ročně1a a dodatečné částky 
130 miliard EUR ročně na cíle v oblasti 
životního prostředí, 192 miliard EUR 
ročně na sociální infrastrukturu a 100 
miliard EUR ročně na širší dopravní 
infrastrukturu Evropy, což v celkové výši 
představuje nejméně 662 miliard EUR 
investičních potřeb ročně; vzhledem k 
tomu, že tyto údaje vycházejí z cílů v 
oblasti klimatu do roku 2030, jimiž je 
snížení emisí skleníkových plynů pouze o 
40 % , a proto nyní, když se Parlament 
dohodl na ambicióznějších cílech snížení 
o 55 %, je investiční mezera ještě větší; 
vzhledem k tomu, že je nezbytné 
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mobilizovat všechny dostupné finanční 
prostředky za účelem překlenutí investiční 
mezery;
__________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
onomy-
finance/assessment_of_economic_and_in
vestment_needs.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pierre 
Larrouturou, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Siegfried Mureşan, Pedro Marques, 
Margarida Marques

Návrh usnesení
Bod odůvodnění -A (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-A. vzhledem k tomu, že veřejné a 
soukromé financování by mělo být v 
souladu s taxonomií EU a se zásadou 
„významně neškodit“, aby finanční 
nástroje EU, včetně rozpočtu EU, včetně 
nástrojů financovaných prostřednictvím 
dočasného nástroje Next Generation EU, 
evropského semestru, investičního plánu 
EU, EIB, ECB a finančních zdrojů EU, 
jako jsou fondy soudržnosti a strukturální 
a investiční fondy, nepodporovaly cíle, 
projekty a činnosti, které významně 
poškozují sociální nebo environmentální 
cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Paul Tang, Carmen Avram, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Aurore 
Lalucq, Siegfried Mureşan, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Margarida Marques

Návrh usnesení
Bod odůvodnění -A (nový)



PE652.496v02-00 16/291 AM\1209233CS.docx

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-A. vzhledem k tomu, že sanitární 
krize spojená s onemocněním COVID-19 
zdůrazňuje význam investic do sociálně a 
environmentálně udržitelného 
hospodářství, zejména do investic 
podporujících špičkový výzkum a vývoj, 
konkurenceschopný průmysl, prohloubení 
a posílení jednotného trhu, silné malé a 
střední podniky, zdravotní péči, silný 
systém sociálního zabezpečení a sociální 
blahobyt;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn Regner, Carmen Avram, Pierre 
Larrouturou, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Návrh usnesení
Bod odůvodnění -A (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-A. vzhledem k tomu, že výdaje 
potřebné na podporu evropských 
ekonomik vyvolávají otázku, jak bude 
dluh splacen; vzhledem k tomu, že je 
důležité zabránit nárůstu nerovností, k 
nimž došlo v důsledku předchozí krize, 
kdy se zvýšila zátěž pro občany v důsledku 
záchrany bank;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pierre 
Larrouturou, Joachim Schuster, Csaba Molnár, Aurore Lalucq, Siegfried Mureşan, 
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Margarida Marques

Návrh usnesení
Bod odůvodnění -A (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-A. vzhledem k tomu, že vytvoření 
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udržitelného hospodářského systému je 
zásadní pro rozvoj dlouhodobé strategické 
autonomie Evropské unie a pro zvýšení 
odolnosti EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Paul Tang, Gilles Boyer, Manon Aubry, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Niels 
Fuglsang, Aurore Lalucq, Siegfried Mureşan, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Návrh usnesení
Bod odůvodnění -A (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-A. vzhledem k tomu, že v roce 2018 
představovaly ekologické daně 6 % všech 
daňových příjmů členských států EU, 
zatímco celosvětové dotace na fosilní 
paliva představují více než 6 % 
celosvětového HDP1a;
__________________
1a Příjmy z ekologické daně, nejnovější 
aktualizace: 24-02-2020 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu 
https://www.imf.org/en/Publications/WP/I
ssues/2019/05/02/Global-Fossil-Fuel-
Subsidies-Remain-Large-An-Update-
Based-on-Country-Level-Estimates-46509 

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Carmen Avram, Niels Fuglsang, Evelyn 
Regner, Aurore Lalucq

Návrh usnesení
Bod odůvodnění -A (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-A. vzhledem k tomu, že daňové 
výjimky pro odvětví letecké a námořní 
dopravy mohou rovněž narušit 
hospodářskou soutěž mezi průmyslovými 
odvětvími a mohou podporovat neúčinné 
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a znečišťující způsoby dopravy;
Or. en

Pozměňovací návrh 37
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh usnesení
Bod odůvodnění -A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-Aa. vzhledem k tomu, že Zelenou 
novou dohoda nebo jakkoli podobně 
nazvanou koncepci nelze uskutečnit, 
pokud je jeho základem neoliberální 
model financování, například model 
navržený v investičním plánu pro 
udržitelnou Evropu, který je založen na 
umožnění soukromých investic, 
předstartovní financování a zdanění na 
základě spotřeby jakožto vlastních zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod odůvodnění -A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-Aa. vzhledem k tomu, že byla 
aktivována obecná úniková doložka Paktu 
o stabilitě a růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Pierre Larrouturou, Sirpa Pietikäinen, Paul Tang, Gilles Boyer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění -A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-Aa. vzhledem k tomu, že stanovy ECB 
v článku 2 stanoví, že pokud je dosaženo 
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cíle cenové stability a není-li zpochybněn, 
je měnová politika ECB vedena s cílem 
podpořit cíle EU stanovené v článku 3 
Smlouvy o EU, který výslovně uvádí jako 
cíle Unie „zlepšení kvality životního 
prostředí“, a že deklarovaný záměr ECB 
aktivně přispívat k úspěchu Zelené 
dohody proto není v žádném případě v 
rozporu se Smlouvami,

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod odůvodnění -A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-Ab. vzhledem k tomu, že objem 
veřejného dluhu během koronavirové 
krize vzrostl, tyto dluhy nelze splácet a 
ECB drží podíl dluhu členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Eero Heinäluoma

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá investiční plán pro udržitelnou 
Evropu (SEIP), který má zásadní význam 
pro zajištění úspěchu Zelené dohody a 
přechodu na udržitelnější a odolnější 
ekonomiku;

1. vítá investiční plán pro udržitelnou 
Evropu (SEIP), který má zásadní význam 
pro zajištění úspěchu Zelené dohody, je 
hnací silou dlouhodobé 
konkurenceschopnosti EU a přechodu na 
spravedlivější, udržitelnější a odolnější 
ekonomiku; zdůrazňuje, že uvedený plán 
by měl zohlednit zkušenosti z předchozích 
programů („Junckerova plánu“) a klást 
zvláštní důraz na skutečně doplňující 
investice s evropskou přidanou hodnotou; 
vyzývá ke koordinovaným opatřením, 
která by řešila investiční mezeru v celé 
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EU; je přesvědčen, že vyvolání dopadu na 
čistou zaměstnanost s novými vysoce 
kvalitními pracovními místy, snižování 
nerovností a přispívání k cílům 
evropského pilíře sociálních práv by mělo 
představovat celkové cíle klimatické 
transformace a SEIP;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá investiční plán pro udržitelnou 
Evropu (SEIP), který má zásadní význam 
pro zajištění úspěchu Zelené dohody a 
přechodu na udržitelnější a odolnější 
ekonomiku;

1. vítá investiční plán pro udržitelnou 
Evropu (SEIP), který má zásadní význam 
pro zajištění úspěchu Zelené dohody a 
přechodu na udržitelnější a odolnější 
ekonomiku, a zdůrazňuje, že všechny 
veřejné a soukromé finance by se měly 
řídit taxonomií EU a zásadou významně 
neškodit; financování z rozpočtu EU, 
evropského semestru, finančních nástrojů 
EU, jako je Next Generation EU, 
investiční plán EU, fondy soudržnosti a 
strukturální a investiční fondy, ani 
financování z EIB, ECB a z různých 
operací by nemělo podporovat projekty a 
činnosti, které významně poškozují 
sociální nebo environmentální cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Marek Belka, Margarida Marques

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá investiční plán pro udržitelnou 
Evropu (SEIP), který má zásadní význam 
pro zajištění úspěchu Zelené dohody a 

1. vítá investiční plán pro udržitelnou 
Evropu (SEIP), který má zásadní význam 
pro zajištění úspěchu Zelené dohody a 
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přechodu na udržitelnější a odolnější 
ekonomiku;

přechodu na udržitelnější a odolnější 
ekonomiku; zdůrazňuje, že nástroj SEIP 
by měl jít ruku v ruce s dalšími hlavními 
sociálně-ekonomickými dlouhodobými cíli 
a prioritami EU; zdůrazňuje, že systém 
SEIP musí vycházet ze zkušeností 
získaných v průběhu sociálně-ekonomické 
krize související s krizí způsobenou 
onemocněním COVID-19, aby se v 
nadcházejících letech usnadnil rozvoj 
inkluzivnější a silnější ekonomiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Dragoș Pîslaru, Linea Søgaard-Lidell

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá investiční plán pro udržitelnou 
Evropu (SEIP), který má zásadní význam 
pro zajištění úspěchu Zelené dohody a 
přechodu na udržitelnější a odolnější 
ekonomiku;

1. vítá investiční plán pro udržitelnou 
Evropu (SEIP), který má zásadní význam 
pro zajištění úspěchu Zelené dohody a 
přechodu na udržitelnější a odolnější 
ekonomiku; vyzývá Komisi, aby přijala 
technologicky neutrální přístup, který 
vytvoří rovné podmínky pro všechny 
technologie a odvětví, a aby zakotvila 
zásady technologické neutrality a analýzy 
životního cyklu (LCA) jako jádro 
investičního plánu pro udržitelnou 
Evropu;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Clotilde Armand

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá investiční plán pro udržitelnou 
Evropu (SEIP), který má zásadní význam 
pro zajištění úspěchu Zelené dohody a 

1. vítá investiční plán pro udržitelnou 
Evropu (SEIP), který má zásadní význam 
pro zajištění úspěchu Zelené dohody a 
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přechodu na udržitelnější a odolnější 
ekonomiku;

přechodu na udržitelnější a odolnější 
ekonomiku v souladu se zásadou územní 
soudržnosti; je toho názoru, že 
financování poskytnuté v rámci nástroje 
SEIP by mělo kompenzovat hospodářské a 
sociální úsilí v oblasti zelené transformace 
a vytvořit nové příležitosti pro pracovníky 
a podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá investiční plán pro udržitelnou 
Evropu (SEIP), který má zásadní význam 
pro zajištění úspěchu Zelené dohody a 
přechodu na udržitelnější a odolnější 
ekonomiku;

1. vítá investiční plán pro udržitelnou 
Evropu (SEIP), který má zásadní význam 
pro zajištění úspěchu Zelené dohody a 
přechodu na ekonomiku vysoce 
energeticky a zdrojově efektivní, plně 
založenou na obnovitelných zdrojích, s 
čistými nulovými emisemi skleníkových 
plynů a bez toxických látek do roku 2040;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Aurore Lalucq, Paul Tang

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá investiční plán pro udržitelnou 
Evropu (SEIP), který má zásadní význam 
pro zajištění úspěchu Zelené dohody a 
přechodu na udržitelnější a odolnější 
ekonomiku;

1. poukazuje na úlohu Zelené 
dohody pro Evropu jakožto nové strategie 
EU, která mezi hlavní cíle Unie klade 
vyřešení ekologických problémů 
a zajištění dobrých životních podmínek 
občanů; vítá investiční plán pro 
udržitelnou Evropu (SEIP), který má 
zásadní význam pro zajištění úspěchu 
Zelené dohody a přechodu na udržitelnější 
a odolnější ekonomiku;
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Or. en

Pozměňovací návrh 48
Margarida Marques, Marek Belka, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik 
Bergkvist, Elisabetta Gualmini

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá investiční plán pro udržitelnou 
Evropu (SEIP), který má zásadní význam 
pro zajištění úspěchu Zelené dohody a 
přechodu na udržitelnější a odolnější 
ekonomiku;

1. vítá investiční plán pro udržitelnou 
Evropu (SEIP), který má zásadní význam 
pro zajištění úspěchu Zelené dohody a 
přechodu na udržitelnější a odolnější 
ekonomiku; domnívá se, že investice 
plánované v rámci nástroje SEIP 
přinesou nezbytný hospodářský stimul, 
vytvoří odolnost vůči budoucím otřesům a 
vytvoří pracovní místa;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Herve Juvin, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá investiční plán pro udržitelnou 
Evropu (SEIP), který má zásadní význam 
pro zajištění úspěchu Zelené dohody a 
přechodu na udržitelnější a odolnější 
ekonomiku;

1. vítá investiční plán pro udržitelnou 
Evropu (SEIP), který má zásadní význam 
pro zajištění úspěchu Zelené dohody a 
přechodu na udržitelnější a odolnější 
ekonomiku; připomíná, že k dosažení 
tohoto úspěchu musí být spojen s 
přezkumem pravidel mezinárodního 
obchodu a mobility kapitálu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 50
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn Regner, Pierre Larrouturou, 
Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Siegfried Mureşan, Eero Heinäluoma, Pedro 
Marques, Margarida Marques
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Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá investiční plán pro udržitelnou 
Evropu (SEIP), který má zásadní význam 
pro zajištění úspěchu Zelené dohody a 
přechodu na udržitelnější a odolnější 
ekonomiku;

1. vítá investiční plán pro udržitelnou 
Evropu (SEIP), který má zásadní význam 
pro zajištění úspěchu Zelené dohody a 
přechodu na udržitelnější a odolnější 
ekonomiku; zdůrazňuje, že tento plán by 
měl být ústředním prvkem koordinované a 
inkluzivní reakce Unie na budování 
odolnější ekonomiky a společnosti po krizi 
způsobené onemocněním COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
José Manuel Fernandes

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá investiční plán pro udržitelnou 
Evropu (SEIP), který má zásadní význam 
pro zajištění úspěchu Zelené dohody a 
přechodu na udržitelnější a odolnější 
ekonomiku;

1. vítá investiční plán pro udržitelnou 
Evropu (SEIP), který má zásadní význam 
pro zajištění úspěchu Zelené dohody a 
přechodu na udržitelnější a odolnější 
ekonomiku, a zároveň podporuje územní, 
sociální a hospodářskou soudržnost a 
zajišťuje, aby nebyl opomenut žádný 
občan ani region;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá investiční plán pro udržitelnou 
Evropu (SEIP), který má zásadní význam 
pro zajištění úspěchu Zelené dohody a 
přechodu na udržitelnější a odolnější 

1. odmítá investiční plán pro 
udržitelnou Evropu (SEIP) jako finanční 
nástroj Zelené dohody pro Evropu 
vytvořený za účelem centrálního 



AM\1209233CS.docx 25/291 PE652.496v02-00

CS

ekonomiku; plánování ekonomik členských států a 
nasměrování peněz daňových poplatníků 
a uměle levných úvěrů do politicky 
žádoucích odvětví a podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá investiční plán pro udržitelnou 
Evropu (SEIP), který má zásadní význam 
pro zajištění úspěchu Zelené dohody a 
přechodu na udržitelnější a odolnější 
ekonomiku;

1. vítá investiční plán pro udržitelnou 
Evropu (SEIP), který má zásadní význam 
pro zajištění úspěchu Zelené dohody, 
plnění závazků Unie v oblasti klimatu a 
přechodu na udržitelnější a odolnější 
ekonomiku;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá investiční plán pro udržitelnou 
Evropu (SEIP), který má zásadní význam 
pro zajištění úspěchu Zelené dohody a 
přechodu na udržitelnější a odolnější 
ekonomiku;

1. vítá investiční plán pro udržitelnou 
Evropu (SEIP), který má zásadní význam 
pro zajištění úspěchu Zelené dohody a 
přechodu na udržitelnější, odolnější a 
konkurenceschopnější ekonomiku;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá investiční plán pro udržitelnou 
Evropu (SEIP), který má zásadní význam 
pro zajištění úspěchu Zelené dohody a 
přechodu na udržitelnější a odolnější 
ekonomiku;

1. připomíná, že investiční plán pro 
udržitelnou Evropu (SEIP) by mohl být 
prvním krokem k zajištění postupného 
přechodu na udržitelnější a odolnější 
ekonomiku;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá investiční plán pro udržitelnou 
Evropu (SEIP), který má zásadní význam 
pro zajištění úspěchu Zelené dohody a 
přechodu na udržitelnější a odolnější 
ekonomiku;

1. vítá investiční plán pro udržitelnou 
Evropu (SEIP), který má zásadní význam 
pro zajištění úspěchu Zelené dohody a 
přechodu na udržitelnou a odolnou 
ekonomiku;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. jako povinnou podmínku pro 
získání jakéhokoli veřejného financování 
jsou společnosti povinny předkládat 
povinné plány transformace založené na 
vědeckých a časově vymezených cílech 
udržitelnosti; tyto plány transformace 
musí být monitorovány a kontrolovány 
orgány a závažné porušení plánů 
transformace povede k vrácení 
vyplacených přídělů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 58
Eero Heinäluoma

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. naléhavě vyzývá všechny členské 
státy, aby se zavázaly k dosažení cíle 
klimatické neutrality do roku 2050 co 
nejdříve; domnívá se, že z nástroje SEIP 
mohou mít prospěch pouze členské státy, 
které se zavázaly k cíli EU v oblasti 
klimatické neutrality do roku 2050;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že je důležité zajistit 
ekonomicky životaschopnou transformaci, 
zejména pro malé a střední podniky a 
mikropodniky z hlediska času a nástrojů 
přeměny;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Eero Heinäluoma

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. domnívá se, že rozpočet EU by měl 
být chráněn před nedostatky z hlediska 
dodržování zásady právního státu 
způsobem popsaným v postoji EP k 
nařízení o ochraně rozpočtu Unie v 
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případě všeobecných nedostatků 
týkajících se právního státu v členských 
státech, který byl převážnou většinou 
přijat v roce 2019; je přesvědčen, že pouze 
členské státy, které dodržují základní 
hodnoty EU, jako je zásada právního 
státu, mohou využívat nástroje SEIP a 
dalších finančních prostředků EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. připomíná, že je zapotřebí zavést 
systém sociální ochrany v případě, že 
společnosti, které provádějí transformaci v 
oblasti klimatu, mají nadbytek 
zaměstnanců, pracovníků, kteří nemohou 
být přemístěni, nebo v případě přemístění 
podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod 1 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1c. zdůrazňuje, že spravedlivý přechod 
k udržitelné a odolné ekonomice nelze 
oddělit od účinného plánu digitalizace; 
jak ukázaly skutečnosti během 
koronavirové pandemie, digitalizace 
umožňuje provádění mnoha činností na 
dálku, jako je práce, školní docházka 
nebo návštěvy přednášek na univerzitě či 
návštěva lékaře; v důsledku toho by 
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mohlo být možné výrazně snížit znečištění 
z dnešní velmi vysoké mobility a umožnit 
opětovné osídlení mnoha oblastí, které 
jsou v současné době vylidněny; 
zdůrazňuje proto, že opětovné osídlení 
vylidněných oblastí by bylo přínosné pro 
životní prostředí, pokud jde o běžné 
udržování území, a zabránilo by 
hydrogeologickému riziku, jemuž jsou 
některé oblasti nyní vystaveny;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Aurore Lalucq, Paul Tang

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá Plán evropské hospodářské 
obnovy Komise, v jehož středu je Zelená 
dohoda pro Evropu; podporuje základní 
zásadu, že veřejné investice se musí řídit 
mottem „neškodit“; zdůrazňuje, že 
vnitrostátní plány obnovy a zvyšování 
odolnosti by měly EU přivést na cestu ke 
splnění cíle snížit do roku 2030 emise 
skleníkových plynů o 50 % až 55 % v 
porovnání s rokem 1990 a dosáhnout do 
roku 2050 klimatické neutrality;

2. vítá Plán evropské hospodářské 
obnovy Komise, v jehož středu je Zelená 
dohoda pro Evropu; podporuje základní 
zásadu, že veřejné investice se musí řídit 
mottem „neškodit“; zdůrazňuje, že 
vnitrostátní plány obnovy a zvyšování 
odolnosti by měly EU přivést na cestu ke 
splnění cíle snížit do roku 2030 emise 
skleníkových plynů o 50 % až 55 % v 
porovnání s rokem 1990 a dosáhnout do 
roku 2050 klimatické neutrality; domnívá 
se, že dosažení spravedlivé transformace, 
pokud jde o klimatickou neutralitu, je 
hlavní povinností EU; vyzývá k provádění 
vhodných opatření a politik týkajících se 
veřejného, soukromého a veřejného 
sektoru, regionů a členských států, aby 
tato transformace byla úspěšná; vyzývá 
Komisi, aby začala provádět každoroční 
posuzování ekologického dluhu Unie, 
jejího uhlíkového rozpočtu a dovezených 
emisí;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
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za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá Plán evropské hospodářské 
obnovy Komise, v jehož středu je Zelená 
dohoda pro Evropu; podporuje základní 
zásadu, že veřejné investice se musí řídit 
mottem „neškodit“; zdůrazňuje, že 
vnitrostátní plány obnovy a zvyšování 
odolnosti by měly EU přivést na cestu ke 
splnění cíle snížit do roku 2030 emise 
skleníkových plynů o 50 % až 55 % v 
porovnání s rokem 1990 a dosáhnout do 
roku 2050 klimatické neutrality;

2. vítá Plán evropské hospodářské 
obnovy Komise, v jehož středu je Zelená 
dohoda pro Evropu; podporuje základní 
zásadu, že veřejné investice se musí řídit 
zásadou „neškodit“, vyjadřuje však 
politování nad tím, že plán obnovy 
neposkytuje skutečné podmínky týkající se 
cílů Unie v oblasti životního prostředí, 
pokud nejsou jasně definována kritéria 
financování investic a reforem, a může 
umožnit schválení plánů obnovy, u nichž 
udržitelnost není nezbytnou podmínkou, 
která musí být splněna; zdůrazňuje, že 
vnitrostátní plány obnovy a zvyšování 
odolnosti by měly Unii přivést na cestu ke 
splnění cíle snížit do roku 2030 emise 
skleníkových plynů o 65 % v porovnání s 
rokem 1990 a dosáhnout do roku 2050 
klimatické neutrality v souladu se závazky 
EU podle Pařížské dohody a zákona o 
klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás Fernández, Carmen Avram, Evelyn 
Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Csaba Molnár, Aurore Lalucq, Eero 
Heinäluoma, Pedro Marques, Margarida Marques

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá Plán evropské hospodářské 
obnovy Komise, v jehož středu je Zelená 
dohoda pro Evropu; podporuje základní 
zásadu, že veřejné investice se musí řídit 
mottem „neškodit“; zdůrazňuje, že 
vnitrostátní plány obnovy a zvyšování 
odolnosti by měly EU přivést na cestu ke 
splnění cíle snížit do roku 2030 emise 

2. vítá Plán evropské hospodářské 
obnovy Komise, v jehož středu je Zelená 
dohoda pro Evropu; podporuje základní 
zásadu, že veřejné investice se musí řídit 
mottem „neškodit“; zdůrazňuje, že toto 
motto se vztahuje jak na sociální, tak na 
environmentální cíle; zdůrazňuje, že 
vnitrostátní plány obnovy a zvyšování 
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skleníkových plynů o 50 % až 55 % v 
porovnání s rokem 1990 a dosáhnout do 
roku 2050 klimatické neutrality;

odolnosti by měly EU přivést na cestu ke 
splnění cíle snížit do roku 2030 emise 
skleníkových plynů o 50 % až 55 % v 
porovnání s rokem 1990 a dosáhnout do 
roku 2050 klimatické neutrality, a zároveň 
poskytnout dostatečné záruky pro zajištění 
sociální spravedlnosti v udržitelné 
transformaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Herve Juvin, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá Plán evropské hospodářské 
obnovy Komise, v jehož středu je Zelená 
dohoda pro Evropu; podporuje základní 
zásadu, že veřejné investice se musí řídit 
mottem „neškodit“; zdůrazňuje, že 
vnitrostátní plány obnovy a zvyšování 
odolnosti by měly EU přivést na cestu ke 
splnění cíle snížit do roku 2030 emise 
skleníkových plynů o 50 % až 55 % v 
porovnání s rokem 1990 a dosáhnout do 
roku 2050 klimatické neutrality;

2. vítá Plán evropské hospodářské 
obnovy Komise, v jehož středu je Zelená 
dohoda pro Evropu; podporuje základní 
zásadu, že veřejné investice se musí řídit 
mottem „neškodit“; zdůrazňuje, že 
vnitrostátní plány obnovy a zvyšování 
odolnosti by měly EU přivést na cestu ke 
splnění cíle snížit do roku 2030 emise 
skleníkových plynů o 50 % až 55 % v 
porovnání s rokem 1990 a dosáhnout do 
roku 2050 klimatické neutrality; přeje si, 
aby tato trajektorie byla předmětem 
každoroční aktualizace ohledně vývoje u 
dalších hlavních producentů skleníkových 
plynů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 67
Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá Plán evropské hospodářské 
obnovy Komise, v jehož středu je Zelená 
dohoda pro Evropu; podporuje základní 

2. vítá Plán evropské hospodářské 
obnovy Komise, v jehož středu je Zelená 
dohoda pro Evropu; podporuje základní 
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zásadu, že veřejné investice se musí řídit 
mottem „neškodit“; zdůrazňuje, že 
vnitrostátní plány obnovy a zvyšování 
odolnosti by měly EU přivést na cestu ke 
splnění cíle snížit do roku 2030 emise 
skleníkových plynů o 50 % až 55 % v 
porovnání s rokem 1990 a dosáhnout do 
roku 2050 klimatické neutrality;

zásadu, že veřejné investice se musí řídit 
mottem „neškodit“; zdůrazňuje, že 
vnitrostátní plány obnovy a zvyšování 
odolnosti by měly EU přivést na cestu ke 
splnění jejích závazků vyplývajících z 
Pařížské dohody, zejména přispět 
spravedlivě k cíli v oblasti teploty, jímž je 
omezení globálního oteplování na 1,5 °C, 
snížením emisí Unie do roku 2030 o 65 % 
v porovnání s rokem 1990 a dosáhnout do 
roku 2040 klimatické neutrality;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Margarida Marques, Marek Belka, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik 
Bergkvist, Elisabetta Gualmini

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá Plán evropské hospodářské 
obnovy Komise, v jehož středu je Zelená 
dohoda pro Evropu; podporuje základní 
zásadu, že veřejné investice se musí řídit 
mottem „neškodit“; zdůrazňuje, že 
vnitrostátní plány obnovy a zvyšování 
odolnosti by měly EU přivést na cestu ke 
splnění cíle snížit do roku 2030 emise 
skleníkových plynů o 50 % až 55 % v 
porovnání s rokem 1990 a dosáhnout do 
roku 2050 klimatické neutrality;

2. vítá Plán evropské hospodářské 
obnovy Komise, v jehož středu je Zelená 
dohoda pro Evropu; podporuje základní 
zásadu, že veřejné investice se musí řídit 
mottem „neškodit“; zdůrazňuje, že oživení 
je založeno na cílech udržitelného rozvoje 
a bude podporovat dvojí ekologickou a 
digitální transformaci; zdůrazňuje, že 
vnitrostátní plány obnovy a zvyšování 
odolnosti by měly EU přivést na cestu ke 
splnění cíle snížit do roku 2030 emise 
skleníkových plynů o 50 % až 55 % v 
porovnání s rokem 1990 a dosáhnout do 
roku 2050 klimatické neutrality;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Návrh usnesení
Bod 2



AM\1209233CS.docx 33/291 PE652.496v02-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá Plán evropské hospodářské 
obnovy Komise, v jehož středu je Zelená 
dohoda pro Evropu; podporuje základní 
zásadu, že veřejné investice se musí řídit 
mottem „neškodit“; zdůrazňuje, že 
vnitrostátní plány obnovy a zvyšování 
odolnosti by měly EU přivést na cestu ke 
splnění cíle snížit do roku 2030 emise 
skleníkových plynů o 50 % až 55 % v 
porovnání s rokem 1990 a dosáhnout do 
roku 2050 klimatické neutrality;

2. odmítá Plán evropské hospodářské 
obnovy Komise, v jehož středu je Zelená 
dohoda pro Evropu; bere na vědomí 
základní předpoklad, že veřejné investice 
se musí řídit mottem „neškodit“, neboť 
jsou výsledkem centrálního plánování 
volenými a většinou nevolenými státními 
úředníky, kteří přerozdělují peníze 
daňových poplatníků, a mohly by 
udržitelné hospodářství poškodit více než 
informovaná investiční rozhodnutí 
podnikatelů, kteří se zabývají vlastním 
kapitálem nebo kapitálem dobrovolně jim 
svěřeným tržními investory;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, 
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Linea Søgaard-Lidell, Billy Kelleher

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá Plán evropské hospodářské 
obnovy Komise, v jehož středu je Zelená 
dohoda pro Evropu; podporuje základní 
zásadu, že veřejné investice se musí řídit 
mottem „neškodit“; zdůrazňuje, že 
vnitrostátní plány obnovy a zvyšování 
odolnosti by měly EU přivést na cestu ke 
splnění cíle snížit do roku 2030 emise 
skleníkových plynů o 50 % až 55 % v 
porovnání s rokem 1990 a dosáhnout do 
roku 2050 klimatické neutrality;

2. vítá Plán evropské hospodářské 
obnovy Komise, v jehož středu je Zelená 
dohoda pro Evropu; podporuje základní 
zásadu, že veřejné investice se musí řídit 
mottem „neškodit“; zdůrazňuje, že 
vnitrostátní plány obnovy a zvyšování 
odolnosti by měly EU přivést na cestu ke 
splnění cíle snížit do roku 2030 emise 
skleníkových plynů o 50 % až 55 % v 
porovnání s rokem 1990 a dosáhnout do 
roku 2050 klimatické neutrality a tím 
zajistit přechod členských států na 
oběhovou a klimaticky neutrální 
ekonomiku;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Sirpa Pietikäinen



PE652.496v02-00 34/291 AM\1209233CS.docx

CS

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá Plán evropské hospodářské 
obnovy Komise, v jehož středu je Zelená 
dohoda pro Evropu; podporuje základní 
zásadu, že veřejné investice se musí řídit 
mottem „neškodit“; zdůrazňuje, že 
vnitrostátní plány obnovy a zvyšování 
odolnosti by měly EU přivést na cestu ke 
splnění cíle snížit do roku 2030 emise 
skleníkových plynů o 50 % až 55 % v 
porovnání s rokem 1990 a dosáhnout do 
roku 2050 klimatické neutrality;

2. vítá Plán evropské hospodářské 
obnovy Komise, v jehož středu je Zelená 
dohoda pro Evropu; podporuje základní 
zásadu, že veřejné investice se musí řídit 
mottem „neškodit“; zdůrazňuje, že 
vnitrostátní plány obnovy a zvyšování 
odolnosti by měly EU přivést na cestu ke 
splnění cíle snížit do roku 2030 emise 
skleníkových plynů o 50 % až 55 % v 
porovnání s rokem 1990 a dosáhnout 
nejpozději do roku 2050 klimatické 
neutrality a přitom nepoškozovat žádný 
další environmentální cíl stanovený v 
taxonomii EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Linea Søgaard-Lidell

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá Plán evropské hospodářské 
obnovy Komise, v jehož středu je Zelená 
dohoda pro Evropu; podporuje základní 
zásadu, že veřejné investice se musí řídit 
mottem „neškodit“; zdůrazňuje, že 
vnitrostátní plány obnovy a zvyšování 
odolnosti by měly EU přivést na cestu ke 
splnění cíle snížit do roku 2030 emise 
skleníkových plynů o 50 % až 55 % v 
porovnání s rokem 1990 a dosáhnout do 
roku 2050 klimatické neutrality;

2. vítá Plán evropské hospodářské 
obnovy Komise, v jehož středu je Zelená 
dohoda pro Evropu; podporuje základní 
zásadu, že veřejné investice se musí řídit 
mottem „neškodit“; zdůrazňuje, že 
vnitrostátní plány obnovy a zvyšování 
odolnosti by měly EU a členské státy 
přivést na cestu ke splnění cíle snížení 
emisí skleníkových plynů do roku 2030, 
jak je stanoveno v evropském právním 
rámci pro klima, a dosáhnout do roku 
2050 klimatické neutrality;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller
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Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá Plán evropské hospodářské 
obnovy Komise, v jehož středu je Zelená 
dohoda pro Evropu; podporuje základní 
zásadu, že veřejné investice se musí řídit 
mottem „neškodit“; zdůrazňuje, že 
vnitrostátní plány obnovy a zvyšování 
odolnosti by měly EU přivést na cestu ke 
splnění cíle snížit do roku 2030 emise 
skleníkových plynů o 50 % až 55 % v 
porovnání s rokem 1990 a dosáhnout do 
roku 2050 klimatické neutrality;

2. vítá Plán evropské hospodářské 
obnovy Komise, v jehož středu je Zelená 
dohoda pro Evropu; podporuje základní 
zásadu, že veřejné investice se musí řídit 
zásadou „neškodit“; zdůrazňuje, že 
vnitrostátní plány obnovy a zvyšování 
odolnosti by měly EU přivést na cestu ke 
splnění cíle snížit do roku 2030 emise 
skleníkových plynů nejméně o 55 % v 
porovnání s rokem 1990 a dosáhnout do 
roku 2050 klimatické neutrality;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá Plán evropské hospodářské 
obnovy Komise, v jehož středu je Zelená 
dohoda pro Evropu; podporuje základní 
zásadu, že veřejné investice se musí řídit 
mottem „neškodit“; zdůrazňuje, že 
vnitrostátní plány obnovy a zvyšování 
odolnosti by měly EU přivést na cestu ke 
splnění cíle snížit do roku 2030 emise 
skleníkových plynů o 50 % až 55 % v 
porovnání s rokem 1990 a dosáhnout do 
roku 2050 klimatické neutrality;

2. vítá Plán evropské hospodářské 
obnovy Komise, v jehož středu je Zelená 
dohoda pro Evropu; podporuje základní 
zásadu, že veřejné investice se musí řídit 
mottem „neškodit“; zdůrazňuje, že 
vnitrostátní plány obnovy a zvyšování 
odolnosti by měly EU přivést na cestu ke 
splnění cíle snížit do roku 2030 emise 
skleníkových plynů nejméně o 55 % v 
porovnání s rokem 1990 a dosáhnout do 
roku 2050 klimatické neutrality;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá Plán evropské hospodářské 
obnovy Komise, v jehož středu je Zelená 
dohoda pro Evropu; podporuje základní 
zásadu, že veřejné investice se musí řídit 
mottem „neškodit“; zdůrazňuje, že 
vnitrostátní plány obnovy a zvyšování 
odolnosti by měly EU přivést na cestu ke 
splnění cíle snížit do roku 2030 emise 
skleníkových plynů o 50 % až 55 % v 
porovnání s rokem 1990 a dosáhnout do 
roku 2050 klimatické neutrality;

2. vítá Plán evropské hospodářské 
obnovy Komise a vyzývá k tomu, aby byly 
upřednostněny investice do udržitelné 
transformace, digitální agendy a dosažení 
evropské svrchovanosti ve strategických 
odvětvích s konzistentní průmyslovou 
strategií; očekává proto, že Plán evropské 
hospodářské obnovy přispěje k cíli 
dosáhnout do roku 2050 klimatické 
neutrality;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Jens Geier

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá Plán evropské hospodářské 
obnovy Komise, v jehož středu je Zelená 
dohoda pro Evropu; podporuje základní 
zásadu, že veřejné investice se musí řídit 
mottem „neškodit“; zdůrazňuje, že 
vnitrostátní plány obnovy a zvyšování 
odolnosti by měly EU přivést na cestu ke 
splnění cíle snížit do roku 2030 emise 
skleníkových plynů o 50 % až 55 % v 
porovnání s rokem 1990 a dosáhnout do 
roku 2050 klimatické neutrality;

2. vítá Plán evropské hospodářské 
obnovy Komise, v jehož středu je Zelená 
dohoda pro Evropu; podporuje základní 
zásadu, že veřejné investice se musí řídit 
mottem „neškodit“; zdůrazňuje, že 
vnitrostátní plány obnovy a zvyšování 
odolnosti by měly EU přivést na cestu ke 
splnění cíle snížit do roku 2030 emise 
skleníkových plynů nejméně o 55% v 
porovnání s rokem 1990 a dosáhnout do 
roku 2050 klimatické neutrality;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Pierre Larrouturou, Gilles Boyer

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá Plán evropské hospodářské 2. vítá Plán evropské hospodářské 
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obnovy Komise, v jehož středu je Zelená 
dohoda pro Evropu; podporuje základní 
zásadu, že veřejné investice se musí řídit 
mottem „neškodit“; zdůrazňuje, že 
vnitrostátní plány obnovy a zvyšování 
odolnosti by měly EU přivést na cestu ke 
splnění cíle snížit do roku 2030 emise 
skleníkových plynů o 50 % až 55 % v 
porovnání s rokem 1990 a dosáhnout do 
roku 2050 klimatické neutrality;

obnovy Komise, v jehož středu je Zelená 
dohoda pro Evropu; podporuje základní 
zásadu, že veřejné investice se musí řídit 
mottem „neškodit“; zdůrazňuje, že 
vnitrostátní plány obnovy a zvyšování 
odolnosti by měly být založeny na cílech 
snížit do roku 2030 emise skleníkových 
plynů na 55% v porovnání s rokem 1990 a 
dosáhnout do roku 2050 klimatické 
neutrality;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá Plán evropské hospodářské 
obnovy Komise, v jehož středu je Zelená 
dohoda pro Evropu; podporuje základní 
zásadu, že veřejné investice se musí řídit 
mottem „neškodit“; zdůrazňuje, že 
vnitrostátní plány obnovy a zvyšování 
odolnosti by měly EU přivést na cestu ke 
splnění cíle snížit do roku 2030 emise 
skleníkových plynů o 50 % až 55 % v 
porovnání s rokem 1990 a dosáhnout do 
roku 2050 klimatické neutrality;

2. vítá Plán evropské hospodářské 
obnovy Komise, v jehož středu je Zelená 
dohoda pro Evropu; podporuje základní 
zásadu, že veřejné investice se musí řídit 
mottem „neškodit“; zdůrazňuje, že 
vnitrostátní plány obnovy a zvyšování 
odolnosti by měly EU přivést na cestu ke 
splnění cíle snížit do roku 2030 emise 
skleníkových plynů o 70 % v porovnání s 
rokem 1990 a dosáhnout do roku 2040 
skutečných nulových emisí skleníkových 
plynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Clara Ponsatí Obiols

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá Plán evropské hospodářské 
obnovy Komise, v jehož středu je Zelená 
dohoda pro Evropu; podporuje základní 
zásadu, že veřejné investice se musí řídit 

2. vítá Plán evropské hospodářské 
obnovy Komise, v jehož středu je Zelená 
dohoda pro Evropu; podporuje základní 
zásadu, že veřejné investice se musí řídit 
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mottem „neškodit“; zdůrazňuje, že 
vnitrostátní plány obnovy a zvyšování 
odolnosti by měly EU přivést na cestu ke 
splnění cíle snížit do roku 2030 emise 
skleníkových plynů o 50 % až 55 % v 
porovnání s rokem 1990 a dosáhnout do 
roku 2050 klimatické neutrality;

mottem „neškodit“; zdůrazňuje, že 
vnitrostátní plány obnovy a zvyšování 
odolnosti by měly EU přivést na cestu ke 
splnění cíle snížit do roku 2030 emise 
skleníkových plynů o 65 % v porovnání s 
rokem 1990 a dosáhnout do roku 2050 
klimatické neutrality;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vítá Plán evropské hospodářské 
obnovy Komise, v jehož středu je Zelená 
dohoda pro Evropu; podporuje základní 
zásadu, že veřejné investice se musí řídit 
mottem „neškodit“; zdůrazňuje, že 
vnitrostátní plány obnovy a zvyšování 
odolnosti by měly EU přivést na cestu ke 
splnění cíle snížit do roku 2030 emise 
skleníkových plynů o 50 % až 55 % v 
porovnání s rokem 1990 a dosáhnout do 
roku 2050 klimatické neutrality;

2. vítá Plán evropské hospodářské 
obnovy Komise, v jehož středu je Zelená 
dohoda pro Evropu; podporuje základní 
zásadu, že veřejné investice se musí řídit 
mottem „neškodit“; zdůrazňuje, že 
vnitrostátní plány obnovy a zvyšování 
odolnosti by měly EU přivést na cestu ke 
splnění cíle snížit do roku 2030 emise 
skleníkových plynů o 65 % v porovnání s 
rokem 1990 a dosáhnout do roku 2040 
klimatické neutrality;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že úspěch cíle EU 
spočívajícího v dosažení klimatické 
neutrality bude záviset na adekvátnosti 
financování;

3. zdůrazňuje, že úspěch cíle EU 
spočívajícího v dosažení klimatické 
neutrality bude záviset na adekvátnosti 
financování; připomíná, že podle 
posledních výpočtů Evropské komise činí 
celkové dodatečné investice potřebné k 
dosažení současných cílů politiky EU v 
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oblasti klimatu a životního prostředí do 
roku 2030 přibližně 470 miliard EUR 
ročně; připomíná, že tyto investice 
zahrnují roční objem 240 miliard EUR na 
splnění současných cílů v oblasti klimatu 
a energetiky do roku 2030, a dále 100 
miliard EUR ročně na realizaci širší 
dopravní infrastruktury v Evropě a 
dalších 130 miliard EUR ročně na 
dosažení dalších cílů v oblasti životního 
prostředí; dále zdůrazňuje, že i podle 
Komise se jedná o konzervativní odhady, 
neboť nejsou k dispozici údaje, na 
základě kterých by bylo možné přesně 
odhadnout investiční potřeby pro 
přizpůsobení se změně klimatu a pro 
obnovu/zachování ekosystémů a 
biologické rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Paul Tang

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že úspěch cíle EU 
spočívajícího v dosažení klimatické 
neutrality bude záviset na adekvátnosti 
financování;

3. zdůrazňuje, že úspěch cíle EU 
spočívajícího v dosažení klimatické 
neutrality bude záviset na adekvátnosti 
financování; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, že plán investic Zelené 
dohody, rozpočet na oblast klimatu a 
klimatická banka budou dostatečně 
masivní, aby budoucí programy, jako je 
renovační vlna, měly dostatečný dopad na 
všechny budovy Evropy a byly přijatelné a 
vítané pro všechny občany Evropy, 
protože pouze s dostatečnými finančními 
prostředky budou naši občané přijímat 
nezbytná nařízení, která stanoví, že do 
roku 2030 bude povinně renovován 
dostatečný počet budov, bude provedena 
transformace dostatečného počtu 
zemědělců a dostatečný počet komunit 
změní své energetické a dopravní systémy;
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Or. en

Pozměňovací návrh 83
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že úspěch cíle EU 
spočívajícího v dosažení klimatické 
neutrality bude záviset na adekvátnosti 
financování;

3. zdůrazňuje, že úspěch cíle EU 
spočívajícího v dosažení klimatické 
neutrality nejpozději do roku 2050 a 
oběhového hospodářství bude záviset na 
adekvátnosti financování a soudržnosti při 
začleňování udržitelnosti do veřejného a 
soukromého financování; vyzývá k tomu, 
aby cíle politiky byly sladěny s na vědě 
založenými a časově závaznými cíli, a to 
prostřednictvím záložního přístupu, aby se 
zajistilo, že tyto cíle budou na 
důvěryhodné cestě k transformaci; vítá 
závazek Evropské komise zavést ve všech 
veřejných politikách ověřování a 
sledování udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Marek Belka

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že úspěch cíle EU 
spočívajícího v dosažení klimatické 
neutrality bude záviset na adekvátnosti 
financování;

3. zdůrazňuje, že úspěch cíle EU 
spočívajícího v dosažení klimatické 
neutrality bude záviset na adekvátnosti 
financování; zdůrazňuje, že financování ze 
strany nástroje SEIP nebude stačit k 
dosažení výše uvedených cílů spojených se 
Zelenou dohodou, zejména v zemích, 
které jsou více závislé na fosilních 
palivech; vyzývá proto Komisi a členské 
státy, aby předložily návrhy na nalezení 
dalších zdrojů a aby neoslabovaly stávající 
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a navrhovaná řešení a návrhy;
Or. en

Pozměňovací návrh 85
Clotilde Armand

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že úspěch cíle EU 
spočívajícího v dosažení klimatické 
neutrality bude záviset na adekvátnosti 
financování;

3. zdůrazňuje, že úspěch cíle EU 
spočívajícího v dosažení klimatické 
neutrality bude záviset na adekvátnosti 
financování; zdůrazňuje, že ekologická 
transformace by měla být inkluzivní a 
měla by být v souladu se zásadami 
hospodářské, sociální a environmentální 
udržitelnosti; připomíná, že v procesu 
transformace energetiky má zásadní 
význam zachování a tvorba pracovních 
míst, jakož i další odborná příprava a 
rekvalifikace;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že úspěch cíle EU 
spočívajícího v dosažení klimatické 
neutrality bude záviset na adekvátnosti 
financování;

3. zdůrazňuje, že úspěch cíle EU 
spočívajícího v dosažení jejích 
krátkodobých a dlouhodobých cílů v 
oblasti klimatu, energetiky a životního 
prostředí a zejména cíle klimatické 
neutrality do roku 2050 bude záviset na 
adekvátnosti financování; zdůrazňuje, že je 
zapotřebí značné množství veřejných a 
soukromých udržitelných investic, aby se 
Unie a členské státy jednoznačně 
připravily na cestu ke klimatické 
neutralitě a zajistily spravedlivé a odolné 
zotavení z pandemie onemocnění COVID-
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19;
Or. en

Pozměňovací návrh 87
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že úspěch cíle EU 
spočívajícího v dosažení klimatické 
neutrality bude záviset na adekvátnosti 
financování;

3. zdůrazňuje, že úspěch cíle EU 
spočívajícího v dosažení klimatické 
neutrality bude záviset na adekvátnosti 
financování a na dodržování zásady 
„neškodit“ s cílem zastavit financování 
znečišťujících odvětví a plnit zákonnou 
povinnost EU podle Pařížské dohody 
sladit finanční toky se svými cíli a 
postupně ukončit dotace na fosilní paliva;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Jessica Stegrud

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že úspěch cíle EU 
spočívajícího v dosažení klimatické 
neutrality bude záviset na adekvátnosti 
financování;

3. zdůrazňuje, že úspěch cíle EU 
spočívajícího ve výrazném snížení emisí 
oxidu uhličitého lze účinně dosáhnout 
pouze v případě, že se Komise zdrží 
částečných a nedokonalých dotací na 
některé technologie; je přesvědčen, že 
technologicky neutrální přístup vytvoří 
základní udržitelné inovace a rozvoj; a že 
zároveň podpoří dlouhodobý růst a 
energetickou bezpečnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Johan Van Overtveldt
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Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že úspěch cíle EU 
spočívajícího v dosažení klimatické 
neutrality bude záviset na adekvátnosti 
financování;

3. zdůrazňuje, že úspěch cíle EU 
spočívajícího v dosažení klimatické 
neutrality bude záviset na adekvátnosti 
financování; hlavními hnacími silami 
dosažení cíle klimatické neutrality je 
rovněž digitální transformace, 
technologická inovace a výzkum a vývoj; 
je naprosto zásadní, aby se žádné 
technologie předem nevylučovaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Aurore Lalucq, Paul Tang

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že úspěch cíle EU 
spočívajícího v dosažení klimatické 
neutrality bude záviset na adekvátnosti 
financování;

3. zdůrazňuje, že úspěch cíle EU 
spočívajícího v dosažení klimatické 
neutrality bude záviset na adekvátnosti 
financování; zdůrazňuje, že významná část 
investic nezbytných ke splnění cílů Zelené 
dohody pro Evropu bude muset pocházet z 
veřejných vnitrostátních rozpočtů a z 
rozpočtů nižších úrovní veřejné správy;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
José Manuel Fernandes

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že úspěch cíle EU 
spočívajícího v dosažení klimatické 
neutrality bude záviset na adekvátnosti 
financování;

3. zdůrazňuje, že úspěch cíle EU 
spočívajícího v dosažení klimatické 
neutrality bude záviset na adekvátnosti 
financování, a trvá na tom, že klíčem k 
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provádění Zelené dohody bude vazba mezi 
výdaji a příjmy, zejména vytvořením 
nových vlastních zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že úspěch cíle EU 
spočívajícího v dosažení klimatické 
neutrality bude záviset na adekvátnosti 
financování;

3. zdůrazňuje, že úspěch cíle EU 
snížit negativní externality, které 
poškozují životní prostředí, bude záviset na 
adekvátnosti financování, které se v rámci 
velmi expanzivních měnových politik 
Evropské centrální banky stává stále 
obtížnějším;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Eero Heinäluoma

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že úspěch cíle EU 
spočívajícího v dosažení klimatické 
neutrality bude záviset na adekvátnosti 
financování;

3. zdůrazňuje, že úspěch cíle EU 
spočívajícího v dosažení klimatické 
neutrality bude záviset na adekvátnosti 
veřejného i soukromého financování; je 
přesvědčen, že mobilizace soukromého 
financování je důležitým prvkem na cestě 
ke klimatické neutralitě;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Alfred Sant

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že úspěch cíle EU 
spočívajícího v dosažení klimatické 
neutrality bude záviset na adekvátnosti 
financování;

3. zdůrazňuje, že úspěch cíle EU 
spočívajícího v dosažení klimatické 
neutrality bude záviset na adekvátnosti 
financování a na tom, jak snadno může 
být absorbováno v různých regionech EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že úspěch cíle EU 
spočívajícího v dosažení klimatické 
neutrality bude záviset na adekvátnosti 
financování;

3. zdůrazňuje, že úspěch cíle EU 
spočívajícího v dosažení klimatické 
neutrality nejpozději do roku 2050 bude 
záviset na adekvátnosti veřejného a 
soukromého financování a na soudržných 
právních a politických krocích;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že úspěch cíle EU 
spočívajícího v dosažení klimatické 
neutrality bude záviset na adekvátnosti 
financování;

3. zdůrazňuje, že úspěch cíle EU 
spočívajícího v dosažení klimatické 
neutrality a splnění závazků vyplývajících 
z Pařížské dohody bude záviset na 
adekvátnosti financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Mick Wallace, Clare Daly
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Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že úspěch cíle EU 
spočívajícího v dosažení klimatické 
neutrality bude záviset na adekvátnosti 
financování;

3. zdůrazňuje, že úspěch cíle EU 
spočívajícího v dosažení skutečných 
nulových emisí skleníkových plynů do 
roku 2040 bude záviset na adekvátnosti 
financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Billy Kelleher

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že úspěch cíle EU 
spočívajícího v dosažení klimatické 
neutrality bude záviset na adekvátnosti 
financování;

3. zdůrazňuje, že úspěch cíle EU 
spočívajícího v dosažení klimatické 
neutrality bude záviset na adekvátnosti 
financování pramenícího z veřejných i 
soukromých zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Stefan Berger, Enikő Győri, Othmar Karas, 
Jessica Polfjärd, Eva Maydell, Christian Doleschal, Jörgen Warborn, Inese Vaidere, 
Esther de Lange, Siegfried Mureşan, Lídia Pereira

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že úspěch cíle EU 
spočívajícího v dosažení klimatické 
neutrality bude záviset na adekvátnosti 
financování;

3. zdůrazňuje, že úspěch cíle EU 
spočívajícího v dosažení klimatické 
neutrality bude záviset kromě jiných 
faktorů i na adekvátnosti financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
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Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že úspěch cíle EU 
spočívajícího v dosažení klimatické 
neutrality bude záviset na adekvátnosti 
financování;

3. zdůrazňuje, že cíle EU 
spočívajícího v dosažení klimatické 
neutrality musí být dosaženo s nejnižším 
sociálním a ekonomickým dopadem;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. konstatuje, že přechod na zelenou 
ekonomiku bude mít dopad na všechna 
odvětví hospodářství EU, a trvá na tom, že 
cesta ke klimatické neutralitě by měla 
posílit konkurenceschopnost evropského 
hospodářství a vést k čistému přebytku 
udržitelných a vysoce kvalitních 
pracovních míst v Unii; domnívá se, že 
Zelená dohoda představuje příležitost jak 
pro naše hospodářství, tak pro naše 
občany, bude-li náležitě provedena;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. považuje přechod na klimaticky 
neutrální ekonomiku za příležitost k 
posílení konkurenceschopnosti EU ve 
světě; uznává, že přechod na klimaticky 
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neutrální ekonomiku může vyžadovat 
revizi evropských pravidel pro státní 
podporu, fúze a zadávání veřejných 
zakázek; zdůrazňuje proto, že je důležité 
trvale zachovat rovné podmínky na úrovni 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vítá pozměněný návrh VFR 
předložený Komisí dne 27. a 28. května, 
včetně sdělení nazvaného „Chvíle pro 
Evropu: náprava škod a příprava na příští 
generaci“, v němž se v porovnání s 
předchozím návrhem VFR navrhuje zvýšit 
financování společné zemědělské politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Jessica Polfjärd, Markus Ferber, Lídia Pereira, Jörgen Warborn, Inese Vaidere, Esther 
de Lange

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. považuje za zásadní, aby nástroj 
SEIP poskytoval a umožňoval dodatečné 
investice se skutečnou přidanou hodnotou 
a nevytlačil tržní financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. připomíná, že článek 311 SFEU 
zakazuje EU uzavírání smluv o dluhu; 
zdůrazňuje, že vydávání dluhopisů je 
určujícím rysem svrchovaných států;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že toto zvýšené 
financování je naprosto nezbytné pro 
splnění navržených cílů a ambicí budoucí 
SZP, dosažení cílů Zelené dohody v 
zemědělství, které mají zvýšit odolnost 
zemědělsko-potravinářského odvětví a 
zajistit udržitelnou produkci potravin, což 
závisí nejen na řádně financované SZP, 
ale i na dalších nástrojích VFR, jako jsou 
výzkum, investice do inovací nebo 
digitálních technologií a snazší přístup 
zemědělců a zemědělsko-potravinářského 
odvětví k těmto investicím;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Siegfried Mureşan, Paul Tang

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. konstatuje, že na cestě k dosažení 
klimatické neutrality se výchozí pozice 
členských států liší; v tomto ohledu se 
domnívá, že nástroj SEIP by neměl 
nikoho opomenout a měl by se v případě 
potřeby zaměřit na snižování rozdílů mezi 
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členskými státy a regiony, pokud jde o 
dosažení cílů klimatické neutrality;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. v tomto ohledu zdůrazňuje, že 
pokud má být Zelená dohoda pro Evropu 
úspěšná, musí evropští producenti 
udržitelných výrobků a služeb vidět její 
výhody a nesmí čelit nekalé soutěži ze 
strany podniků ve třetích zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Jessica Polfjärd, Markus Ferber, Lídia Pereira, Jörgen Warborn, Inese Vaidere, Esther 
de Lange

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že transformaci nelze 
provést pouze z veřejných prostředků; 
vyzývá Komisi, aby při rozvoji nástroje 
SEIP podporovala a umožnila soukromé 
investice;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Jessica Polfjärd, Markus Ferber, Lídia Pereira, Jörgen Warborn, Inese Vaidere, Esther 
de Lange

Návrh usnesení
Bod 3 c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3c. zdůrazňuje, že ani s ambiciózním 
financováním nebudou dostupné finanční 
prostředky neomezené; vyzývá Komisi, aby 
vytvořila pevný rámec pro podávání zpráv 
a monitorování s cílem zajistit, aby výdaje 
měly skutečný dopad;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. není si jist, zda SEIP ve své 
stávající podobě umožní mobilizovat do 
roku 2030 1 bilion EUR, vezmeme-li v 
úvahu negativní hospodářský výhled v 
důsledku koronavirové krize; žádá Komisi, 
aby zajistila plnou transparentnost 
finančních záležitostí, jako je optimistický 
pákový efekt nebo nejasnosti ohledně 
extrapolace některých částek; dále si není 
jist, jak nový VFR, jak jej ve svých 
revidovaných návrzích ze dne 27. a 28. 
května 2020 navrhla Komise, umožní 
dosáhnout cílů SEIP;

4. není si jist, zda SEIP ve své 
stávající podobě umožní mobilizovat do 
roku 2030 překvapivě kulatou částku 1 
bilion EUR, vezmeme-li v úvahu negativní 
hospodářský výhled v důsledku 
koronavirové krize a zdánlivě zcela 
svévolnou povahu tohoto čísla; žádá 
Komisi, aby zajistila plnou transparentnost 
finančních záležitostí, jako je optimistický 
pákový efekt nebo nejasnosti ohledně 
extrapolace některých částek a doložka o 
zákazu dluhu podle článku 311 SFEU; 
dále si není jist, jak nový VFR, jak jej ve 
svých revidovaných návrzích ze dne 27. a 
28. května 2020 navrhla Komise, umožní 
dosáhnout cílů SEIP;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Paul Tang, Sirpa Pietikäinen, Manon Aubry, Carmen Avram, Evelyn Regner, Joachim 
Schuster, Aurore Lalucq, Siegfried Mureşan, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. není si jist, zda SEIP ve své 
stávající podobě umožní mobilizovat do 
roku 2030 1 bilion EUR, vezmeme-li v 
úvahu negativní hospodářský výhled v 
důsledku koronavirové krize; žádá Komisi, 
aby zajistila plnou transparentnost 
finančních záležitostí, jako je optimistický 
pákový efekt nebo nejasnosti ohledně 
extrapolace některých částek; dále si není 
jist, jak nový VFR, jak jej ve svých 
revidovaných návrzích ze dne 27. a 28. 
května 2020 navrhla Komise, umožní 
dosáhnout cílů SEIP;

4. není si jist, zda SEIP ve své 
stávající podobě umožní mobilizovat do 
roku 2030 1 bilion EUR, vezmeme-li v 
úvahu negativní hospodářský výhled v 
důsledku koronavirové krize; žádá Komisi, 
aby zajistila plnou transparentnost 
finančních záležitostí, jako je optimistický 
pákový efekt nebo nejasnosti ohledně 
extrapolace některých částek; dále si není 
jist, jak nový VFR, jak jej ve svých 
revidovaných návrzích ze dne 27. a 28. 
května 2020 navrhla Komise, umožní 
dosáhnout cílů SEIP; vyjadřuje politování 
nad tím, že samotný nástroj SEIP nebude 
stačit k financování cílů Zelené dohody a 
že další investice budou mít rozhodující 
úlohu, pokud jde o úspěch Zelené dohody; 
vyzývá Komisi a členské státy EU, aby 
předložily plány, v nichž vysvětlí, jak 
překlenou značnou investiční mezeru jak 
se soukromými, tak s veřejnými 
investicemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Herve Juvin, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. není si jist, zda SEIP ve své 
stávající podobě umožní mobilizovat do 
roku 2030 1 bilion EUR, vezmeme-li v 
úvahu negativní hospodářský výhled v 
důsledku koronavirové krize; žádá Komisi, 
aby zajistila plnou transparentnost 
finančních záležitostí, jako je optimistický 
pákový efekt nebo nejasnosti ohledně 
extrapolace některých částek; dále si není 
jist, jak nový VFR, jak jej ve svých 
revidovaných návrzích ze dne 27. a 28. 
května 2020 navrhla Komise, umožní 

4. není si jist, zda SEIP ve své 
stávající podobě umožní mobilizovat do 
roku 2030 1 bilion EUR, vezmeme-li v 
úvahu negativní hospodářský výhled v 
důsledku koronavirové krize; žádá Komisi, 
aby zajistila plnou transparentnost 
finančních záležitostí, jako je optimistický 
pákový efekt nebo nejasnosti ohledně 
extrapolace některých částek; dále si není 
jist, jak nový VFR, jak jej ve svých 
revidovaných návrzích ze dne 27. a 28. 
května 2020 navrhla Komise, umožní 
dosáhnout cílů SEIP; doufá, že toto 
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dosáhnout cílů SEIP; financování povzbudí místní aktéry, malé 
a střední podniky, řemeslníky, obchodníky 
a spotřebitele, aby změnili své chování 
tak, aby pro ně bylo přínosem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 114
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. není si jist, zda SEIP ve své 
stávající podobě umožní mobilizovat do 
roku 2030 1 bilion EUR, vezmeme-li v 
úvahu negativní hospodářský výhled v 
důsledku koronavirové krize; žádá Komisi, 
aby zajistila plnou transparentnost 
finančních záležitostí, jako je optimistický 
pákový efekt nebo nejasnosti ohledně 
extrapolace některých částek; dále si není 
jist, jak nový VFR, jak jej ve svých 
revidovaných návrzích ze dne 27. a 28. 
května 2020 navrhla Komise, umožní 
dosáhnout cílů SEIP;

4. není si jist, zda SEIP ve své 
stávající podobě umožní mobilizovat do 
roku 2030 1 bilion EUR, vezmeme-li v 
úvahu negativní hospodářský výhled v 
důsledku koronavirové krize; žádá Komisi, 
aby zajistila plnou transparentnost 
finančních záležitostí, jako je optimistický 
pákový efekt nebo nejasnosti ohledně 
extrapolace některých částek; dále si není 
jist, jak nový VFR, jak jej ve svých 
revidovaných návrzích ze dne 27. a 28. 
května 2020 navrhla Komise, umožní 
dosáhnout cílů SEIP; vyzývá Komisi, aby 
revidovala strukturu a číselné údaje SEIP 
s cílem začlenit očekávané zvýšení ambicí 
v oblasti klimatu, energetiky a životního 
prostředí do roku 2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Valérie Hayer, Paul Tang, Billy Kelleher

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. není si jist, zda SEIP ve své 
stávající podobě umožní mobilizovat do 
roku 2030 1 bilion EUR, vezmeme-li v 
úvahu negativní hospodářský výhled v 

4. není si jist, zda SEIP ve své 
stávající podobě umožní mobilizovat do 
roku 2030 1 bilion EUR, vezmeme-li v 
úvahu negativní hospodářský výhled v 
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důsledku koronavirové krize; žádá Komisi, 
aby zajistila plnou transparentnost 
finančních záležitostí, jako je optimistický 
pákový efekt nebo nejasnosti ohledně 
extrapolace některých částek; dále si není 
jist, jak nový VFR, jak jej ve svých 
revidovaných návrzích ze dne 27. a 28. 
května 2020 navrhla Komise, umožní 
dosáhnout cílů SEIP;

důsledku koronavirové krize; žádá Komisi, 
aby zajistila plnou transparentnost 
finančních záležitostí, jako je optimistický 
pákový efekt nebo nejasnosti ohledně 
extrapolace některých částek; dále si není 
jist, jak nový VFR, jak jej ve svých 
revidovaných návrzích ze dne 27. a 28. 
května 2020 navrhla Komise, umožní 
dosáhnout cílů SEIP; zdůrazňuje, že 
nástroj SEIP je dlouhodobým cílem EU a 
v budoucnosti jej nemůže oslabit nižší 
VFR, který by velkou část finančních 
prostředků vyčlenil na splacení půjček;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. není si jist, zda SEIP ve své 
stávající podobě umožní mobilizovat do 
roku 2030 1 bilion EUR, vezmeme-li v 
úvahu negativní hospodářský výhled v 
důsledku koronavirové krize; žádá Komisi, 
aby zajistila plnou transparentnost 
finančních záležitostí, jako je optimistický 
pákový efekt nebo nejasnosti ohledně 
extrapolace některých částek; dále si není 
jist, jak nový VFR, jak jej ve svých 
revidovaných návrzích ze dne 27. a 28. 
května 2020 navrhla Komise, umožní 
dosáhnout cílů SEIP;

4. není si jist, zda SEIP ve své 
stávající podobě umožní mobilizovat do 
roku 2030 1 bilion EUR, vezmeme-li v 
úvahu negativní hospodářský výhled v 
důsledku koronavirové krize, a zdůrazňuje 
související problémy v závislosti na 
mobilizaci soukromého financování v 
případě existenčních krizí; žádá Komisi, 
aby zajistila plnou transparentnost 
finančních záležitostí, jako je optimistický 
pákový efekt nebo nejasnosti ohledně 
extrapolace některých částek; dále si není 
jist, jak nový VFR, jak jej ve svých 
revidovaných návrzích ze dne 27. a 28. 
května 2020 navrhla Komise, umožní 
dosáhnout cílů SEIP;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
José Manuel Fernandes

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. není si jist, zda SEIP ve své 
stávající podobě umožní mobilizovat do 
roku 2030 1 bilion EUR, vezmeme-li v 
úvahu negativní hospodářský výhled v 
důsledku koronavirové krize; žádá Komisi, 
aby zajistila plnou transparentnost 
finančních záležitostí, jako je optimistický 
pákový efekt nebo nejasnosti ohledně 
extrapolace některých částek; dále si není 
jist, jak nový VFR, jak jej ve svých 
revidovaných návrzích ze dne 27. a 28. 
května 2020 navrhla Komise, umožní 
dosáhnout cílů SEIP;

4. není si jist, zda SEIP ve své 
stávající podobě umožní mobilizovat do 
roku 2030 1 bilion EUR, vezmeme-li v 
úvahu negativní hospodářský výhled v 
důsledku koronavirové krize; vyzývá 
Komisi, aby v důsledku tohoto nového 
výhledu vyhodnotila potřebu změn v rámci 
plánu SEIP; žádá Komisi, aby zajistila 
plnou transparentnost finančních 
záležitostí, jako je optimistický pákový 
efekt nebo nejasnosti ohledně extrapolace 
některých částek; dále si není jist, jak nový 
VFR, jak jej ve svých revidovaných 
návrzích ze dne 27. a 28. května 2020 
navrhla Komise, umožní dosáhnout cílů 
SEIP;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Pierre Larrouturou, Aurore Lalucq

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. není si jist, zda SEIP ve své 
stávající podobě umožní mobilizovat do 
roku 2030 1 bilion EUR, vezmeme-li v 
úvahu negativní hospodářský výhled v 
důsledku koronavirové krize; žádá Komisi, 
aby zajistila plnou transparentnost 
finančních záležitostí, jako je optimistický 
pákový efekt nebo nejasnosti ohledně 
extrapolace některých částek; dále si není 
jist, jak nový VFR, jak jej ve svých 
revidovaných návrzích ze dne 27. a 28. 
května 2020 navrhla Komise, umožní 
dosáhnout cílů SEIP;

4. není si jist, zda SEIP ve svém 
stávajícím návrhu umožní mobilizovat do 
roku 2030 1 bilion EUR, vezmeme-li v 
úvahu negativní hospodářský výhled v 
důsledku koronavirové krize a technický 
nesoulad se 7letou délkou nadcházejícího 
VFR; žádá Komisi, aby zajistila plnou 
transparentnost finančních záležitostí, jako 
je optimistický pákový efekt nebo 
nejasnosti ohledně extrapolace některých 
částek; dále si není jist, jak nový VFR, jak 
jej ve svých revidovaných návrzích ze dne 
27. a 28. května 2020 navrhla Komise, 
umožní dosáhnout cílů SEIP;

Or. en
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Pozměňovací návrh 119
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. není si jist, zda SEIP ve své 
stávající podobě umožní mobilizovat do 
roku 2030 1 bilion EUR, vezmeme-li v 
úvahu negativní hospodářský výhled v 
důsledku koronavirové krize; žádá Komisi, 
aby zajistila plnou transparentnost 
finančních záležitostí, jako je optimistický 
pákový efekt nebo nejasnosti ohledně 
extrapolace některých částek; dále si není 
jist, jak nový VFR, jak jej ve svých 
revidovaných návrzích ze dne 27. a 28. 
května 2020 navrhla Komise, umožní 
dosáhnout cílů SEIP;

4. není si jist, zda SEIP ve své 
stávající podobě umožní mobilizovat do 
roku 2030 1 bilion EUR, vezmeme-li v 
úvahu negativní hospodářský výhled v 
důsledku koronavirové krize; žádá Komisi, 
aby zajistila plnou transparentnost 
finančních záležitostí, jako je optimistický 
pákový efekt, potenciální dvojí započítání 
určitých investic nebo nejasnosti ohledně 
extrapolace některých částek; dále si není 
jist, jak nový VFR, jak jej ve svých 
revidovaných návrzích ze dne 27. a 28. 
května 2020 navrhla Komise, umožní 
dosáhnout cílů SEIP;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. není si jist, zda SEIP ve své 
stávající podobě umožní mobilizovat do 
roku 2030 1 bilion EUR, vezmeme-li v 
úvahu negativní hospodářský výhled v 
důsledku koronavirové krize; žádá Komisi, 
aby zajistila plnou transparentnost 
finančních záležitostí, jako je optimistický 
pákový efekt nebo nejasnosti ohledně 
extrapolace některých částek; dále si není 
jist, jak nový VFR, jak jej ve svých 
revidovaných návrzích ze dne 27. a 28. 
května 2020 navrhla Komise, umožní 
dosáhnout cílů SEIP;

4. není si jist, zda SEIP ve své 
stávající podobě umožní mobilizovat do 
roku 2030 1 bilion EUR prostřednictvím 
rozpočtu EU, vezmeme-li v úvahu 
negativní hospodářský výhled v důsledku 
koronavirové krize; žádá Komisi, aby 
zajistila plnou transparentnost finančních 
záležitostí, jako je optimistický pákový 
efekt nebo nejasnosti ohledně extrapolace 
některých částek; dále si není jist, jak nový 
VFR, jak jej ve svých revidovaných 
návrzích ze dne 27. a 28. května 2020 
navrhla Komise, umožní dosáhnout cílů 
SEIP;



AM\1209233CS.docx 57/291 PE652.496v02-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Alfred Sant

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. není si jist, zda SEIP ve své 
stávající podobě umožní mobilizovat do 
roku 2030 1 bilion EUR, vezmeme-li v 
úvahu negativní hospodářský výhled v 
důsledku koronavirové krize; žádá Komisi, 
aby zajistila plnou transparentnost 
finančních záležitostí, jako je optimistický 
pákový efekt nebo nejasnosti ohledně 
extrapolace některých částek; dále si není 
jist, jak nový VFR, jak jej ve svých 
revidovaných návrzích ze dne 27. a 28. 
května 2020 navrhla Komise, umožní 
dosáhnout cílů SEIP;

4. není si jist, jak SEIP ve své 
stávající podobě umožní mobilizovat do 
roku 2030 1 bilion EUR, vezmeme-li v 
úvahu negativní hospodářský výhled v 
důsledku koronavirové krize; žádá Komisi, 
aby zajistila plnou transparentnost 
finančních záležitostí, jako je optimistický 
pákový efekt nebo nejasnosti ohledně 
extrapolace některých částek; dále si není 
jist, jak nový VFR, jak jej ve svých 
revidovaných návrzích ze dne 27. a 28. 
května 2020 navrhla Komise, umožní 
dosáhnout cílů SEIP;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Pierre Larrouturou

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. konstatuje, že Komise ve sdělení o 
plánu SEIP ze dne 14. ledna odhadla 
investiční potřeby na úrovni EU za 
účelem dosažení současných cílů v oblasti 
klimatu do roku 2030 na 260 miliard EUR 
ročně a dodatečné částky v rozmezí 100 až 
150 miliard EUR ročně na ochranu 
životního prostředí a řízení zdrojů a 142 
miliard EUR ročně na sociální investice; 
domnívá se, že EU a členské státy budou 
muset vynaložit další úsilí v souladu se 
svými současnými ambicemi v oblasti boje 
proti změně klimatu; žádá Komisi, aby v 
souladu s cíli v oblasti změny klimatu 
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vyhlášenými na úrovni EU zavedla 
veškerá nezbytná opatření k zajištění 
účinné mobilizace potřebných finančních 
prostředků k dosažení úspěšného 
provádění SEIP; zdůrazňuje, že Komise 
již odhaduje, že investiční mezera by 
činila až 529 miliard EUR ročně počínaje 
rokem 2021 (veřejné i soukromé), a to na 
základě scénáře zahrnujícího -47 % 
skleníkových plynů do roku 20302a; 
zdůrazňuje, že nyní, kdy se Parlament 
dohodl na ambicióznějším cíli -55 %, je 
investiční mezera ještě vyšší; zdůrazňuje, 
že dne 10. června 2020 vyzval Evropský 
hospodářský a sociální výbor orgány EU, 
aby urychleně navýšily svůj rozpočet na 
boj proti změně klimatu o 300 miliard 
EUR ročně10a;
__________________
2a 2016, pracovní dokument útvarů 
Komise o posouzení dopadů, který je 
připojen k dokumentu obsahujícímu 
návrh směrnice Evropského parlamentu a 
Rady, kterou se mění směrnice 
2012/27/EU o energetické účinnosti.
10a https://www.eesc.europa.eu/en/news-
media/news/investment-plan-must-live-
green-deals-ambitions#related-content

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Paul Tang, Gilles Boyer, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás Fernández, Carmen 
Avram, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Pedro Marques

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá k vydávání dlouhodobých 
společných dluhopisů s cílem přispět k 
financování obnovy a spravedlivé a 
udržitelné transformace;

Or. en
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Pozměňovací návrh 124
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá k vydávání společných 
dlouhodobých dluhopisů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Pierre Larrouturou, Paul Tang

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že podle projektu 
Společného výzkumného střediska 
PESETA II z roku 2014 by „v případě, že 
by klima z 80. let 21. století přišlo dnes bez 
přizpůsobení se veřejnosti, ztráty 
domácností v EU z hlediska blahobytu 
dosahovaly 190 miliard EUR, což 
odpovídá téměř 2 % HDP EU“11a; 
zdůrazňuje proto, že náklady na 
přizpůsobení se jsou v dlouhodobém 
horizontu mnohem nižší než náklady na 
nepřizpůsobení se; zdůrazňuje, že v roce 
2019 se Evropská unie potýkala se 
značným deficitem v oblasti energetiky ve 
výši přibližně 250 miliard EUR12a; a 
prudký pokles naší spotřeby energie a 
rozvoj energie z plně obnovitelných zdrojů 
vyrobené v Evropské unii by tento deficit 
snížil;
__________________
11a 
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur
-scientific-and-technical-research-
reports/climate-impacts-europe-jrc-
peseta-ii-project
12a 
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https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2
995521/10159364/6-15012020-AP-
FR.pdf/e2e77fb3-0bdd-6895-9982-
b7cbb73f4aeb

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Caroline Nagtegaal

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. přeje si zajistit, aby prostředky ze 
SEIP na unijní a vnitrostátní úrovni byly 
vynakládány na politiky a programy, které 
mohou nejlépe přispět k boji proti změně 
klimatu, a očekává nadcházející metodiku 
Komise pro sledování klimatu využívající 
odpovídajícím způsobem kritéria stanovená 
taxonomií EU;

5. přeje si zajistit, aby prostředky ze 
SEIP na unijní a vnitrostátní úrovni byly 
vynakládány na politiky a programy, které 
mohou nejlépe přispět k boji proti změně 
klimatu (mimo jiné včetně podpory 
poptávky a nabídky alternativních paliv v 
dopravě po vodě a v letectví, jakož i 
investic do moderní multimodální 
infrastruktury, včetně transevropské 
dopravní sítě, inovací vysokorychlostních 
železnic a systému zelených pobídek pro 
provozovatele letadel), a očekává 
nadcházející metodiku Komise pro 
sledování klimatu využívající 
odpovídajícím způsobem kritéria stanovená 
taxonomií EU; uznává však, že investice 
do přechodných forem paliv, která 
významně nepoškozují životní prostředí a 
vedou k významnému snížení emisí 
skleníkových plynů (jako je (bio-
)zkapalněný zemní plyn) jako investice, 
která přispívá k cíli klimaticky neutrální 
mobility, za předpokladu, že tyto investice 
by měly být v souladu s kritérii 
stanovenými v nařízení EU o taxonomii, 
pokud členský stát v územním plánu 
spravedlivé transformace řádně 
nezdůvodní nutnost podpořit nerušené 
fungování a neprokáže soulad těchto 
investic s klimatickou neutralitou do roku 
2050;

Or. en
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Pozměňovací návrh 127
Clotilde Armand

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. přeje si zajistit, aby prostředky ze 
SEIP na unijní a vnitrostátní úrovni byly 
vynakládány na politiky a programy, které 
mohou nejlépe přispět k boji proti změně 
klimatu, a očekává nadcházející metodiku 
Komise pro sledování klimatu využívající 
odpovídajícím způsobem kritéria 
stanovená taxonomií EU;

5. přeje si zajistit, aby prostředky ze 
SEIP na unijní a vnitrostátní úrovni byly 
založeny na vědeckých důkazech a byly 
vynakládány na politiky a programy, které 
mohou nejlépe přispět k boji proti změně 
klimatu, a očekává nadcházející metodiku 
Komise pro sledování klimatu využívající 
odpovídajícím způsobem výsledky 
posouzení dopadu v každé zemi; trvá na 
tom, že s ohledem na zavedení SEIP by 
měla být zahájena posouzení dopadů ve 
vztahu k jiným právním předpisům, bez 
ohledu na to, zda jsou v platnosti, nebo v 
procesu přijímání, zejména balíčku 
opatření v oblasti mobility I, s cílem 
posoudit slučitelnost stávajících právních 
předpisů EU s cíli EU v oblasti klimatické 
neutrality;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Pierre Larrouturou, Margarida Marques

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. přeje si zajistit, aby prostředky ze 
SEIP na unijní a vnitrostátní úrovni byly 
vynakládány na politiky a programy, které 
mohou nejlépe přispět k boji proti změně 
klimatu, a očekává nadcházející metodiku 
Komise pro sledování klimatu využívající 
odpovídajícím způsobem kritéria stanovená 
taxonomií EU;

5. přeje si zajistit, aby prostředky ze 
SEIP na unijní a vnitrostátní úrovni byly 
vynakládány na politiky a programy, které 
mohou nejlépe přispět k boji proti změně 
klimatu, a vyzývá Komisi, aby navrhla 
rámcové nařízení, kterým se stanoví nová 
přísná a komplexní metodika pro 
sledování klimatu a biologické 
rozmanitosti využívající odpovídajícím 
způsobem kritéria stanovená taxonomií 
EU; vymezení a sledování příslušných 
výdajů spolu s komplexním prověřovacím 
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mechanismem pro zjišťování možných 
škodlivých dopadů opatření EU na 
biologickou rozmanitost a klima v souladu 
se závazky EU podle Pařížské dohody a s 
plánem rychlého ukončení přímých a 
nepřímých dotací na fosilní paliva a všech 
dalších škodlivých dotací z rozpočtu EU; 
připomíná v této souvislosti, že 11 zemí a 
Evropská unie vynaložily v letech 2014 až 
2016 na dotování fosilních paliv 112 
miliard eur ročně13a;
__________________
13a 
http://www.caneurope.org/publications/bl
ogs/1471-report-phase-out-2020-
monitoring-europe-s-fossil-fuel-subsidies

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. přeje si zajistit, aby prostředky ze 
SEIP na unijní a vnitrostátní úrovni byly 
vynakládány na politiky a programy, které 
mohou nejlépe přispět k boji proti změně 
klimatu, a očekává nadcházející metodiku 
Komise pro sledování klimatu využívající 
odpovídajícím způsobem kritéria 
stanovená taxonomií EU;

5. přeje si zajistit, aby prostředky ze 
SEIP na unijní a vnitrostátní úrovni byly 
vynakládány na politiky a programy, které 
mohou nejlépe přispět k boji proti změně 
klimatu; vyzývá Komisi, aby před 
začátkem příštího VFR předložila 
rámcové nařízení, které sleduje příslušné 
výdaje na environmentálně udržitelné 
ekonomické činnosti a vychází z 
taxonomie EU; vyzývá k tomu, aby toto 
rámcové nařízení zahrnovalo mimo jiné 
metodiku monitorování, spolu s 
odpovídajícími nápravnými opatřeními, 
včetně případného postupného 
ukončování přímých a nepřímých dotací 
na fosilní paliva a mechanismu ověřování 
pro zjištění možných škodlivých dopadů 
opatření EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 130
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Aurore 
Lalucq, Siegfried Mureşan, Pedro Marques, Margarida Marques

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. přeje si zajistit, aby prostředky ze 
SEIP na unijní a vnitrostátní úrovni byly 
vynakládány na politiky a programy, které 
mohou nejlépe přispět k boji proti změně 
klimatu, a očekává nadcházející metodiku 
Komise pro sledování klimatu využívající 
odpovídajícím způsobem kritéria stanovená 
taxonomií EU;

5. přeje si zajistit, aby prostředky ze 
SEIP na unijní a vnitrostátní úrovni byly 
vynakládány na politiky a programy, které 
mohou nejlépe přispět k boji proti změně 
klimatu, a očekává nadcházející metodiku 
Komise pro sledování klimatu využívající 
odpovídajícím způsobem kritéria stanovená 
taxonomií EU; vyzývá Komisi, aby po 
konzultaci s Parlamentem a za použití 
podobných kritérií navrhla rámec, který 
stanoví metodiku určující kritéria 
způsobilosti pro výdaje související s 
klimatem, definuje a sleduje výdaje na 
oblast klimatu spolu s prověřovacím 
mechanismem pro zjišťování škodlivých 
dopadů v souladu se zásadou „významně 
neškodit“ a se závazky podle Pařížské 
dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. přeje si zajistit, aby prostředky ze 
SEIP na unijní a vnitrostátní úrovni byly 
vynakládány na politiky a programy, které 
mohou nejlépe přispět k boji proti změně 
klimatu, a očekává nadcházející metodiku 
Komise pro sledování klimatu využívající 
odpovídajícím způsobem kritéria stanovená 
taxonomií EU;

5. přeje si zajistit, aby prostředky ze 
SEIP na unijní a vnitrostátní úrovni byly 
vynakládány na politiky a programy, které 
mohou nejlépe přispět k boji proti změně 
klimatu, a očekává nadcházející metodiku 
Komise pro sledování klimatu využívající 
odpovídajícím způsobem kritéria stanovená 
taxonomií EU; zdůrazňuje, že investice do 
fosilních paliv, včetně plynu, a investice 
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do jaderného průmyslu by neměly být 
považovány za udržitelné ani slučitelné s 
kritérii stanovenými taxonomií EU, 
protože vedou k blokačním a poškozují 
ostatní environmentální cíle taxonomie;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. přeje si zajistit, aby prostředky ze 
SEIP na unijní a vnitrostátní úrovni byly 
vynakládány na politiky a programy, které 
mohou nejlépe přispět k boji proti změně 
klimatu, a očekává nadcházející metodiku 
Komise pro sledování klimatu využívající 
odpovídajícím způsobem kritéria stanovená 
taxonomií EU;

5. přeje si zajistit, aby prostředky ze 
SEIP na unijní a vnitrostátní úrovni byly 
vynakládány na politiky a programy, které 
mohou nejlépe přispět k boji proti změně 
klimatu nebo k jiným environmentálním 
cílům, a očekává nadcházející metodiku 
Komise pro sledování klimatu a metodiku 
analýzy životního cyklu a metodiku 
zúčtování přírodního bohatství využívající 
odpovídajícím způsobem kritéria stanovená 
taxonomií EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. přeje si zajistit, aby prostředky ze 
SEIP na unijní a vnitrostátní úrovni byly 
vynakládány na politiky a programy, které 
mohou nejlépe přispět k boji proti změně 
klimatu, a očekává nadcházející metodiku 
Komise pro sledování klimatu využívající 
odpovídajícím způsobem kritéria stanovená 
taxonomií EU;

5. přeje si zajistit, aby prostředky ze 
SEIP na unijní a vnitrostátní úrovni byly 
vynakládány na politiky a programy, které 
mohou nejlépe přispět k boji proti změně 
klimatu s cílem zvrátit ztrátu biologické 
rozmanitosti a urychlit přechod na 
udržitelný potravinový systém v souladu se 
strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“, a 
očekává nadcházející metodiku Komise 
pro sledování klimatu využívající 
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odpovídajícím způsobem kritéria stanovená 
taxonomií EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. přeje si zajistit, aby prostředky ze 
SEIP na unijní a vnitrostátní úrovni byly 
vynakládány na politiky a programy, které 
mohou nejlépe přispět k boji proti změně 
klimatu, a očekává nadcházející metodiku 
Komise pro sledování klimatu využívající 
odpovídajícím způsobem kritéria 
stanovená taxonomií EU;

5. přeje si zajistit, aby prostředky ze 
SEIP na unijní a vnitrostátní úrovni byly 
vynakládány na politiky a programy, které 
mohou nejlépe přispět k boji proti změně 
klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
José Manuel Fernandes

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. přeje si zajistit, aby prostředky ze 
SEIP na unijní a vnitrostátní úrovni byly 
vynakládány na politiky a programy, které 
mohou nejlépe přispět k boji proti změně 
klimatu, a očekává nadcházející metodiku 
Komise pro sledování klimatu využívající 
odpovídajícím způsobem kritéria stanovená 
taxonomií EU;

5. přeje si zajistit, aby prostředky ze 
SEIP na unijní a vnitrostátní úrovni byly 
vynakládány na politiky a programy, které 
mohou nejlépe přispět k boji proti změně 
klimatu a k transformaci v oblasti klimatu 
u evropských společností, zejména 
evropských malých a středních podniků, a 
očekává nadcházející metodiku Komise 
pro sledování klimatu využívající 
odpovídajícím způsobem kritéria stanovená 
taxonomií EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 136
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. přeje si zajistit, aby prostředky ze 
SEIP na unijní a vnitrostátní úrovni byly 
vynakládány na politiky a programy, které 
mohou nejlépe přispět k boji proti změně 
klimatu, a očekává nadcházející metodiku 
Komise pro sledování klimatu využívající 
odpovídajícím způsobem kritéria 
stanovená taxonomií EU;

5. přeje si zajistit, aby prostředky ze 
SEIP na unijní a vnitrostátní úrovni byly 
vynakládány na politiky a programy, které 
mohou zajistit návratnost investice bez 
vytlačení soukromých investic, a očekává 
opatření navazující na prohlášení 
komisaře Valdise Dombrovskise ze dne 5. 
června 2020 o možném střetu zájmů 
ohledně zapojení společnosti BlackRock 
do regulace taxonomie EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. přeje si zajistit, aby prostředky ze 
SEIP na unijní a vnitrostátní úrovni byly 
vynakládány na politiky a programy, které 
mohou nejlépe přispět k boji proti změně 
klimatu, a očekává nadcházející metodiku 
Komise pro sledování klimatu využívající 
odpovídajícím způsobem kritéria stanovená 
taxonomií EU;

5. přeje si zajistit, aby prostředky ze 
SEIP na unijní a vnitrostátní úrovni byly 
vynakládány na politiky a programy, které 
mohou nejlépe přispět k boji proti změně 
klimatu, dosažení konkurenceschopnější 
Evropy a tvorbě pracovních míst, a 
očekává nadcházející metodiku Komise 
pro sledování klimatu využívající 
odpovídajícím způsobem kritéria stanovená 
taxonomií EU;

Or. es

Pozměňovací návrh 138
Alfred Sant

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. přeje si zajistit, aby prostředky ze 
SEIP na unijní a vnitrostátní úrovni byly 
vynakládány na politiky a programy, které 
mohou nejlépe přispět k boji proti změně 
klimatu, a očekává nadcházející metodiku 
Komise pro sledování klimatu využívající 
odpovídajícím způsobem kritéria stanovená 
taxonomií EU;

5. přeje si zajistit, aby prostředky ze 
SEIP na unijní a vnitrostátní úrovni byly 
vynakládány na politiky a programy, které 
mohou nejlépe přispět k boji proti změně 
klimatu a zároveň se přizpůsobit různým 
národním, regionálním a místním 
potřebám; očekává nadcházející metodiku 
Komise pro sledování klimatu využívající 
odpovídajícím způsobem kritéria stanovená 
taxonomií EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. přeje si zajistit, aby prostředky ze 
SEIP na unijní a vnitrostátní úrovni byly 
vynakládány na politiky a programy, které 
mohou nejlépe přispět k boji proti změně 
klimatu, a očekává nadcházející metodiku 
Komise pro sledování klimatu využívající 
odpovídajícím způsobem kritéria stanovená 
taxonomií EU;

5. přeje si zajistit, aby prostředky ze 
SEIP na unijní a vnitrostátní úrovni byly 
vynakládány na politiky a programy, které 
mohou nejlépe přispět k boji proti změně 
klimatu a poškození životního prostředí, a 
očekává nadcházející metodiku Komise 
pro sledování klimatu a biologické 
rozmanitosti využívající odpovídajícím 
způsobem kritéria stanovená taxonomií 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Margarida Marques, Marek Belka, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik 
Bergkvist, Elisabetta Gualmini

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. přeje si zajistit, aby prostředky ze 
SEIP na unijní a vnitrostátní úrovni byly 

5. přeje si zajistit, aby prostředky ze 
SEIP na unijní a vnitrostátní úrovni byly 
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vynakládány na politiky a programy, které 
mohou nejlépe přispět k boji proti změně 
klimatu, a očekává nadcházející metodiku 
Komise pro sledování klimatu využívající 
odpovídajícím způsobem kritéria stanovená 
taxonomií EU;

vynakládány na politiky a programy, které 
mohou nejlépe přispět k boji proti změně 
klimatu, chránit životní prostředí a 
zachovávat biologickou rozmanitost, a 
očekává nadcházející metodiku Komise 
pro sledování klimatu využívající 
odpovídajícím způsobem kritéria stanovená 
taxonomií EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Eero Heinäluoma

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. přeje si zajistit, aby prostředky ze 
SEIP na unijní a vnitrostátní úrovni byly 
vynakládány na politiky a programy, které 
mohou nejlépe přispět k boji proti změně 
klimatu, a očekává nadcházející metodiku 
Komise pro sledování klimatu využívající 
odpovídajícím způsobem kritéria stanovená 
taxonomií EU;

5. přeje si zajistit, aby prostředky ze 
SEIP na unijní a vnitrostátní úrovni byly 
vynakládány na politiky a programy, které 
mohou nejlépe přispět k tvorbě pracovních 
míst a k boji proti změně klimatu, a 
očekává nadcházející metodiku Komise 
pro sledování klimatu využívající 
odpovídajícím způsobem kritéria stanovená 
taxonomií EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Clara Ponsatí Obiols

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. přeje si zajistit, aby prostředky ze 
SEIP na unijní a vnitrostátní úrovni byly 
vynakládány na politiky a programy, které 
mohou nejlépe přispět k boji proti změně 
klimatu, a očekává nadcházející metodiku 
Komise pro sledování klimatu využívající 
odpovídajícím způsobem kritéria stanovená 
taxonomií EU;

5. přeje si zajistit, aby prostředky ze 
SEIP na unijní, vnitrostátní a regionální 
úrovni byly vynakládány na politiky a 
programy, které mohou nejlépe přispět k 
boji proti změně klimatu, a očekává 
nadcházející metodiku Komise pro 
sledování klimatu využívající 
odpovídajícím způsobem kritéria stanovená 
taxonomií EU;
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Or. en

Pozměňovací návrh 143
Jens Geier

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. přeje si zajistit, aby prostředky ze 
SEIP na unijní a vnitrostátní úrovni byly 
vynakládány na politiky a programy, které 
mohou nejlépe přispět k boji proti změně 
klimatu, a očekává nadcházející metodiku 
Komise pro sledování klimatu využívající 
odpovídajícím způsobem kritéria stanovená 
taxonomií EU;

5. přeje si zajistit, aby prostředky ze 
SEIP na unijní, vnitrostátní a regionální 
úrovni byly vynakládány na politiky a 
programy, které mohou nejlépe přispět k 
boji proti změně klimatu, a očekává 
nadcházející metodiku Komise pro 
sledování klimatu využívající 
odpovídajícím způsobem kritéria stanovená 
taxonomií EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že je důležité 
podporovat odpovědnost jednotlivých 
členských států při přechodu na 
klimaticky neutrální ekonomiku 
prostřednictvím vnitrostátního 
spolufinancování při získávání finančních 
prostředků z evropských zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Paul Tang, Gilles Boyer, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Petros Kokkalis, Manon 
Aubry, Jonás Fernández, Carmen Avram, Evelyn Regner, Pierre Larrouturou, Csaba 
Molnár, Pedro Marques, Margarida Marques

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby zveřejnila 
expozici všech fondů EU v rámci VFR a 
příští generace na různé cíle a kategorie 
taxonomie EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby zveřejnila 
expozici všech fondů EU v rámci VFR a 
příští generace na různé cíle a kategorie 
taxonomie EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje, že hlavním cílem SEIP 
by mělo být zajištění přechodu od 
neudržitelných hospodářských činností k 
udržitelným hospodářským činnostem; se 
zájmem očekává zprávu, kterou musí 
Komise podle nařízení o taxonomii 
předložit do konce roku 2021, v níž budou 
uvedeny způsoby potřebné pro rozšíření 
oblasti působnosti taxonomie tak, aby 
zahrnovala „hnědé“ činnosti; domnívá se, 
že toto rozšíření má zásadní význam pro 
provedení výše uvedeného přechodu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 148
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Pierre 
Larrouturou, Csaba Molnár, Aurore Lalucq, Siegfried Mureşan, Pedro Marques

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje, že úspěch investičního 
plánu pro udržitelnou Evropu závisí na 
soudržnosti politik EU, a zdůrazňuje 
proto, že jsou zapotřebí harmonizované 
ukazatele udržitelnosti a metodika pro 
měření dopadu, včetně analýzy životního 
cyklu a zúčtování přírodního bohatství;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 5 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5c. bere na vědomí zjištění Účetního 
dvora, že zúčtování v oblasti klimatu ve 
stávající společné zemědělské politice 
(SZP) je nepřesné a že odhad budoucího 
příspěvku SZP k cílům v oblasti životního 
prostředí a klimatu, který vypracovala 
Komise, se jeví jako nerealistický; vyzývá 
Komisi, aby naléhavě přijala metodiku 
pro sledování klimatu a biologické 
rozmanitosti pro SZP, která představuje 
téměř polovinu výdajů souvisejících s 
klimatem a větší podíl výdajů souvisejících 
s biologickou rozmanitostí v rozpočtu EU; 
zdůrazňuje, že je třeba prokázat, že 
opatření SZP jsou skutečně pozitivní pro 
klima, opírající se o vědecké důkazy, aby 
mohla být jako taková započítána a v 
souladu s hodnotící zprávou Komise o 
biologické rozmanitosti, která by určila 
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nedostatek údajů z monitorování jako 
překážku řádného hodnocení dopadu 
několika nástrojů a opatření SZP a jejich 
čistý dopad;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že veřejné i 
soukromé finance by měly dodržovat 
taxonomii EU a zásadu „významně 
nepoškozovat“ s cílem zajistit, aby politiky 
a financování EU, včetně rozpočtu EU, 
programů financovaných prostřednictvím 
nástroje Next Generation EU, Evropského 
semestru a EIB, nepřispívaly k cílům, 
projektům a činnostem, které výrazně 
poškozují sociální cíle nebo cíle v oblasti 
životního prostředí;

6. trvá na tom, že veřejné i soukromé 
finance by měly dodržovat taxonomii EU a 
zásadu „významně nepoškozovat“ s cílem 
zajistit, aby politiky a financování EU, 
včetně rozpočtu EU, programů 
financovaných prostřednictvím nástroje 
Next Generation EU, Evropského semestru 
a EIB, nepřispívaly k cílům, projektům a 
činnostem, které výrazně poškozují 
sociální cíle nebo cíle v oblasti životního 
prostředí; vyzývá Komisi, aby nejpozději 
do konce tohoto roku zveřejnila pokyny 
týkající se posouzení odolnosti vůči změně 
klimatu pro všechny finanční prostředky 
získané v rámci nástroje Evropské unie na 
podporu oživení a poskytované 
prostřednictvím unijních programů; 
zdůrazňuje, že podpora solventnosti a 
oživení by měla být vyloučena u činností, 
které narušují cíle Zelené dohody pro 
Evropu; připomíná, že podle nařízení o 
taxonomii musí Komise do konce roku 
2020 přijmout akt v přenesené pravomoci, 
který bude obsahovat technická 
screeningová kritéria pro činnosti, které 
významným způsobem přispívají ke 
zmírnění změny klimatu nebo 
přizpůsobení se této změně; připomíná, že 
do prosince 2021 by Komise měla 
zveřejnit zprávu, v níž budou popsána 
ustanovení potřebná pro rozšíření oblasti 
působnosti taxonomie tak, aby zahrnovala 
ekonomické činnosti, které významně 
poškozují environmentální cíle, jakož i 
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posílené sociální záruky;
Or. en

Pozměňovací návrh 151
Clotilde Armand

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že veřejné i 
soukromé finance by měly dodržovat 
taxonomii EU a zásadu „významně 
nepoškozovat“ s cílem zajistit, aby politiky 
a financování EU, včetně rozpočtu EU, 
programů financovaných prostřednictvím 
nástroje Next Generation EU, Evropského 
semestru a EIB, nepřispívaly k cílům, 
projektům a činnostem, které výrazně 
poškozují sociální cíle nebo cíle v oblasti 
životního prostředí;

6. je přesvědčen, že veřejné i 
soukromé finance by neměly být 
podmíněny zásadami taxonomie EU, aby 
bylo možné rychle investovat do projektů 
transformace; připomíná, že bez 
předchozí konzultace s místními a 
regionálními orgány veřejné správy, 
průmyslem a malými a středními podniky 
by neměla být zavedena žádná přísná 
investiční pravidla; je přesvědčen, že 
financování by se mělo řídit zásadou 
„významně nepoškozovat“ s cílem zajistit, 
aby politiky a financování EU, včetně 
rozpočtu EU, programů financovaných 
prostřednictvím nástroje Next Generation 
EU, Evropského semestru a EIB, 
nepřispívaly k cílům, projektům a 
činnostem, které výrazně poškozují 
sociální cíle nebo cíle v oblasti životního 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Pedro 
Marques

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že veřejné i 
soukromé finance by měly dodržovat 
taxonomii EU a zásadu „významně 
nepoškozovat“ s cílem zajistit, aby politiky 

6. je přesvědčen, že veřejné i 
soukromé finance by měly dodržovat 
taxonomii EU a zásadu „významně 
nepoškozovat“, se zvláštním důrazem na 
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a financování EU, včetně rozpočtu EU, 
programů financovaných prostřednictvím 
nástroje Next Generation EU, Evropského 
semestru a EIB, nepřispívaly k cílům, 
projektům a činnostem, které výrazně 
poškozují sociální cíle nebo cíle v oblasti 
životního prostředí;

nástroj na podporu oživení a odolnosti, s 
cílem zajistit, aby politiky a financování 
EU, včetně rozpočtu EU, programů 
financovaných prostřednictvím nástroje 
Next Generation EU, Evropského semestru 
a EIB, nepřispívaly k cílům, projektům a 
činnostem, které výrazně poškozují 
sociální cíle nebo cíle v oblasti životního 
prostředí; vyzývá k operacionalizaci 
zásady „významně nepoškozovat“ jasnými 
a cílenými výjimkami v příslušných 
nařízeních EU o financování, zejména v 
případě fosilních paliv, a aktem v 
přenesené pravomoci týkajícím se 
klimatického, environmentálního a 
sociálního přezkoumání do konce roku, 
jak je plánováno například v nařízení o 
InvestEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že veřejné i 
soukromé finance by měly dodržovat 
taxonomii EU a zásadu „významně 
nepoškozovat“ s cílem zajistit, aby politiky 
a financování EU, včetně rozpočtu EU, 
programů financovaných prostřednictvím 
nástroje Next Generation EU, Evropského 
semestru a EIB, nepřispívaly k cílům, 
projektům a činnostem, které výrazně 
poškozují sociální cíle nebo cíle v oblasti 
životního prostředí;

6. je přesvědčen, že veřejné i 
soukromé finance by se měly zaměřit na 
investice do hospodářských činností v 
souladu s taxonomií EU, přičemž nejméně 
50 % finančních prostředků EU by mělo 
podporovat činnosti v souladu s 
taxonomií, a veškeré finanční prostředky 
by měly být v souladu se zásadou 
„významně nepoškozovat“, žádá přijetí 
černé listiny vyloučených činností, které 
nesmí využívat podpory ze SEIP, jako jsou 
fosilní paliva a jaderná energie; žádá 
proto, aby tato zásada a související 
ustanovení o zveřejňování byla doplněna 
do horizontálního nařízení o VFR, s cílem 
zajistit, aby politiky a financování EU, 
včetně rozpočtu EU, programů 
financovaných prostřednictvím nástroje 
Next Generation EU, Evropského semestru 
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a EIB, byly v souladu s dosažením cílů 
Unie v oblasti klimatu, sociálních cílů a 
cílů v oblasti životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že veřejné i 
soukromé finance by měly dodržovat 
taxonomii EU a zásadu „významně 
nepoškozovat“ s cílem zajistit, aby politiky 
a financování EU, včetně rozpočtu EU, 
programů financovaných prostřednictvím 
nástroje Next Generation EU, Evropského 
semestru a EIB, nepřispívaly k cílům, 
projektům a činnostem, které výrazně 
poškozují sociální cíle nebo cíle v oblasti 
životního prostředí;

6. je přesvědčen, že veřejné i 
soukromé finance by měly dodržovat 
taxonomii EU a zásadu „významně 
nepoškozovat“ s cílem zajistit, aby politiky 
a financování EU, včetně rozpočtu EU, 
programů financovaných prostřednictvím 
nástroje Next Generation EU, Evropského 
semestru a EIB, nepřispívaly k cílům, 
projektům a činnostem, které výrazně 
poškozují sociální cíle nebo cíle v oblasti 
životního prostředí; domnívá se, že 
jaderná energie hraje důležitou úlohu při 
plnění cíle dosáhnout klimatické 
neutrality na úrovni EU do roku 2050, 
neboť je globálně druhým největším 
zdrojem pro výrobu nízkouhlíkové energie 
(po elektřině z vodních elektráren); 
domnívá se, že bez investic do technologií 
v oblasti jaderné energie bude přechod na 
nízkouhlíkové technologie výrazně 
obtížnější a nákladnější;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Pierre Larrouturou, Aurore Lalucq

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že veřejné i 
soukromé finance by měly dodržovat 

6. je přesvědčen, že veřejné i 
soukromé finance by měly dodržovat 
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taxonomii EU a zásadu „významně 
nepoškozovat“ s cílem zajistit, aby politiky 
a financování EU, včetně rozpočtu EU, 
programů financovaných prostřednictvím 
nástroje Next Generation EU, Evropského 
semestru a EIB, nepřispívaly k cílům, 
projektům a činnostem, které výrazně 
poškozují sociální cíle nebo cíle v oblasti 
životního prostředí;

taxonomii EU a zásadu „významně 
nepoškozovat“ s cílem zajistit, aby politiky 
a financování EU, včetně rozpočtu EU, 
programů financovaných prostřednictvím 
nástroje Next Generation EU, Evropského 
semestru a EIB, nepřispívaly k cílům, 
projektům a činnostem, které výrazně 
poškozují sociální cíle nebo cíle v oblasti 
životního prostředí, a zastavit všechny 
dotace a investice do fosilních paliv; 
požaduje, aby všechny soukromé i veřejné 
banky i pojišťovny dodržovaly stejný cíl 
tím, že provedou transparentní a postupné 
ukončení investic do fosilních paliv;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že veřejné i 
soukromé finance by měly dodržovat 
taxonomii EU a zásadu „významně 
nepoškozovat“ s cílem zajistit, aby politiky 
a financování EU, včetně rozpočtu EU, 
programů financovaných prostřednictvím 
nástroje Next Generation EU, Evropského 
semestru a EIB, nepřispívaly k cílům, 
projektům a činnostem, které výrazně 
poškozují sociální cíle nebo cíle v oblasti 
životního prostředí;

6. je přesvědčen, že veřejné i 
soukromé finance by měly dodržovat 
taxonomii EU a zásadu „významně 
nepoškozovat“ s cílem zajistit, aby politiky 
a financování EU, včetně rozpočtu EU, 
programů financovaných prostřednictvím 
nástroje Next Generation EU, Evropského 
semestru a EIB, nepřispívaly k cílům, 
projektům a činnostem, které výrazně 
poškozují sociální cíle nebo cíle v oblasti 
životního prostředí; zdůrazňuje, že 
samotná taxonomie EU nebude stačit k 
zajištění toho, aby veřejné a soukromé 
finance byly plně udržitelné, a měla by být 
doprovázena větším množstvím právních, 
regulačních a soudních předpisů, aby byly 
ukončeny neudržitelné činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah
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Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že veřejné i 
soukromé finance by měly dodržovat 
taxonomii EU a zásadu „významně 
nepoškozovat“ s cílem zajistit, aby politiky 
a financování EU, včetně rozpočtu EU, 
programů financovaných prostřednictvím 
nástroje Next Generation EU, Evropského 
semestru a EIB, nepřispívaly k cílům, 
projektům a činnostem, které výrazně 
poškozují sociální cíle nebo cíle v oblasti 
životního prostředí;

6. je přesvědčen, že veřejné finance 
by měly dodržovat Pakt o stabilitě a růstu, 
pokud bude kdy oživen, a zásadu 
„významně nepoškozovat“ s cílem zajistit, 
aby politiky a financování EU, včetně 
rozpočtu EU, programů financovaných 
prostřednictvím nástroje Next Generation 
EU, Evropského semestru a EIB, 
nepřispívaly k cílům, projektům a 
činnostem, které výrazně poškozují 
hospodářství, udržitelnost státního dluhu 
a doložku o zákazu dluhu zakotvenou v 
článku 311 SFEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že veřejné i 
soukromé finance by měly dodržovat 
taxonomii EU a zásadu „významně 
nepoškozovat“ s cílem zajistit, aby politiky 
a financování EU, včetně rozpočtu EU, 
programů financovaných prostřednictvím 
nástroje Next Generation EU, Evropského 
semestru a EIB, nepřispívaly k cílům, 
projektům a činnostem, které výrazně 
poškozují sociální cíle nebo cíle v oblasti 
životního prostředí;

6. je přesvědčen, že veřejné i 
soukromé finance by měly dodržovat 
taxonomii EU a zásadu „významně 
nepoškozovat“ s cílem zajistit, aby politiky 
a financování EU, včetně rozpočtu EU, 
programů financovaných prostřednictvím 
nástroje Next Generation EU, Evropského 
semestru a EIB, nepřispívaly k cílům, 
projektům a činnostem, které výrazně 
poškozují sociální cíle nebo cíle v oblasti 
životního prostředí, ničí hospodářskou 
konkurenceschopnost nebo vedou k 
ničení zaměstnanosti;

Or. es

Pozměňovací návrh 159
Sirpa Pietikäinen
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Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že veřejné i 
soukromé finance by měly dodržovat 
taxonomii EU a zásadu „významně 
nepoškozovat“ s cílem zajistit, aby politiky 
a financování EU, včetně rozpočtu EU, 
programů financovaných prostřednictvím 
nástroje Next Generation EU, Evropského 
semestru a EIB, nepřispívaly k cílům, 
projektům a činnostem, které výrazně 
poškozují sociální cíle nebo cíle v oblasti 
životního prostředí;

6. je přesvědčen, že veřejné i 
soukromé finance by měly dodržovat 
taxonomii EU a zásadu „významně 
nepoškozovat“ s cílem zajistit, aby politiky 
a financování EU a členských států, včetně 
rozpočtu EU, zadávání veřejných zakázek, 
programů financovaných prostřednictvím 
nástroje Next Generation EU, Evropského 
semestru a EIB a operací ECB, 
nepřispívaly k cílům, projektům a 
činnostem, které výrazně poškozují 
sociální cíle nebo cíle v oblasti životního 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že veřejné i 
soukromé finance by měly dodržovat 
taxonomii EU a zásadu „významně 
nepoškozovat“ s cílem zajistit, aby politiky 
a financování EU, včetně rozpočtu EU, 
programů financovaných prostřednictvím 
nástroje Next Generation EU, Evropského 
semestru a EIB, nepřispívaly k cílům, 
projektům a činnostem, které výrazně 
poškozují sociální cíle nebo cíle v oblasti 
životního prostředí;

6. je přesvědčen, že veřejné i 
soukromé finance by měly dodržovat 
taxonomii EU a zásadu „nepoškozovat“ s 
cílem zajistit, aby politiky a financování 
EU, včetně rozpočtu EU, programů 
financovaných prostřednictvím nástroje 
Next Generation EU, Evropského semestru 
a EIB, nepřispívaly k cílům, projektům a 
činnostem, které poškozují sociální cíle 
nebo cíle v oblasti životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Pierre Larrouturou

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že veřejné rozpočty a 
veřejné banky nebudou schopny 
překlenout investiční mezery samy; 
připomíná, že 10 velkých evropských bank 
stále každoročně investuje více než 400 
miliard EUR ročně do fosilních paliv14a; 
trvá na tom, že soukromý sektor musí hrát 
svou úlohu při přechodu k Zelené 
dohodě; připomíná, že v roce 2010 
schválil Barack Obama za účelem boje 
proti daňovým únikům zákon FATCA, 
který uzavřel americký trh pro banky, 
které daňovým orgánům USA neposkytly 
plnou transparentnost; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby zajistily, že v zájmu boje 
proti změně klimatu bude podobně přijat 
evropský „zákon o klimatu FATCA", 
který do roku 2050 uzavře evropský trh 
pro banky a pojišťovny, které odmítají 
přesměrovat své investice do investic 
slučitelných s cíli klimatické neutrality do 
roku 2050 a snížení emisí skleníkových 
plynů do roku 2030 o 55 % zdůrazňuje, že 
tento „zákon o klimatu FATCA“ musí 
všem členským státům zakázat, aby nadále 
dotovaly fosilní paliva, a rovněž musí 
všem bankám (soukromým i veřejným) a 
pojišťovnám, které působí v Evropě, 
uložit, aby byly transparentní, pokud jde o 
veškeré jejich činnosti, a zastavily od 
prvního dne provádění nové investice do 
fosilních paliv a do pěti let vyčistily svou 
rozvahu od jakýchkoli investic 
souvisejících s fosilními palivy; 
zdůrazňuje, že pokud by tyto objemy šly 
na investice z oblasti Zelené dohody 
namísto fosilních paliv, mohl by tento 
zákon překlenout podstatnou část roční 
investiční mezery v Zelené dohodě ve výši 
660 miliard EUR;
__________________
14a https://www.ran.org/wp-
content/uploads/2020/03/Banking_on_Cli
mate_Change__2020_vF.pdf

Or. en
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Pozměňovací návrh 162
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. domnívá se, že jedním ze způsobů, 
jak dosáhnout klimatické neutrality, je co 
nejširší digitalizace veřejného a 
soukromého sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Clotilde Armand

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá k postupnému ukončení 
veřejných a soukromých investic do vysoce 
znečišťujících a škodlivých průmyslových 
odvětví, pro něž existují ekonomicky 
proveditelné alternativy, při plném 
dodržení práva členských států zvolit si 
svůj energetický mix;

7. vyzývá k postupnému pozvolnému 
ukončení veřejných a soukromých investic 
do vysoce znečišťujících a škodlivých 
průmyslových odvětví, pro něž existují 
ekonomicky proveditelné alternativy, při 
plném dodržení práva členských států 
zvolit si svůj energetický mix; připomíná, 
že je třeba zabránit rušivým důsledkům 
pro sociální a pracovní podmínky v 
přechodových oblastech; trvá na tom, že 
činnosti financované ze SEIP nesmí 
přispívat k dalším sociálním nerovnostem 
a prohlubování hospodářských a 
sociálních rozdílů mezi východem a 
západem v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo



AM\1209233CS.docx 81/291 PE652.496v02-00

CS

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá k postupnému ukončení 
veřejných a soukromých investic do vysoce 
znečišťujících a škodlivých průmyslových 
odvětví, pro něž existují ekonomicky 
proveditelné alternativy, při plném 
dodržení práva členských států zvolit si 
svůj energetický mix;

7. vyzývá k postupnému ukončení 
veřejných a soukromých investic do vysoce 
znečišťujících a škodlivých průmyslových 
odvětví, pro něž existují ekonomicky 
proveditelné alternativy, při plném 
dodržení práva členských států zvolit si 
svůj energetický mix; žádá, aby členské 
státy do 30. června 2021 připravily 
vnitrostátní strategie k postupnému 
ukončení veškeré přímé i nepřímé 
podpory fosilních paliv a dotací, které 
poškozují životní prostředí, s cílem zlepšit 
soudržnost a důvěryhodnost EU při 
zachování biologické rozmanitosti a 
přírodních ekosystémů a podpořit přechod 
na systémy čisté energie a klimaticky 
neutrální a oběhové hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Paul Tang

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá k postupnému ukončení 
veřejných a soukromých investic do vysoce 
znečišťujících a škodlivých průmyslových 
odvětví, pro něž existují ekonomicky 
proveditelné alternativy, při plném 
dodržení práva členských států zvolit si 
svůj energetický mix;

7. vyzývá k postupnému ukončení 
veřejných a soukromých investic do 
fosilních paliv a vysoce znečišťujících a 
škodlivých průmyslových odvětví, pro něž 
existují ekonomicky proveditelné 
alternativy, a zdůrazňuje, že je naléhavě 
nutné nalézt takové alternativy 
prostřednictvím rozsáhlých investic do 
technologických inovací a energetické 
účinnosti při plném dodržení práva 
členských států zvolit si svůj energetický 
mix a s cílem zavést do roku 2040 systém 
plně obnovitelné energie a energetickou 
síť kompatibilní s Pařížskou dohodou;

Or. en



PE652.496v02-00 82/291 AM\1209233CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 166
Herve Juvin, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá k postupnému ukončení 
veřejných a soukromých investic do vysoce 
znečišťujících a škodlivých průmyslových 
odvětví, pro něž existují ekonomicky 
proveditelné alternativy, při plném 
dodržení práva členských států zvolit si 
svůj energetický mix;

7. vyzývá k postupnému ukončení 
veřejných a soukromých investic do vysoce 
znečišťujících a škodlivých průmyslových 
odvětví, pro něž existují ekonomicky 
proveditelné alternativy, při plném 
dodržení práva členských států zvolit si 
svůj energetický mix; požaduje rovněž, 
aby se ustanovení obsažená v 
mezinárodních obchodních dohodách pro 
zajištění ochrany investic nevztahovala na 
činnosti, které poškozují životní prostředí 
nebo lidské zdraví;

Or. fr

Pozměňovací návrh 167
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte, 
Valentino Grant, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá k postupnému ukončení 
veřejných a soukromých investic do 
vysoce znečišťujících a škodlivých 
průmyslových odvětví, pro něž existují 
ekonomicky proveditelné alternativy, při 
plném dodržení práva členských států 
zvolit si svůj energetický mix;

7. vyzývá k plnému dodržení práva 
členských států zvolit si svůj energetický 
mix;

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Marek Belka
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Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá k postupnému ukončení 
veřejných a soukromých investic do vysoce 
znečišťujících a škodlivých průmyslových 
odvětví, pro něž existují ekonomicky 
proveditelné alternativy, při plném 
dodržení práva členských států zvolit si 
svůj energetický mix;

7. vyzývá k postupnému ukončení 
veřejných a soukromých investic do vysoce 
znečišťujících a škodlivých průmyslových 
odvětví, pro něž existují ekonomicky 
proveditelné alternativy, při plném 
dodržení práva členských států zvolit si 
svůj energetický mix, aby nedošlo k tomu, 
že některé země budou zaostávat v plně 
rozvinuté transformaci související s velmi 
potřebnou Zelenou dohodou;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Linea Søgaard-Lidell

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá k postupnému ukončení 
veřejných a soukromých investic do vysoce 
znečišťujících a škodlivých průmyslových 
odvětví, pro něž existují ekonomicky 
proveditelné alternativy, při plném 
dodržení práva členských států zvolit si 
svůj energetický mix;

7. vyzývá k postupnému ukončení 
veřejných a soukromých investic do vysoce 
znečišťujících a škodlivých průmyslových 
odvětví, pro něž existují ekonomicky 
proveditelné alternativy, při zajištění toho, 
aby financování EU umožnilo dodávky s 
nulovými emisemi a vedlo k nim při plném 
dodržení práva členských států zvolit si 
svůj energetický mix;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá k postupnému ukončení 7. vyzývá k neprodlenému 
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veřejných a soukromých investic do vysoce 
znečišťujících a škodlivých průmyslových 
odvětví, pro něž existují ekonomicky 
proveditelné alternativy, při plném 
dodržení práva členských států zvolit si 
svůj energetický mix;

postupnému ukončení veřejných a 
soukromých investic, včetně investic 
podporovaných z rozpočtu EU, do vysoce 
znečišťujících a škodlivých průmyslových 
odvětví, jako jsou fosilní paliva, pro něž 
existují ekonomicky proveditelné 
alternativy, při plném dodržení práva 
členských států zvolit si svůj energetický 
mix;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Carmen Avram

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá k postupnému ukončení 
veřejných a soukromých investic do vysoce 
znečišťujících a škodlivých průmyslových 
odvětví, pro něž existují ekonomicky 
proveditelné alternativy, při plném 
dodržení práva členských států zvolit si 
svůj energetický mix;

7. vyzývá k postupnému pozvolnému 
ukončení veřejných a soukromých investic 
do vysoce znečišťujících a škodlivých 
průmyslových odvětví, pro něž existují 
ekonomicky proveditelné alternativy, při 
plném dodržení legitimního práva 
členských států zvolit si svůj energetický 
mix podle své konkrétní situace a potřeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Valérie Hayer, Billy 
Kelleher

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá k postupnému ukončení 
veřejných a soukromých investic do vysoce 
znečišťujících a škodlivých průmyslových 
odvětví, pro něž existují ekonomicky 
proveditelné alternativy, při plném 
dodržení práva členských států zvolit si 
svůj energetický mix;

7. vyzývá k postupnému ukončení 
veřejných a soukromých investic do vysoce 
znečišťujících průmyslových odvětví, pro 
něž existují ekonomicky proveditelné 
alternativy, při plném dodržení práva 
členských států zvolit si svůj energetický 
mix a respektování významu zajištění 
spolehlivého zásobování energií s nízkými 
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nebo nulovými emisemi;
Or. en

Pozměňovací návrh 173
Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá k postupnému ukončení 
veřejných a soukromých investic do vysoce 
znečišťujících a škodlivých průmyslových 
odvětví, pro něž existují ekonomicky 
proveditelné alternativy, při plném 
dodržení práva členských států zvolit si 
svůj energetický mix;

7. vyzývá k postupnému ukončení 
veřejných a soukromých investic do vysoce 
znečišťujících a škodlivých průmyslových 
odvětví a do všech fosilních paliv, včetně 
plynu, a také jaderného paliva, pro něž 
existují ekonomicky proveditelné 
alternativy, při plném dodržení práva 
členských států zvolit si svůj energetický 
mix;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Alfred Sant

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá k postupnému ukončení 
veřejných a soukromých investic do vysoce 
znečišťujících a škodlivých průmyslových 
odvětví, pro něž existují ekonomicky 
proveditelné alternativy, při plném 
dodržení práva členských států zvolit si 
svůj energetický mix;

7. vyzývá k postupnému ukončení 
veřejných a soukromých investic do vysoce 
znečišťujících a škodlivých průmyslových 
odvětví, pro něž existují ekonomicky 
proveditelné alternativy, při plném 
dodržení práva členských států zvolit si 
svůj energetický mix a zajištění vysokého 
stupně autonomie dodávek energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Clara Ponsatí Obiols

Návrh usnesení
Bod 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá k postupnému ukončení 
veřejných a soukromých investic do vysoce 
znečišťujících a škodlivých průmyslových 
odvětví, pro něž existují ekonomicky 
proveditelné alternativy, při plném 
dodržení práva členských států zvolit si 
svůj energetický mix;

7. vyzývá k postupnému ukončení 
veřejných a soukromých investic do vysoce 
znečišťujících a škodlivých průmyslových 
odvětví, pro něž existují ekonomicky 
proveditelné alternativy;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Paul Tang, Petros Kokkalis, Evelyn Regner, Csaba Molnár, Pedro Marques, Margarida 
Marques

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá k postupnému ukončení 
veřejných a soukromých investic do vysoce 
znečišťujících a škodlivých průmyslových 
odvětví, pro něž existují ekonomicky 
proveditelné alternativy, při plném 
dodržení práva členských států zvolit si 
svůj energetický mix;

7. vyzývá k postupnému ukončení 
veřejných a soukromých investic do vysoce 
znečišťujících a škodlivých průmyslových 
odvětví za použití kritérií taxonomie EU, 
pro něž existují ekonomicky proveditelné 
alternativy, při plném dodržení práva 
členských států zvolit si svůj energetický 
mix;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Martin Hojsík, Fabienne Keller

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá k postupnému ukončení 
veřejných a soukromých investic do vysoce 
znečišťujících a škodlivých průmyslových 
odvětví, pro něž existují ekonomicky 
proveditelné alternativy, při plném 
dodržení práva členských států zvolit si 
svůj energetický mix;

7. vyzývá k postupnému ukončení 
veřejných a soukromých investic, která 
nesplňují kritéria stanovená taxonomií 
EU, pro něž existují ekonomicky 
proveditelné alternativy, při plném 
dodržení práva členských států zvolit si 
svůj energetický mix;
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Or. en

Pozměňovací návrh 178
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Stefan Berger, Enikő Győri, Eva Maydell, 
Christian Doleschal, Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá k postupnému ukončení 
veřejných a soukromých investic do vysoce 
znečišťujících a škodlivých průmyslových 
odvětví, pro něž existují ekonomicky 
proveditelné alternativy, při plném 
dodržení práva členských států zvolit si 
svůj energetický mix;

7. vyzývá k pozvolnému postupnému 
ukončení veřejných a soukromých investic 
do vysoce znečišťujících a škodlivých 
průmyslových odvětví, pro něž existují 
ekonomicky proveditelné alternativy, při 
plném dodržení práva členských států 
zvolit si svůj energetický mix;

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá k postupnému ukončení 
veřejných a soukromých investic do vysoce 
znečišťujících a škodlivých průmyslových 
odvětví, pro něž existují ekonomicky 
proveditelné alternativy, při plném 
dodržení práva členských států zvolit si 
svůj energetický mix;

7. vyzývá k rychlému postupnému 
ukončení veřejných a soukromých investic 
do vysoce znečišťujících a škodlivých 
průmyslových odvětví, včetně veškerých 
fosilních paliv, pro něž existují 
ekonomicky proveditelné alternativy, při 
plném dodržení práva členských států 
zvolit si svůj energetický mix v souladu se 
Smlouvami;

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá k postupnému ukončení 
veřejných a soukromých investic do 
vysoce znečišťujících a škodlivých 
průmyslových odvětví, pro něž existují 
ekonomicky proveditelné alternativy, při 
plném dodržení práva členských států 
zvolit si svůj energetický mix;

7. vyzývá k neprodlenému 
postupnému ukončení přímých a 
nepřímých veřejných dotací a investic do 
vysoce znečišťujících a škodlivých 
průmyslových odvětví při plném dodržení 
práva členských států zvolit si svůj 
energetický mix;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá k postupnému ukončení 
veřejných a soukromých investic do vysoce 
znečišťujících a škodlivých průmyslových 
odvětví, pro něž existují ekonomicky 
proveditelné alternativy, při plném 
dodržení práva členských států zvolit si 
svůj energetický mix;

7. vyzývá k postupnému ukončení 
všech dotací a veřejných a soukromých 
investic do vysoce znečišťujících a 
škodlivých hospodářských činností 
založených na fosilních palivech při 
dodržení práva členských států zvolit si 
svůj energetický mix;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že současná evropská 
obchodní politika a multiplikace dohod o 
volném obchodu je hlavním zdrojem emisí 
skleníkových plynů; zdůrazňuje, že SEIP 
musí jít ruku v ruce se strategií přemístění 
výroby v rámci evropských hranic, aby se 
zajistila úspěšnost Zelené dohody a splnily 
naše závazky vyplývající z Pařížské 
dohody; vyzývá proto Komisi, aby 
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ukončila probíhající jednání o dohodách 
o volném obchodu a navrhla strategii v 
rámci Zelené dohody na podporu 
členských států a podniků v jejich úsilí o 
přemístění výroby; domnívá se, že SEIP 
musí hrát klíčovou úlohu při využívání 
investic do přemístění výroby;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá k zavedení všech možných 
strategií, které zabrání tomu, aby dosažení 
klimatické neutrality mělo negativní 
dopad na konkurenceschopnost 
evropských trhů na celém světě, zejména 
pro strategická odvětví; domnívá se, že 
strategickou součástí obchodní politiky je 
vybírat si pouze partnery ze třetích zemí s 
prioritami v oblasti klimatu slučitelnými s 
prioritami EU; domnívá se, že je nezbytné 
zabránit tomu, aby s sebou 
environmentální transformace ke 
klimatické neutralitě nesla riziko 
energetické závislosti mimo Evropskou 
unii;

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Paul Tang

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že je třeba včas 
přezkoumat směrnici o vykazování 
nefinančních informací s cílem zajistit 
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udržitelné vykazování informací na 
vysoké úrovni ze strany subjektů 
soukromého sektoru; je toho názoru, že 
provádění revidované směrnice o 
vykazování nefinančních informací musí 
být v souladu s nařízením o zveřejňování 
udržitelných finančních informací 
vztahujících se na finanční sektor;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Martin Hojsík, Fabienne Keller

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá členské státy, aby do 30. 
června 2021 připravily vnitrostátní 
strategie pro postupné ukončení podpory 
fosilních paliv, včetně nepřímých dotací, 
kapacitního mechanismu a odděleného 
řešení energetické chudoby a dotací na 
fosilní paliva;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje ústřední úlohu rozpočtu 
EP při provádění SEIP; připomíná svůj 
dlouhodobý postoj, že nové iniciativy by 
měly být vždy financovány z dodatečných 
prostředků a neměly by negativně 
ovlivňovat další politiky;

8. zdůrazňuje ústřední úlohu rozpočtu 
EP při provádění SEIP; připomíná svůj 
dlouhodobý postoj, že nové iniciativy by 
měly být vždy financovány z dodatečných 
prostředků a neměly by negativně 
ovlivňovat další politiky; domnívá se 
proto, že financování všech nových 
legislativních návrhů, které by vyplynuly 
ze Zelené dohody pro Evropu, by mělo být 
vypočítáno nad rámec předchozích 
návrhů Komise týkajících se VFR; 
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domnívá se, že jakékoli škrty budou mít v 
konečném důsledku vliv i na financování 
investičního plánu pro udržitelnou 
Evropu; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby splnily své politické závazky a vybavily 
Unii VFR, který obstojí i v budoucnu a 
který bude schopen reagovat na očekávání 
občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Clotilde Armand

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje ústřední úlohu rozpočtu 
EP při provádění SEIP; připomíná svůj 
dlouhodobý postoj, že nové iniciativy by 
měly být vždy financovány z dodatečných 
prostředků a neměly by negativně 
ovlivňovat další politiky;

8. zdůrazňuje ústřední úlohu rozpočtu 
EP při provádění SEIP; připomíná svůj 
dlouhodobý postoj, že nové iniciativy by 
měly být vždy financovány z dodatečných 
prostředků a neměly by negativně 
ovlivňovat další politiky, zejména politiky 
soudržnosti a zemědělství; zdůrazňuje, že 
investice do výzkumu a inovací by měly 
přispět k rozvoji know-how EU, zejména v 
oblasti obnovitelných zdrojů, a podporovat 
dosažení cílů klimatické neutrality;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Margarida Marques, Marek Belka, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik 
Bergkvist, Elisabetta Gualmini

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje ústřední úlohu rozpočtu 
EP při provádění SEIP; připomíná svůj 
dlouhodobý postoj, že nové iniciativy by 
měly být vždy financovány z dodatečných 
prostředků a neměly by negativně 
ovlivňovat další politiky;

8. zdůrazňuje ústřední úlohu rozpočtu 
EP při provádění SEIP; připomíná svůj 
dlouhodobý postoj, že nové iniciativy by 
měly být vždy financovány z dodatečných 
prostředků a neměly by negativně 
ovlivňovat další politiky; vítá nový nástroj 
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Evropské unie na podporu oživení „Next 
Generation EU“ jakožto nástroj pro 
mimořádné události na podporu investic a 
reforem v souladu s cíli udržitelného 
rozvoje a na posílení programů EU, které 
přispívají k udržitelnému oživení 
hospodářství EU a odolnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje ústřední úlohu rozpočtu 
EP při provádění SEIP; připomíná svůj 
dlouhodobý postoj, že nové iniciativy by 
měly být vždy financovány z dodatečných 
prostředků a neměly by negativně 
ovlivňovat další politiky;

8. zdůrazňuje ústřední úlohu rozpočtu 
EP při provádění SEIP;

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Eero Heinäluoma

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje ústřední úlohu rozpočtu 
EP při provádění SEIP; připomíná svůj 
dlouhodobý postoj, že nové iniciativy by 
měly být vždy financovány z dodatečných 
prostředků a neměly by negativně 
ovlivňovat další politiky;

8. zdůrazňuje ústřední úlohu rozpočtu 
EP při provádění SEIP; připomíná svůj 
dlouhodobý postoj, že nové iniciativy by 
měly být vždy financovány z dodatečných 
prostředků a neměly by negativně 
ovlivňovat další politiky; zdůrazňuje však, 
že udržitelnost není samostatnou 
politikou, ale svou povahou je průřezová;

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Alfred Sant
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Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje ústřední úlohu rozpočtu 
EP při provádění SEIP; připomíná svůj 
dlouhodobý postoj, že nové iniciativy by 
měly být vždy financovány z dodatečných 
prostředků a neměly by negativně 
ovlivňovat další politiky;

8. zdůrazňuje ústřední úlohu rozpočtu 
EP při provádění SEIP; připomíná svůj 
dlouhodobý postoj, že nové iniciativy by 
měly být vždy financovány z dodatečných 
prostředků a neměly by negativně 
ovlivňovat další dlouhodobé politiky EU, 
zejména politiku soudržnosti a 
zemědělskou politiku;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje ústřední úlohu rozpočtu 
EP při provádění SEIP; připomíná svůj 
dlouhodobý postoj, že nové iniciativy by 
měly být vždy financovány z dodatečných 
prostředků a neměly by negativně 
ovlivňovat další politiky;

8. zdůrazňuje ústřední úlohu rozpočtu 
EP při provádění SEIP; připomíná svůj 
dlouhodobý postoj, že nové iniciativy by 
měly být vždy předmětem posouzení 
udržitelnosti a přezkoumání a být 
financovány z dodatečných prostředků a 
neměly by negativně ovlivňovat další 
politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Herve Juvin, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje ústřední úlohu rozpočtu 
EP při provádění SEIP; připomíná svůj 
dlouhodobý postoj, že nové iniciativy by 
měly být vždy financovány z dodatečných 

8. zdůrazňuje ústřední úlohu rozpočtu 
EP při provádění SEIP; domnívá se, že 
alespoň část nových iniciativ musí být 
financována přerozdělením prostředků 



PE652.496v02-00 94/291 AM\1209233CS.docx

CS

prostředků a neměly by negativně 
ovlivňovat další politiky;

určených na jiné než prioritní politiky, na 
politiky bez ekologického dopadu nebo s 
negativním dopadem na životní prostředí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 194
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje ústřední úlohu rozpočtu 
EP při provádění SEIP; připomíná svůj 
dlouhodobý postoj, že nové iniciativy by 
měly být vždy financovány z dodatečných 
prostředků a neměly by negativně 
ovlivňovat další politiky;

8. zdůrazňuje důležitou úlohu 
rozpočtu EP při provádění SEIP spolu s 
aktivací soukromých investic; připomíná, 
že je třeba zaměřit stávající rámec na nové 
politické cíle, jako je výzkum, inovace a 
investice do klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje ústřední úlohu rozpočtu 
EP při provádění SEIP; připomíná svůj 
dlouhodobý postoj, že nové iniciativy by 
měly být vždy financovány z dodatečných 
prostředků a neměly by negativně 
ovlivňovat další politiky;

8. zdůrazňuje ústřední úlohu rozpočtu 
EP při provádění SEIP; připomíná svůj 
dlouhodobý postoj, že nové iniciativy by 
měly být vždy financovány z vlastních 
zdrojů, jak je stanoveno v článku 311 
SFEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Marc Angel

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje ústřední úlohu rozpočtu 
EP při provádění SEIP; připomíná svůj 
dlouhodobý postoj, že nové iniciativy by 
měly být vždy financovány z dodatečných 
prostředků a neměly by negativně 
ovlivňovat další politiky;

8. zdůrazňuje ústřední úlohu rozpočtu 
EP při provádění SEIP; připomíná svůj 
dlouhodobý postoj, že nové iniciativy by 
měly být vždy financovány z dodatečných 
finančních prostředků a neměly by 
negativně ovlivňovat další politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Linea Søgaard-Lidell

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje ústřední úlohu rozpočtu 
EP při provádění SEIP; připomíná svůj 
dlouhodobý postoj, že nové iniciativy by 
měly být vždy financovány z dodatečných 
prostředků a neměly by negativně 
ovlivňovat další politiky;

8. zdůrazňuje ústřední úlohu rozpočtu 
EP při provádění SEIP; připomíná svůj 
dlouhodobý postoj, že nové iniciativy by 
měly být vždy financovány z příslušných 
prostředků a neměly by negativně 
ovlivňovat další politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Clotilde Armand

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že financování ve výši 
1 bilionu EUR do roku 2030, které 
předpokládá SEIP, musí být doprovázeno 
soukromými investicemi, aby byly splněny 
cíle Zelené dohody pro Evropu, u nichž 
musí veřejné a soukromé investice 
společně činit 500 miliard EUR ročně; je 
toho názoru, že je třeba věnovat zvláštní 
pozornost soukromým investicím, které 
musí převážit veřejné investice, aby se 
snížila zátěž daňových poplatníků EU;
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Or. en

Pozměňovací návrh 199
Clotilde Armand

Návrh usnesení
Bod 8 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8b. domnívá se, že soukromé 
financování je třeba co nejvíce usnadnit a 
že je třeba podnikům zaručit finanční 
stabilitu investic; je toho názoru, že bez 
předchozího posouzení hospodářského 
dopadu a bez předběžné úpravy 
investičních plánů podniků nelze zavést 
regulační rámec omezující takové 
investice; trvá proto na tom, že zavedení 
umělých technických limitů, jako jsou 
pravidla taxonomie, bez předchozího 
vědeckého a ekonomického posouzení na 
místě, by bylo překážkou pro projekty, 
které mohou přinést rozvoj a růst v 
regionech a přispět k cílům Zelené 
dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že má-li EU splnit své 
povinnosti vyplývající z Pařížské úmluvy, 
musí svůj příspěvek k cílům v oblasti 
klimatu podpořit ambiciózním podílem 
výdajů v rozpočtu EU souvisejících s 
klimatem, které překročí úroveň účelově 
vázaných výdajů alespoň o 25 % a co 
nejdříve a nejpozději do roku 2027 alespoň 
o 30 % nad rámec VFR na období 2021–
2027;

9. zdůrazňuje, že má-li EU splnit své 
povinnosti vyplývající z Pařížské úmluvy, 
musí svůj příspěvek k cílům v oblasti 
klimatu podpořit ambiciózním podílem 
výdajů v rozpočtu EU souvisejících s 
životním prostředím a klimatem alespoň o 
40 % a co nejdříve a nejpozději do roku 
2027 alespoň o 50 % nad rámec VFR na 
období 2021–2027; vyjadřuje politování 
nad tím, že ambice výdajů v oblasti 
klimatu a životního prostředí v rámci 
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revidovaného návrhu VFR se nezvýšily v 
souladu s předpokládaným zvýšením cílů 
politiky Unie v oblasti klimatu, energetiky 
a životního prostředí, které jsou v 
současné době přijímány nebo 
připravovány; vyjadřuje politování nad 
tím, že v revidovaném návrhu nejsou 
odpovídajícím způsobem řešeny iniciativy 
Zelené dohody pro Evropu; konstatuje, že 
nezbytné investice do přizpůsobení se 
změně klimatu nejsou dosud zahrnuty do 
údajů Komise o klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Paul Tang, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás 
Fernández, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že má-li EU splnit své 
povinnosti vyplývající z Pařížské úmluvy, 
musí svůj příspěvek k cílům v oblasti 
klimatu podpořit ambiciózním podílem 
výdajů v rozpočtu EU souvisejících s 
klimatem, které překročí úroveň účelově 
vázaných výdajů alespoň o 25 % a co 
nejdříve a nejpozději do roku 2027 alespoň 
o 30 % nad rámec VFR na období 2021–
2027;

9. zdůrazňuje, že má-li EU splnit své 
povinnosti vyplývající z Pařížské úmluvy, 
musí svůj příspěvek k cílům v oblasti 
klimatu podpořit ambiciózním podílem 
výdajů v rozpočtu EU souvisejících s 
klimatem, které výrazně překročí úroveň 
účelově vázaných výdajů alespoň o 25 % a 
co nejdříve a nejpozději do roku 2027 
alespoň o 30 % nad rámec VFR na období 
2021–2027; domnívá se, že rozpočet EU 
by se měl řídit výdajovým cílem Evropské 
investiční banky ve výši 50 % na výdaje v 
oblasti klimatu a životního prostředí, aby 
byl v souladu s ambiciózními cíli 
stanovenými v právním rámci pro klima; 
zdůrazňuje, že všechny finanční 
prostředky z VFR a Next Generation EU 
by měly být v souladu s vnitrostátními 
plány v oblasti energetiky a klimatu a 
územními plány spravedlivé transformace, 
kde jsou vytvořeny;

Or. en
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Pozměňovací návrh 202
Linea Søgaard-Lidell

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že má-li EU splnit své 
povinnosti vyplývající z Pařížské úmluvy, 
musí svůj příspěvek k cílům v oblasti 
klimatu podpořit ambiciózním podílem 
výdajů v rozpočtu EU souvisejících s 
klimatem, které překročí úroveň účelově 
vázaných výdajů alespoň o 25 % a co 
nejdříve a nejpozději do roku 2027 alespoň 
o 30 % nad rámec VFR na období 2021–
2027;

9. zdůrazňuje, že má-li EU splnit své 
povinnosti vyplývající z Pařížské úmluvy, 
musí svůj příspěvek k cílům v oblasti 
klimatu podpořit ambiciózním podílem 
výdajů v rozpočtu EU souvisejících s 
klimatem, které překročí úroveň účelově 
vázaných výdajů alespoň o 25 % a co 
nejdříve a nejpozději do roku 2027 alespoň 
o 30 % nad rámec VFR na období 2021–
2027; vyzývá Komisi, aby i nadále 
uzpůsobovala úroveň výdajů na 
začleňování hlediska klimatu tak, aby 
odrážely rostoucí cíle v oblasti snižování 
emisí skleníkových plynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že má-li EU splnit své 
povinnosti vyplývající z Pařížské úmluvy, 
musí svůj příspěvek k cílům v oblasti 
klimatu podpořit ambiciózním podílem 
výdajů v rozpočtu EU souvisejících s 
klimatem, které překročí úroveň účelově 
vázaných výdajů alespoň o 25 % a co 
nejdříve a nejpozději do roku 2027 alespoň 
o 30 % nad rámec VFR na období 2021–
2027;

9. zdůrazňuje, že má-li EU splnit své 
povinnosti vyplývající z Pařížské úmluvy, 
musí svůj příspěvek k cílům v oblasti 
klimatu podpořit ambiciózním podílem 
výdajů v rozpočtu EU souvisejících s 
klimatem, které překročí úroveň účelově 
vázaných výdajů alespoň o 25 % a co 
nejdříve a nejpozději do roku 2027 alespoň 
o 30 % nad rámec VFR na období 2021–
2027; zatímco veškeré výdaje EU by měly 
být v souladu s taxonomií EU a se 
zásadou „významně nepoškozovat“;

Or. en
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Pozměňovací návrh 204
Eero Heinäluoma

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že má-li EU splnit své 
povinnosti vyplývající z Pařížské úmluvy, 
musí svůj příspěvek k cílům v oblasti 
klimatu podpořit ambiciózním podílem 
výdajů v rozpočtu EU souvisejících s 
klimatem, které překročí úroveň účelově 
vázaných výdajů alespoň o 25 % a co 
nejdříve a nejpozději do roku 2027 alespoň 
o 30 % nad rámec VFR na období 2021–
2027;

9. zdůrazňuje, že má-li EU splnit své 
povinnosti vyplývající z Pařížské úmluvy, 
musí svůj příspěvek k cílům v oblasti 
klimatu podpořit ambiciózním podílem 
výdajů v rozpočtu EU souvisejících s 
klimatem, které překročí úroveň účelově 
vázaných výdajů alespoň o 25 % a co 
nejdříve a nejpozději do roku 2027 alespoň 
o 30 % nad rámec VFR na období 2021–
2027; vyzývá k tomu, aby v plánu na 
podporu oživení Next Generation EU, 
včetně Fondu na podporu oživení a 
odolnosti, bylo alespoň 30 % výdajů 
souvisejících s klimatem;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že má-li EU splnit své 
povinnosti vyplývající z Pařížské úmluvy, 
musí svůj příspěvek k cílům v oblasti 
klimatu podpořit ambiciózním podílem 
výdajů v rozpočtu EU souvisejících s 
klimatem, které překročí úroveň účelově 
vázaných výdajů alespoň o 25% a co 
nejdříve a nejpozději do roku 2027 alespoň 
o 30 % nad rámec VFR na období 2021–
2027;

9. zdůrazňuje, že má-li EU splnit své 
povinnosti vyplývající z Pařížské úmluvy, 
musí svůj příspěvek k cílům v oblasti 
klimatu podpořit ambiciózním podílem 
výdajů v rozpočtu EU souvisejících s 
klimatem, které překročí úroveň účelově 
vázaných výdajů alespoň o 25 % a co 
nejdříve a nejpozději do roku 2027 alespoň 
o 30 % nad rámec VFR na období 2021–
2027, za podmínky, že tyto cíle budou v 
souladu s novou situací v podobě sociální 
a hospodářské krize způsobené 
onemocněním COVID-19;

Or. es
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Pozměňovací návrh 206
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že má-li EU splnit své 
povinnosti vyplývající z Pařížské úmluvy, 
musí svůj příspěvek k cílům v oblasti 
klimatu podpořit ambiciózním podílem 
výdajů v rozpočtu EU souvisejících s 
klimatem, které překročí úroveň účelově 
vázaných výdajů alespoň o 25 % a co 
nejdříve a nejpozději do roku 2027 alespoň 
o 30 % nad rámec VFR na období 2021–
2027;

9. zdůrazňuje, že má-li EU splnit své 
povinnosti vyplývající z Pařížské úmluvy, 
musí svůj příspěvek k cílům v oblasti 
klimatu podpořit ambiciózním podílem 
výdajů v rozpočtu EU souvisejících s 
klimatem, které překročí úroveň účelově 
vázaných výdajů alespoň o 25 % a co 
nejdříve a nejpozději do roku 2027 alespoň 
o 30 % nad rámec VFR na období 2021–
2027; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
zlepšila rámec pro sledování a 
monitorování výdajů souvisejících s 
klimatem v rozpočtu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Pierre Larrouturou, Paul Tang

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že má-li EU splnit své 
povinnosti vyplývající z Pařížské úmluvy, 
musí svůj příspěvek k cílům v oblasti 
klimatu podpořit ambiciózním podílem 
výdajů v rozpočtu EU souvisejících s 
klimatem, které překročí úroveň účelově 
vázaných výdajů alespoň o 25 % a co 
nejdříve a nejpozději do roku 2027 
alespoň o 30 % nad rámec VFR na období 
2021–2027;

9. zdůrazňuje, že má-li EU splnit své 
povinnosti vyplývající z Pařížské úmluvy, 
musí svůj příspěvek k cílům v oblasti 
klimatu podpořit ambiciózním podílem 
výdajů v rozpočtu EU souvisejících s 
klimatem, které překročí úroveň účelově 
vázaných výdajů alespoň o 25 % do roku 
2021 a alespoň o 30 % nad rámec VFR na 
období 2021–2027, což bude snadněji 
dosažitelné a dokonce překročeno, pokud 
bude rozpočet na klima ve výši nejméně 
100 miliard EUR ročně financován z 
nových vlastních zdrojů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 208
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že má-li EU splnit své 
povinnosti vyplývající z Pařížské úmluvy, 
musí svůj příspěvek k cílům v oblasti 
klimatu podpořit ambiciózním podílem 
výdajů v rozpočtu EU souvisejících s 
klimatem, které překročí úroveň účelově 
vázaných výdajů alespoň o 25 % a co 
nejdříve a nejpozději do roku 2027 alespoň 
o 30 % nad rámec VFR na období 2021–
2027;

9. zdůrazňuje, že má-li EU splnit své 
povinnosti vyplývající z Pařížské úmluvy a 
rovnoměrně přispět k dosažení cíle 
spočívajícího v omezení globálního 
oteplování na 1,5 ° C, musí svůj příspěvek 
k cílům v oblasti klimatu podpořit 
ambiciózním podílem výdajů v rozpočtu 
EU souvisejících s klimatem, které 
překročí úroveň účelově vázaných výdajů 
alespoň o 25 % a co nejdříve a nejpozději 
do roku 2027 alespoň o 30 % nad rámec 
VFR na období 2021–2027;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že má-li EU splnit své 
povinnosti vyplývající z Pařížské úmluvy, 
musí svůj příspěvek k cílům v oblasti 
klimatu podpořit ambiciózním podílem 
výdajů v rozpočtu EU souvisejících s 
klimatem, které překročí úroveň účelově 
vázaných výdajů alespoň o 25 % a co 
nejdříve a nejpozději do roku 2027 
alespoň o 30 % nad rámec VFR na období 
2021–2027;

9. zdůrazňuje, že EU musí svůj 
příspěvek k cílům v oblasti klimatu 
podpořit zdravými ekonomikami a 
minimálním podílem výdajů v rozpočtu 
EU souvisejících s klimatem, které 
nepřekročí úroveň účelově vázaných 
výdajů alespoň o 25 % nad rámec VFR na 
období 2021–2027,vzhledem k závažnému 
hospodářskému poklesu způsobenému 
opatřeními pro zastavení pandemie 
COVID-19 a vzhledem k probíhající 
hospodářské krizi, která podněcuje 
mírnější a realističtější přístup EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 210
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že má-li EU splnit své 
povinnosti vyplývající z Pařížské úmluvy, 
musí svůj příspěvek k cílům v oblasti 
klimatu podpořit ambiciózním podílem 
výdajů v rozpočtu EU souvisejících s 
klimatem, které překročí úroveň účelově 
vázaných výdajů alespoň o 25 % a co 
nejdříve a nejpozději do roku 2027 
alespoň o 30 % nad rámec VFR na období 
2021–2027;

9. zdůrazňuje, že má-li EU splnit své 
povinnosti vyplývající z Pařížské úmluvy a 
ambicí Zelené dohody v oblasti klimatu a 
životního prostředí, musí svůj příspěvek k 
těmto cílům založit na spolehlivém 
prověřování a podpořit ambiciózním 
podílem výdajů v rozpočtu EU 
souvisejících s klimatem, které překročí 
úroveň účelově vázaných výdajů alespoň o 
40 % pro klima a o 10 % pro biologickou 
rozmanitost nad rámec VFR na období 
2021–2027;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že má-li EU splnit své 
povinnosti vyplývající z Pařížské úmluvy, 
musí svůj příspěvek k cílům v oblasti 
klimatu podpořit ambiciózním podílem 
výdajů v rozpočtu EU souvisejících s 
klimatem, které překročí úroveň účelově 
vázaných výdajů alespoň o 25 % a co 
nejdříve a nejpozději do roku 2027 alespoň 
o 30 % nad rámec VFR na období 2021–
2027;

9. zdůrazňuje, že má-li EU splnit své 
povinnosti vyplývající z Pařížské úmluvy, 
musí svůj příspěvek k cílům v oblasti 
klimatu podpořit ambiciózním podílem 
výdajů v rozpočtu EU souvisejících s 
klimatem, které překročí úroveň účelově 
vázaných výdajů alespoň o 25 % a co 
nejdříve a nejpozději do roku 2027 alespoň 
o 40 % nad rámec VFR na období 2021–
2027;

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, 
Valérie Hayer, Billy Kelleher
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Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že má-li EU splnit své 
povinnosti vyplývající z Pařížské úmluvy, 
musí svůj příspěvek k cílům v oblasti 
klimatu podpořit ambiciózním podílem 
výdajů v rozpočtu EU souvisejících s 
klimatem, které překročí úroveň účelově 
vázaných výdajů alespoň o 25 % a co 
nejdříve a nejpozději do roku 2027 
alespoň o 30 % nad rámec VFR na období 
2021–2027;

9. zdůrazňuje, že má-li EU splnit své 
povinnosti vyplývající z Pařížské úmluvy, 
musí svůj příspěvek k cílům v oblasti 
klimatu podpořit ambiciózním podílem 
výdajů v rozpočtu EU souvisejících s 
klimatem a biologickou rozmanitostí, a 
usiluje proto o dosažení výdajů na 
začleňování v oblasti klimatu a biologické 
rozmanitosti na úrovni 30 % a 10 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že má-li EU splnit své 
povinnosti vyplývající z Pařížské úmluvy, 
musí svůj příspěvek k cílům v oblasti 
klimatu podpořit ambiciózním podílem 
výdajů v rozpočtu EU souvisejících s 
klimatem, které překročí úroveň účelově 
vázaných výdajů alespoň o 25 % a co 
nejdříve a nejpozději do roku 2027 
alespoň o 30 % nad rámec VFR na období 
2021–2027;

9. zdůrazňuje, že má-li EU splnit své 
povinnosti vyplývající z Pařížské úmluvy, 
musí svůj příspěvek k cílům v oblasti 
klimatu podpořit ambiciózním podílem 
výdajů v rozpočtu EU souvisejících s 
klimatem, a konkrétněji úrovní výdajů na 
biologickou rozmanitost 10 % a další 
úrovní výdajů na začleňování ve výši 30 % 
do roku 2021;

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. konstatuje, že přizpůsobení se 
změně klimatu dosud nebylo posouzeno a 
začleněno do údajů o klimatu ve VFR1a; 
vyzývá Komisi, aby neprodleně revidovala 
údaje o výdajích na oblast klimatu tak, 
aby odrážely dodatečné investiční potřeby 
v oblasti přizpůsobení se změně klimatu; 
zdůrazňuje, že je to důležité s ohledem na 
náchylnost EU k budoucím otřesům v 
oblasti klimatu a k přírodním otřesům z 
nich plynoucím; 
__________________
1a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1590742540196&u
ri=SWD%3A2020%3A98%3AFIN

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že cíl v oblasti výdajů 
na oblast klimatu by se měl vztahovat na 
všechny fondy související s VFR, včetně 
fnástroje na podporu a oživení a iniciativy 
REACT-EU, a že všechny finanční 
prostředky v rámci VFR a Next 
Generation EU by měly být v souladu s 
vnitrostátními plány v oblasti energetiky a 
klimatu a územními plány spravedlivé 
transformace tam, kde jsou vytvořeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller



AM\1209233CS.docx 105/291 PE652.496v02-00

CS

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá Komisi, aby zveřejnila, 
která část výdajů nebo investic Unie z 
VFR a fondu nástroje Next Generation 
EU je v souladu s kategoriemi taxonomie 
stanovenými v nařízení EU o taxonomii;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn, Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že je třeba stanovit 
priority mezi výdaji VFR;

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. konstatuje, že podle revidovaného 
návrhu příštího VFR a nástroje Evropské 
unie pro obnovu byly finanční prostředky 
několika unijních programů předsunuty; 
varuje, že tato skutečnost by mohla 
způsobit, že na konci období příštího VFR 
budou ekologické investice nedostačující, 
což by mohlo mít negativní dopad na 
úspěch SEIP a dosažení cílů Unie v 
oblasti klimatu a životního prostředí; 
vyzývá k pokračování peněžních toků a 
zelených investic během příštího období 
VFR a let, které vedou k milníku roku 
2030; vyzývá Komisi, aby posoudila, zda 
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by mezera v zelených investicích na konci 
desetiletí mohla ohrozit úsilí Unie o 
dosažení cílů v oblasti klimatu, energetiky 
a životního prostředí do roku 2030, a aby 
navrhla nápravná opatření při přidělování 
částek;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 9 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9c. navrhuje, aby Komise do konce 
roku 2024 předložila zprávu, v níž posoudí 
provádění zásady „nepoškozovat“ v rámci 
nástroje Next Generation EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 9 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9d. vyzývá k vytvoření komplexního 
rámce pro monitorování, podávání zpráv 
a hodnocení výdajů souvisejících s 
klimatem a životním prostředím v rámci 
rozpočtu EU s cílem identifikovat a 
vyplnit potenciální nedostatky v 
ekologickém financování a zajistit, aby 
EU byla na dobré cestě ke splnění svých 
závazků; v tomto ohledu navrhuje, aby 
byla v rámci nového víceletého finančního 
rámce a v rámci nástroje Next Generation 
EU nezbytná harmonizovaná metodika 
pro transparentní započítávání výdajů v 
oblasti klimatu a životního prostředí; 
vyzývá ke zlepšení ve všech fázích 
rozpočtového cyklu EU s cílem určit 
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pokrok v začleňování problematiky 
klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 9 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9e. vyzývá Evropský účetní dvůr, aby 
provedl audit uplatňování zásady 
„nepoškozovat“ v rámci nástroje Next 
Generation EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Pierre Larrouturou, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vítá návrh zvýšit financování Fondu 
pro spravedlivou transformaci, a to i 
prostřednictvím dodatečných prostředků z 
nástroje Next Generation EU, a další dva 
pilíře mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, konkrétně zvláštní systém v 
rámci programu InvestEU a úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor, které přispějí ke 
zmírnění hospodářských dopadů přechodu 
na klimatickou neutralitu na 
nejzranitelnější regiony v EU;

10. vítá návrh zvýšit financování Fondu 
pro spravedlivou transformaci, a to i 
prostřednictvím dodatečných prostředků z 
nástroje Next Generation EU, zdůrazňuje 
však, že budou zapotřebí dodatečné 
finanční prostředky, aby se zajistilo, že se 
dostanou všem pracovníkům, kteří budou 
přímo i nepřímo dotčeni transformací, což 
představuje přibližně 11 milionů 
pracovníků; trvá na tom, že částka musí v 
krátkodobém horizontu, ale také v 
dlouhodobém horizontu (VFR), 
dosáhnout alespoň 10 miliard EUR ročně 
(Next Generation EU); vítá také další dva 
pilíře mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, konkrétně zvláštní systém v 
rámci programu InvestEU a úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor, které přispějí ke 
zmírnění hospodářských dopadů přechodu 
na klimatickou neutralitu na 
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nejzranitelnější regiony v EU; konstatuje, 
že pokud jde o kritéria způsobilosti pro 
financování, je třeba vyjasnit, že příjemce 
finančních prostředků splní cíl klimatické 
neutrality prostřednictvím stanoveného 
časového harmonogramu, který bude v 
souladu s cíli Pařížské dohody, jakož i v 
souladu s dalšími cíli acquis v oblasti 
ochrany životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vítá návrh zvýšit financování Fondu 
pro spravedlivou transformaci, a to i 
prostřednictvím dodatečných prostředků z 
nástroje Next Generation EU, a další dva 
pilíře mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, konkrétně zvláštní systém v 
rámci programu InvestEU a úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor, které přispějí ke 
zmírnění hospodářských dopadů přechodu 
na klimatickou neutralitu na 
nejzranitelnější regiony v EU;

10. vítá návrh zvýšit financování Fondu 
pro spravedlivou transformaci, a to i 
prostřednictvím dodatečných prostředků z 
nástroje Next Generation EU, a další dva 
pilíře mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, konkrétně zvláštní systém v 
rámci programu InvestEU a úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor, které přispějí k 
usnadnění přechodu na klimatickou 
neutralitu a oběhové hospodářství ve všech 
regionech v EU; programy financované z 
FST by měly být hodnoceny ex ante a ex 
post na základě metodik sledování 
klimatu, účtování v oblasti přírodního 
bohatství a životního cyklu, aby byl měřen 
jejich dopad na udržitelnost na základě 
harmonizovaných ukazatelů a posouzení 
životního cyklu; musí být zavedena 
metodika ověřování udržitelnosti v 
souladu s investičním plánem pro 
udržitelnou Evropu, na jejímž základě 
budou muset realizátoři projektů od určité 
velikosti hodnotit environmentální, 
klimatický a sociální dopad daných 
projektů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 224
Jens Geier

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vítá návrh zvýšit financování Fondu 
pro spravedlivou transformaci, a to i 
prostřednictvím dodatečných prostředků z 
nástroje Next Generation EU, a další dva 
pilíře mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, konkrétně zvláštní systém v 
rámci programu InvestEU a úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor, které přispějí ke 
zmírnění hospodářských dopadů přechodu 
na klimatickou neutralitu na 
nejzranitelnější regiony v EU;

10. vítá návrh zvýšit financování Fondu 
pro spravedlivou transformaci, a to i 
prostřednictvím dodatečných prostředků z 
nástroje Next Generation EU, a další dva 
pilíře mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, konkrétně zvláštní systém v 
rámci programu InvestEU a úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor, které přispějí ke 
zmírnění hospodářských dopadů přechodu 
na klimatickou neutralitu na 
nejzranitelnější regiony v EU; připomíná, 
že transformace je společenským úkolem, 
který vyžaduje zapojení všech aktérů a 
zúčastněných stran, a že samotné 
kompenzační fondy nezaručují 
spravedlivou transformaci; vyzývá proto 
ke komplexní strategii EU pro rozvoj a 
modernizaci těchto regionů spolu s 
přeměnou lokalit, vytvářením kvalitních a 
udržitelných pracovních míst, 
rekvalifikací a zvyšováním kvalifikace;

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vítá návrh zvýšit financování Fondu 
pro spravedlivou transformaci, a to i 
prostřednictvím dodatečných prostředků z 
nástroje Next Generation EU, a další dva 
pilíře mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, konkrétně zvláštní systém v 
rámci programu InvestEU a úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor, které přispějí ke 
zmírnění hospodářských dopadů přechodu 

10. vítá návrh zvýšit financování Fondu 
pro spravedlivou transformaci, a to i 
prostřednictvím dodatečných prostředků z 
nástroje Next Generation EU, a další dva 
pilíře mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, konkrétně zvláštní systém v 
rámci programu InvestEU a úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor, které přispějí ke 
zmírnění hospodářských dopadů přechodu 
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na klimatickou neutralitu na 
nejzranitelnější regiony v EU;

na klimatickou neutralitu na 
nejzranitelnější regiony v EU; zdůrazňuje, 
že bezvýhradná nutnost spravedlivé 
transformace by měla být zakotvena ve 
všech finančních nástrojích podporujících 
Zelenou dohodu, a to nejen FST; 
domnívá se, že každá investice v rámci 
SEIP by měla přispět ke snižování 
nerovností a k ochraně nejchudších a 
nejzranitelnějších osob před změnou 
klimatu, zejména k ochraně příjmů 
prostřednictvím financování plánů 
odborné přípravy pro pracovníky v 
neudržitelných odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Aurore Lalucq

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vítá návrh zvýšit financování Fondu 
pro spravedlivou transformaci, a to i 
prostřednictvím dodatečných prostředků z 
nástroje Next Generation EU, a další dva 
pilíře mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, konkrétně zvláštní systém v 
rámci programu InvestEU a úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor, které přispějí ke 
zmírnění hospodářských dopadů přechodu 
na klimatickou neutralitu na 
nejzranitelnější regiony v EU;

10. vítá návrh zvýšit financování Fondu 
pro spravedlivou transformaci, a to i 
prostřednictvím dodatečných prostředků z 
nástroje Next Generation EU, a další dva 
pilíře mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, konkrétně zvláštní systém v 
rámci programu InvestEU a úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor, které přispějí ke 
zmírnění hospodářských dopadů přechodu 
na klimatickou neutralitu na 
nejzranitelnější regiony v EU; v zájmu 
účinnosti by využívání Fondu pro 
spravedlivou transformaci a obecněji 
investice do sociální a ekologické 
transformace neměly být předmětem 
žádných makroekonomických podmínek 
kromě boje proti změně klimatu a 
hospodářské a sociální krize;

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Margarida Marques, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Elisabetta Gualmini
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Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vítá návrh zvýšit financování Fondu 
pro spravedlivou transformaci, a to i 
prostřednictvím dodatečných prostředků z 
nástroje Next Generation EU, a další dva 
pilíře mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, konkrétně zvláštní systém v 
rámci programu InvestEU a úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor, které přispějí ke 
zmírnění hospodářských dopadů přechodu 
na klimatickou neutralitu na 
nejzranitelnější regiony v EU;

10. vítá návrh zvýšit financování Fondu 
pro spravedlivou transformaci, a to i 
prostřednictvím dodatečných prostředků z 
nástroje Next Generation EU, a další dva 
pilíře mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, konkrétně zvláštní systém v 
rámci programu InvestEU a úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor, které přispějí ke 
zmírnění hospodářských dopadů přechodu 
na klimatickou neutralitu na 
nejzranitelnější regiony v EU; podporuje 
posílení Evropského zemědělského fondu 
(EZFRV) s cílem pomoci zemědělcům a 
venkovským oblastem realizovat 
ekologickou transformaci, zajistit 
udržitelné hospodaření s přírodními zdroji 
a zachovat biologickou rozmanitost;

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vítá návrh zvýšit financování Fondu 
pro spravedlivou transformaci, a to i 
prostřednictvím dodatečných prostředků z 
nástroje Next Generation EU, a další dva 
pilíře mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, konkrétně zvláštní systém v 
rámci programu InvestEU a úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor, které přispějí ke 
zmírnění hospodářských dopadů přechodu 
na klimatickou neutralitu na 
nejzranitelnější regiony v EU;

10. vítá návrh zvýšit financování Fondu 
pro spravedlivou transformaci, a to i 
prostřednictvím dodatečných prostředků z 
nástroje Next Generation EU, a další dva 
pilíře mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, konkrétně zvláštní systém v 
rámci programu InvestEU a úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor, které přispějí ke 
zmírnění hospodářských dopadů přechodu 
na klimatickou neutralitu na 
nejzranitelnější regiony v EU; domnívá se, 
že má-li být tento pilíř úspěšný, je 
nezbytné zaručit členským státům a 
regionům dostatečnou technickou pomoc, 
aby bylo zajištěno, že finanční prostředky 
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budou účinně vynakládány a dostanou se 
k těm, kteří to nejvíce potřebují;

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Eero Heinäluoma

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vítá návrh zvýšit financování Fondu 
pro spravedlivou transformaci, a to i 
prostřednictvím dodatečných prostředků z 
nástroje Next Generation EU, a další dva 
pilíře mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, konkrétně zvláštní systém v 
rámci programu InvestEU a úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor, které přispějí ke 
zmírnění hospodářských dopadů přechodu 
na klimatickou neutralitu na 
nejzranitelnější regiony v EU;

10. vítá návrh zvýšit financování Fondu 
pro spravedlivou transformaci, a to i 
prostřednictvím dodatečných prostředků z 
nástroje Next Generation EU, a další dva 
pilíře mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, konkrétně zvláštní systém v 
rámci programu InvestEU a úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor, které přispějí ke 
zmírnění hospodářských dopadů přechodu 
na klimatickou neutralitu na 
nejzranitelnější regiony v EU; zdůrazňuje, 
že podpora by neměla narušovat 
hospodářskou soutěž a měla by být 
dostupná pouze podnikům, které jsou 
dlouhodobě životaschopné;

Or. en

Pozměňovací návrh 230
José Manuel Fernandes

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vítá návrh zvýšit financování Fondu 
pro spravedlivou transformaci, a to i 
prostřednictvím dodatečných prostředků z 
nástroje Next Generation EU, a další dva 
pilíře mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, konkrétně zvláštní systém v 
rámci programu InvestEU a úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor, které přispějí ke 
zmírnění hospodářských dopadů přechodu 

10. vítá návrh zvýšit financování Fondu 
pro spravedlivou transformaci, a to i 
prostřednictvím dodatečných prostředků z 
nástroje Next Generation EU, a další dva 
pilíře mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, konkrétně zvláštní systém v 
rámci programu InvestEU a úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor, které přispějí ke 
zmírnění hospodářských dopadů přechodu 
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na klimatickou neutralitu na 
nejzranitelnější regiony v EU;

na klimatickou neutralitu na 
nejzranitelnější regiony v EU; poukazuje 
na to, že nové návrhy by neměly přispívat 
k vysávání politiky soudržnosti 
prostřednictvím povinných převodů z 
vnitrostátních přídělů členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Frances Fitzgerald

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vítá návrh zvýšit financování Fondu 
pro spravedlivou transformaci, a to i 
prostřednictvím dodatečných prostředků z 
nástroje Next Generation EU, a další dva 
pilíře mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, konkrétně zvláštní systém v 
rámci programu InvestEU a úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor, které přispějí ke 
zmírnění hospodářských dopadů přechodu 
na klimatickou neutralitu na 
nejzranitelnější regiony v EU;

10. vítá návrh zvýšit financování Fondu 
pro spravedlivou transformaci, a to i 
prostřednictvím dodatečných prostředků z 
nástroje Next Generation EU, a další dva 
pilíře mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, konkrétně zvláštní systém v 
rámci programu InvestEU a úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor, které přispějí ke 
zmírnění společenských a hospodářských 
dopadů přechodu na klimatickou neutralitu 
na nejzranitelnější regiony a občany, kteří 
v procesu transformace čelí výzvám v 
oblasti energetické udržitelnosti, 
energetické bezpečnosti a energetické 
dostupnosti v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Martin Hojsík, Fabienne Keller

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vítá návrh zvýšit financování Fondu 
pro spravedlivou transformaci, a to i 
prostřednictvím dodatečných prostředků z 
nástroje Next Generation EU, a další dva 
pilíře mechanismu pro spravedlivou 

10. vítá návrh zvýšit financování Fondu 
pro spravedlivou transformaci, a to i 
prostřednictvím dodatečných prostředků z 
nástroje Next Generation EU, a další dva 
pilíře mechanismu pro spravedlivou 
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transformaci, konkrétně zvláštní systém v 
rámci programu InvestEU a úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor, které přispějí ke 
zmírnění hospodářských dopadů přechodu 
na klimatickou neutralitu na 
nejzranitelnější regiony v EU;

transformaci, konkrétně zvláštní systém v 
rámci programu InvestEU a úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor, které přispějí ke 
zmírnění hospodářských dopadů přechodu 
na klimatickou neutralitu na 
nejzranitelnější regiony v EU; připomíná, 
že tento fond by měl směřovat pouze k 
udržitelným investicím v souladu s 
taxonomií EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vítá návrh zvýšit financování Fondu 
pro spravedlivou transformaci, a to i 
prostřednictvím dodatečných prostředků z 
nástroje Next Generation EU, a další dva 
pilíře mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, konkrétně zvláštní systém v 
rámci programu InvestEU a úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor, které přispějí ke 
zmírnění hospodářských dopadů 
přechodu na klimatickou neutralitu na 
nejzranitelnější regiony v EU;

10. vítá návrh na navýšení prostředků 
Fondu pro spravedlivý přechod, včetně 
formou dodatečných prostředků z fondu 
Next Generation EU, a dvou dodatečných 
pilířů mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, konkrétně zvláštního režimu 
v rámci programu InvestEU a úvěrového 
nástroje pro veřejný sektor, a zdůrazňuje, 
že má-li být Fond pro spravedlivý přechod 
a ekologická transformace úspěšná, musí 
být spravedlivá, inkluzivní, vědecky 
podložená a musí být realizována ve 
spolupráci se zúčastněnými stranami;

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vítá návrh zvýšit financování Fondu 
pro spravedlivou transformaci, a to i 
prostřednictvím dodatečných prostředků z 
nástroje Next Generation EU, a další dva 

10. vítá návrh zvýšit financování Fondu 
pro spravedlivou transformaci, a to i 
prostřednictvím dodatečných prostředků z 
nástroje Next Generation EU, a další dva 
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pilíře mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, konkrétně zvláštní systém v 
rámci programu InvestEU a úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor, které přispějí ke 
zmírnění hospodářských dopadů přechodu 
na klimatickou neutralitu na 
nejzranitelnější regiony v EU;

pilíře mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, konkrétně zvláštní systém v 
rámci programu InvestEU a úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor, které nyní 
vytvoří hospodářské příležitosti při 
přechodu na klimatickou neutralitu, pokud 
jde o regiony v EU závislé na uhlí;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vítá návrh zvýšit financování Fondu 
pro spravedlivou transformaci, a to i 
prostřednictvím dodatečných prostředků z 
nástroje Next Generation EU, a další dva 
pilíře mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, konkrétně zvláštní systém v 
rámci programu InvestEU a úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor, které přispějí ke 
zmírnění hospodářských dopadů 
přechodu na klimatickou neutralitu na 
nejzranitelnější regiony v EU;

10. odmítá návrh zvýšit financování 
Fondu pro spravedlivou transformaci, 
protože peníze nerostou na stromech a 
stejně tak je nelze bez následků tisknout, a 
to i prostřednictvím dodatečných 
prostředků z nástroje Next Generation EU, 
a další dva pilíře mechanismu pro 
spravedlivou transformaci, konkrétně 
zvláštní systém v rámci programu 
InvestEU a úvěrový nástroj pro veřejný 
sektor, které napumpují ještě více uměle 
levných úvěrů do naší již tak závislé 
ekonomiky, aniž by to mělo zásadní 
dopady na reálnou ekonomiku;

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Clotilde Armand

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vítá návrh zvýšit financování Fondu 
pro spravedlivou transformaci, a to i 
prostřednictvím dodatečných prostředků z 
nástroje Next Generation EU, a další dva 
pilíře mechanismu pro spravedlivou 

10. vítá návrh zvýšit financování Fondu 
pro spravedlivou transformaci, a to i 
prostřednictvím dodatečných prostředků z 
nástroje Next Generation EU, a další dva 
pilíře mechanismu pro spravedlivou 
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transformaci, konkrétně zvláštní systém v 
rámci programu InvestEU a úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor, které přispějí ke 
zmírnění hospodářských dopadů přechodu 
na klimatickou neutralitu na 
nejzranitelnější regiony v EU;

transformaci, konkrétně zvláštní systém v 
rámci programu InvestEU a úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor, které přispějí ke 
zmírnění hospodářských a společenských 
dopadů přechodu na klimatickou neutralitu 
na nejzranitelnější regiony v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Billy Kelleher

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vítá návrh zvýšit financování Fondu 
pro spravedlivou transformaci, a to i 
prostřednictvím dodatečných prostředků z 
nástroje Next Generation EU, a další dva 
pilíře mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, konkrétně zvláštní systém v 
rámci programu InvestEU a úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor, které přispějí ke 
zmírnění hospodářských dopadů přechodu 
na klimatickou neutralitu na 
nejzranitelnější regiony v EU;

10. vítá návrh zvýšit financování Fondu 
pro spravedlivou transformaci, a to i 
prostřednictvím dodatečných prostředků z 
nástroje Next Generation EU, a další dva 
pilíře mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, konkrétně zvláštní systém v 
rámci programu InvestEU a úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor, které přispějí ke 
zmírnění hospodářských dopadů přechodu 
na klimatickou neutralitu na nejzasaženější 
regiony v EU závislé na uhlí;

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, 
Valérie Hayer, Linea Søgaard-Lidell

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vítá návrh zvýšit financování Fondu 
pro spravedlivou transformaci, a to i 
prostřednictvím dodatečných prostředků z 
nástroje Next Generation EU, a další dva 
pilíře mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, konkrétně zvláštní systém v 
rámci programu InvestEU a úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor, které přispějí ke 

10. vítá návrh zvýšit financování Fondu 
pro spravedlivou transformaci, a to i 
prostřednictvím dodatečných prostředků z 
nástroje Next Generation EU, a další dva 
pilíře mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, konkrétně zvláštní systém v 
rámci programu InvestEU a úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor, které přispějí ke 
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zmírnění hospodářských dopadů přechodu 
na klimatickou neutralitu na 
nejzranitelnější regiony v EU;

zmírnění hospodářských dopadů přechodu 
na klimatickou neutralitu na 
nejzranitelnější regiony v EU s vysokými 
emisemi CO2;

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vítá návrh zvýšit financování Fondu 
pro spravedlivou transformaci, a to i 
prostřednictvím dodatečných prostředků z 
nástroje Next Generation EU, a další dva 
pilíře mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, konkrétně zvláštní systém v 
rámci programu InvestEU a úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor, které přispějí ke 
zmírnění hospodářských dopadů přechodu 
na klimatickou neutralitu na 
nejzranitelnější regiony v EU;

10. vítá návrh zvýšit financování Fondu 
pro spravedlivou transformaci, a to i 
prostřednictvím dodatečných prostředků z 
nástroje Next Generation EU, a další dva 
pilíře mechanismu pro spravedlivou 
transformaci, konkrétně zvláštní systém v 
rámci programu InvestEU a úvěrový 
nástroj pro veřejný sektor, které přispějí ke 
zmírnění hospodářských a společenských 
dopadů přechodu na klimatickou neutralitu 
na nejzranitelnější regiony v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Margarida Marques, Pedro Silva Pereira, Erik Bergkvist, Elisabetta Gualmini

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že cílem FST by mělo 
být poskytování podpory občanům, 
hospodářským činnostem a územím, která 
čelí problémům v oblasti energetické 
udržitelnosti, energetické bezpečnosti a 
dostupnosti energie, v procesu 
transformace na spravedlivou a 
udržitelnou a klimaticky neutrální 
ekonomiku Unie odolnou vůči změně 
klimatu a účinně využívající zdroje do 
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roku 2050; zdůrazňuje, že v zájmu 
minimalizace negativních 
socioekonomických důsledků 
transformace musíme zajistit, aby 
investice a opatření, která členské státy již 
dříve učinily za účelem snížení emisí 
skleníkových plynů, byly řádně oceněny a 
uznány jako součást cesty ke klimaticky 
neutrální ekonomice; v důsledku toho by 
FST měl rovněž poskytovat podporu 
přizpůsobenou regionům, které se 
nacházejí v pokročilejší fázi jeho 
transformace, a zajistit cenovou 
dostupnost energie pro své občany a 
hospodářské činnosti, což povede k 
sociálně spravedlivé a spravedlivé 
ekologické transformaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. bere na vědomí sdělení Komise o 
investičním plánu pro udržitelnou Evropu 
(COM(2020)0021), zdůrazňuje však, že 
prvky, které jsou v něm navrženy, včetně 
Fondu pro spravedlivou transformaci, 
jsou zcela závislé na ambiciózní dohodě o 
VFR; vyjadřuje hluboké znepokojení nad 
tím, že předsunutí finančních prostředků z 
rozpočtu EU na pokrytí nových 
výdajových požadavků plynoucích z 
pandemie onemocnění COVID-19 může 
vést k nedostatku finančních prostředků v 
dalších letech provádění programů, což 
může mít v oblasti zemědělství vliv na 
schopnost dosahovat cílů a záměrů 
strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ a 
strategie na zachování biologické 
rozmanitosti, a může to také připravit 
zemědělce z EU o financování v 
posledních letech VFR, což by bylo 
obzvláště škodlivé, pokud se od nich 
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očekává, že budou plnit nové závazky 
vyplývající ze Zelené dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že sociálně spravedlivá 
transformace nebude možná bez 
masivního příspěvku metropolitních 
oblastí, a domnívá se proto, že zdroje z 
druhého a třetího pilíře mechanismu pro 
spravedlivou transformaci by měly být pro 
města snadno dostupné, aby bylo možné 
vytvořit rozsáhlý finanční mechanismus, 
který by napomohl ke změně klimatu a 
sociálnímu úsilí na úrovni měst; 
poukazuje na to, že to může zahrnovat 
přímo dostupné finanční prostředky mimo 
jiné na politiky v oblasti bydlení, renovace 
budov, programy renovace a izolace 
budov, projekty veřejné dopravy, zlepšení 
zelené infrastruktury měst, zavedení 
nástrojů oběhového hospodářství nebo 
projekty udržitelného hospodaření s 
vodou;

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Marek Belka

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že cílem FST by mělo 
být poskytování podpory občanům, 
hospodářským činnostem a územím, které 
čelí problémům v oblasti energetické 
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udržitelnosti, energetické bezpečnosti a 
dostupnosti energie v procesu 
transformace na spravedlivé a udržitelné 
hospodářství Unie, které je klimaticky 
neutrální, odolné vůči změně klimatu a 
účinně využívá zdroje, a to do roku 2050; 
zdůrazňuje, že mají-li se minimalizovat 
negativní sociálně-ekonomické důsledky 
velmi potřebné transformace na základě 
Zelené dohody, měl by se FST soustředit 
na určité regiony, nikoli na země jako 
celek, s novými fondy ve výši nejméně 40 
miliard EUR, a nikoli na zdroje již dříve 
přidělené na politiku soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Dragoș Pîslaru, Ondřej Kovařík

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. připomíná, že přechod na 
klimaticky neutrální ekonomiku bude 
obzvláště náročný pro ty členské státy, 
které jsou silně závislé na fosilních 
palivech, což by mohlo zpočátku 
vyžadovat postupné ukončení výroby 
zemního plynu nebo průmyslových 
činností s vysokými emisemi skleníkových 
plynů, které musí být postupně ukončeny 
nebo se musí přizpůsobit v důsledku 
transformace na klimatickou neutralitu; 
vyzývá Komisi, aby zajistila, že rozdělení 
finančních prostředků FST odráží 
schopnost členských států financovat 
nezbytné investice, aby se vypořádaly s 
přechodem na klimatickou neutralitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Alfred Sant
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Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. požaduje zvláštní cílenější 
zacházení pro regiony, které kvůli své 
zeměpisné či demografické situaci čelí 
dalším překážkám při přizpůsobování této 
významné sociální a hospodářské 
transformace;

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Paul Tang, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn 
Regner, Alfred Sant, Pierre Larrouturou, Joachim Schuster, Csaba Molnár, Aurore 
Lalucq, Siegfried Mureşan, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá k zajištění toho, aby třetí 
země byly způsobilé pro přeshraniční 
projekty, které přispívají k cílům Pařížské 
dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Dragoș Pîslaru

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. opakuje, že zdroje z FST by měly 
doplňovat zdroje dostupné v rámci politiky 
soudržnosti a další fondy a soustředit se 
konkrétně na otázku transformace na 
zelenou ekonomiku v regionech, které 
jsou nejvíce závislé na uhlí nebo jiných 
neudržitelných palivech, jako například 
region údolí Jiu, a upřednostňovat 
investice do sociálního dopadu, které 
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podporují jak rozvoj podnikání, tak 
pozitivní rozvoj sociálních ukazatelů, s 
cílem zabránit sociálním otřesům nebo 
náhlému uzavírání podniků nebo ztrátě 
lidského kapitálu a vylidňování 
zranitelných regionů;

Or. en

Pozměňovací návrh 248
Marek Belka

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. v souvislosti s Fondem pro 
spravedlivou transformaci zdůrazňuje, že 
právě udržitelnost z hlediska životního 
prostředí, sociální a hospodářská 
udržitelnost a také dlouhodobá 
životaschopnost projektů v přechodových 
regionech by měla být klíčem k získání 
finančních prostředků; zdůrazňuje, že 
přísná hospodářská, krátkodobá 
životaschopnost jakožto klíčový faktor pro 
získání finančních prostředků je 
krátkozraká a mohla by být škodlivá na 
cestě regionů ke změně klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Marek Belka, Margarida Marques

Návrh usnesení
Bod 10 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10c. zdůrazňuje, že v rámci přípravy 
plánů spravedlivé transformace s cílem 
získat odpovídající finanční prostředky z 
FST je nezbytné zahrnout nejen Komisi 
nebo vnitrostátní, regionální a místní 
orgány, ale také sociální partnery, odbory 
a zástupce dotčených průmyslových 
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odvětví;
Or. en

Pozměňovací návrh 250
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá význam programu InvestEU 
pro uplatňování a fungování SEIP a 
domnívá se, že by měl stát uprostřed 
zeleného, spravedlivého a odolného 
oživení Unie; vítá proto návrh Komise na 
zvýšení velikosti a rozsahu působnosti 
tohoto programu; vítá návrh na vytvoření 
strategického investičního nástroje v 
rámci programu InvestEU za účelem 
podpory udržitelných investic do klíčových 
technologií a hodnotových řetězců;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá význam programu InvestEU 
pro uplatňování a fungování SEIP a 
domnívá se, že by měl stát uprostřed 
zeleného, spravedlivého a odolného 
oživení Unie; vítá proto návrh Komise na 
zvýšení velikosti a rozsahu působnosti 
tohoto programu; vítá návrh na vytvoření 
strategického investičního nástroje v rámci 
programu InvestEU za účelem podpory 
udržitelných investic do klíčových 
technologií a hodnotových řetězců;

11. vítá význam programu InvestEU 
pro uplatňování a fungování SEIP a 
domnívá se, že by měl stát uprostřed 
zeleného, spravedlivého a odolného 
oživení Unie; vítá proto návrh Komise na 
zvýšení velikosti a rozsahu působnosti 
tohoto programu; vítá návrh na vytvoření 
strategického investičního nástroje v rámci 
programu InvestEU za účelem podpory 
udržitelných investic do klíčových 
technologií a hodnotových řetězců; 
zdůrazňuje, že s přihlédnutím k minulým 
zkušenostem s fungováním EFSI je 
nezbytné zajistit, aby byla na místě k 
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dispozici odpovídající technická pomoc, 
aby se zajistilo, že projekty budou 
financovány tam, kde jsou nejvíce 
zapotřebí, a že zajišťují skutečnou 
doplňkovost; domnívá se, že s ohledem na 
záměr zvýšit rozsah a oblast působnosti 
programu může být nezbytné přidělit 
poradenskému centru další zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Valérie Hayer

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá význam programu InvestEU 
pro uplatňování a fungování SEIP a 
domnívá se, že by měl stát uprostřed 
zeleného, spravedlivého a odolného 
oživení Unie; vítá proto návrh Komise na 
zvýšení velikosti a rozsahu působnosti 
tohoto programu; vítá návrh na vytvoření 
strategického investičního nástroje v rámci 
programu InvestEU za účelem podpory 
udržitelných investic do klíčových 
technologií a hodnotových řetězců;

11. vítá význam programu InvestEU 
pro uplatňování a fungování SEIP a 
domnívá se, že by měl stát uprostřed 
zeleného, spravedlivého a odolného 
oživení Unie; vítá proto návrh Komise na 
zvýšení velikosti a rozsahu působnosti 
tohoto programu; připomíná, že ačkoli by 
skupina EIB měla zůstat privilegovaným 
prováděcím partnerem v rámci fondu 
InvestEU, musí být zapojeni i další 
prováděcí partneři, včetně mezinárodních 
finančních institucí, zejména pokud 
představují komparativní výhodu, pokud 
jde o konkrétní odborné znalosti a 
zkušenosti v některých členských státech, 
aby mohli využívat veškeré dostupné 
odborné znalosti; vítá návrh na vytvoření 
strategického investičního nástroje v rámci 
programu InvestEU za účelem podpory 
udržitelných investic do klíčových 
technologií a hodnotových řetězců;

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá význam programu InvestEU 
pro uplatňování a fungování SEIP a 
domnívá se, že by měl stát uprostřed 
zeleného, spravedlivého a odolného 
oživení Unie; vítá proto návrh Komise na 
zvýšení velikosti a rozsahu působnosti 
tohoto programu; vítá návrh na vytvoření 
strategického investičního nástroje v rámci 
programu InvestEU za účelem podpory 
udržitelných investic do klíčových 
technologií a hodnotových řetězců;

11. odmítá význam programu InvestEU 
pro uplatňování a fungování SEIP a s 
politováním konstatuje, že stojí uprostřed 
zeleného, centrálně plánovaného a 
ekonomicky nezdravého oživení Unie; 
odmítá proto návrh Komise na zvýšení 
velikosti a rozsahu působnosti tohoto 
programu; odmítá návrh na vytvoření 
strategického investičního nástroje v rámci 
programu InvestEU za účelem podpory 
pochybně označované jako udržitelná 
nebo zelená podpora technologií a 
hodnotových řetězců, které jsou podle 
politické vyhlášky považovány za 
„klíčové“;

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Alfred Sant

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá význam programu InvestEU 
pro uplatňování a fungování SEIP a 
domnívá se, že by měl stát uprostřed 
zeleného, spravedlivého a odolného 
oživení Unie; vítá proto návrh Komise na 
zvýšení velikosti a rozsahu působnosti 
tohoto programu; vítá návrh na vytvoření 
strategického investičního nástroje v rámci 
programu InvestEU za účelem podpory 
udržitelných investic do klíčových 
technologií a hodnotových řetězců;

11. vítá význam programu InvestEU 
pro uplatňování a fungování SEIP a 
domnívá se, že by měl stát uprostřed 
zeleného, spravedlivého a odolného 
oživení Unie; vítá proto návrh Komise na 
zvýšení velikosti a rozsahu působnosti 
tohoto programu; vítá návrh na vytvoření 
strategického investičního nástroje v rámci 
programu InvestEU za účelem podpory 
udržitelných investic do klíčových 
technologií a hodnotových řetězců; 
požaduje plnou transparentnost při 
přidělování finančních prostředků v rámci 
programu InvestEU a větší geografickou 
rovnováhu; dále požaduje, aby byla 
zachována podrobná měsíční zpráva o 
přidělování finančních prostředků v rámci 
téhož programu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 255
Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá význam programu InvestEU 
pro uplatňování a fungování SEIP a 
domnívá se, že by měl stát uprostřed 
zeleného, spravedlivého a odolného 
oživení Unie; vítá proto návrh Komise na 
zvýšení velikosti a rozsahu působnosti 
tohoto programu; vítá návrh na vytvoření 
strategického investičního nástroje v rámci 
programu InvestEU za účelem podpory 
udržitelných investic do klíčových 
technologií a hodnotových řetězců;

11. vítá význam programu InvestEU 
pro uplatňování a fungování SEIP a 
domnívá se, že by měl stát uprostřed 
zeleného, spravedlivého a odolného 
oživení Unie; vítá proto návrh Komise na 
zvýšení velikosti a rozsahu působnosti 
tohoto programu; vítá návrh na vytvoření 
strategického investičního nástroje v rámci 
programu InvestEU za účelem podpory 
udržitelných investic do klíčových 
technologií a hodnotových řetězců; vyzývá 
Komisi, aby provedla důkladné posouzení 
dopadů pro nadcházející akty v přenesené 
pravomoci týkající se zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobování se této změně s 
cílem zajistit, aby byly vhodné pro daný 
účel a bylo je možné použít na program 
InvestEU a zadávání veřejných zakázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Pierre Larrouturou, Aurore Lalucq, Margarida Marques

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá význam programu InvestEU 
pro uplatňování a fungování SEIP a 
domnívá se, že by měl stát uprostřed 
zeleného, spravedlivého a odolného 
oživení Unie; vítá proto návrh Komise na 
zvýšení velikosti a rozsahu působnosti 
tohoto programu; vítá návrh na vytvoření 
strategického investičního nástroje v rámci 
programu InvestEU za účelem podpory 
udržitelných investic do klíčových 

11. vítá význam programu InvestEU 
pro uplatňování a fungování SEIP a 
domnívá se, že by měl stát uprostřed 
zeleného, spravedlivého a odolného 
oživení Unie; vítá proto návrh Komise na 
zvýšení velikosti a rozsahu působnosti 
tohoto programu; vítá návrh na vytvoření 
strategického investičního nástroje v rámci 
programu InvestEU za účelem podpory 
udržitelných investic do klíčových 
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technologií a hodnotových řetězců; technologií a hodnotových řetězců; vyzývá 
k tomu, aby právní základ programu 
InvestEU zahrnoval nejvyšší standardy 
týkající se posouzení financovaných 
projektů z hlediska klimatu a 
udržitelnosti, alespoň na úrovni, která se 
vztahuje na přímé financování z rozpočtu 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 257
José Manuel Fernandes

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá význam programu InvestEU 
pro uplatňování a fungování SEIP a 
domnívá se, že by měl stát uprostřed 
zeleného, spravedlivého a odolného 
oživení Unie; vítá proto návrh Komise na 
zvýšení velikosti a rozsahu působnosti 
tohoto programu; vítá návrh na vytvoření 
strategického investičního nástroje v rámci 
programu InvestEU za účelem podpory 
udržitelných investic do klíčových 
technologií a hodnotových řetězců;

11. vítá význam programu InvestEU 
pro uplatňování a fungování SEIP a 
domnívá se, že by měl stát uprostřed 
zeleného, spravedlivého a odolného 
oživení Unie; vítá proto návrh Komise na 
zvýšení velikosti a rozsahu působnosti 
tohoto programu; vítá návrh na vytvoření 
strategického investičního nástroje v rámci 
programu InvestEU za účelem podpory 
udržitelných investic do klíčových 
technologií a hodnotových řetězců; 
uznává, že takový návrh vychází z 
předchozí dohody mezi Radou a 
Evropským parlamentem, a domnívá se, 
že tato dohoda by měla být základem pro 
nadcházející jednání;

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Margarida Marques, Marek Belka, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik 
Bergkvist, Elisabetta Gualmini

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá význam programu InvestEU 11. vítá význam programu InvestEU 
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pro uplatňování a fungování SEIP a 
domnívá se, že by měl stát uprostřed 
zeleného, spravedlivého a odolného 
oživení Unie; vítá proto návrh Komise na 
zvýšení velikosti a rozsahu působnosti 
tohoto programu; vítá návrh na vytvoření 
strategického investičního nástroje v rámci 
programu InvestEU za účelem podpory 
udržitelných investic do klíčových 
technologií a hodnotových řetězců;

pro uplatňování a fungování SEIP a 
domnívá se, že by měl stát uprostřed 
zeleného, spravedlivého a odolného 
oživení Unie; vítá proto návrh Komise na 
zvýšení velikosti a rozsahu působnosti 
tohoto programu; zdůrazňuje, že je 
důležité podporovat udržitelné projekty 
infrastruktury, včetně renovační vlny pro 
místní pracovní místa; vítá návrh na 
vytvoření strategického investičního 
nástroje v rámci programu InvestEU za 
účelem podpory udržitelných investic do 
klíčových technologií a hodnotových 
řetězců (např. čistý vodík a baterie);

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá význam programu InvestEU 
pro uplatňování a fungování SEIP a 
domnívá se, že by měl stát uprostřed 
zeleného, spravedlivého a odolného 
oživení Unie; vítá proto návrh Komise na 
zvýšení velikosti a rozsahu působnosti 
tohoto programu; vítá návrh na vytvoření 
strategického investičního nástroje v rámci 
programu InvestEU za účelem podpory 
udržitelných investic do klíčových 
technologií a hodnotových řetězců;

11. bere na vědomí význam programu 
InvestEU pro uplatňování a fungování 
SEIP a domnívá se, že by měl stát 
uprostřed zeleného, spravedlivého a 
odolného oživení Unie; vítá proto návrh 
Komise na zvýšení velikosti a rozsahu 
působnosti tohoto programu; vyzývá k 
tomu, aby návrh programu InvestEU a 
druh činností, které mají být financovány, 
byly plně v souladu se závazky Unie v 
oblasti klimatu do roku 2030; vítá návrh 
na vytvoření strategického investičního 
nástroje v rámci programu InvestEU za 
účelem podpory udržitelných investic do 
klíčových technologií a hodnotových 
řetězců;

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Sirpa Pietikäinen
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Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá význam programu InvestEU 
pro uplatňování a fungování SEIP a 
domnívá se, že by měl stát uprostřed 
zeleného, spravedlivého a odolného 
oživení Unie; vítá proto návrh Komise na 
zvýšení velikosti a rozsahu působnosti 
tohoto programu; vítá návrh na vytvoření 
strategického investičního nástroje v rámci 
programu InvestEU za účelem podpory 
udržitelných investic do klíčových 
technologií a hodnotových řetězců;

11. vítá význam programu InvestEU 
pro uplatňování a fungování SEIP a 
domnívá se, že by měl stát uprostřed 
zeleného, spravedlivého a odolného 
oživení Unie; vítá proto návrh Komise na 
zvýšení velikosti a rozsahu působnosti 
tohoto programu; vítá návrh na vytvoření 
strategického investičního nástroje v rámci 
programu InvestEU za účelem podpory 
udržitelných investic do klíčových 
technologií a hodnotových řetězců, zatímco 
jeho celkové financování by mělo 
dodržovat zásadu „významně 
nepoškozovat“;

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Valérie Hayer, Billy Kelleher

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá význam programu InvestEU 
pro uplatňování a fungování SEIP a 
domnívá se, že by měl stát uprostřed 
zeleného, spravedlivého a odolného 
oživení Unie; vítá proto návrh Komise na 
zvýšení velikosti a rozsahu působnosti 
tohoto programu; vítá návrh na vytvoření 
strategického investičního nástroje v rámci 
programu InvestEU za účelem podpory 
udržitelných investic do klíčových 
technologií a hodnotových řetězců;

11. vítá význam programu InvestEU 
pro uplatňování a fungování SEIP a 
domnívá se, že by měl hrát klíčovou úlohu 
ohledně zeleného, spravedlivého a 
odolného oživení Unie; vítá proto návrh 
Komise na zvýšení velikosti a rozsahu 
působnosti tohoto programu; vítá návrh na 
vytvoření strategického investičního 
nástroje v rámci programu InvestEU za 
účelem podpory udržitelných investic do 
klíčových technologií a hodnotových 
řetězců;

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Siegfried Mureşan, Paul Tang
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Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. připomíná důležitou úlohu 
hlavních investičních politik EU při 
dosahování cílů SEIP; zdůrazňuje, že 
politika soudržnosti jako hlavní investiční 
politika EU bude hrát klíčovou úlohu při 
podpoře přechodu na klimatickou 
neutralitu; upozorňuje však na to, že po 
krizi způsobené onemocněním COVID-19 
bude politika soudržnosti jedním z 
rozhodujících nástrojů hospodářské 
obnovy a neměla by se odklonit od svých 
hlavních cílů, tj. přispět k sociální, 
hospodářské a územní soudržnosti, jak 
stanoví Smlouvy EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Martin Hojsík, Fabienne Keller

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá Komisi, aby podstatně 
zvýšila financování technické pomoci v 
příslušných fondech EU s cílem zajistit, 
aby technická pomoc dosáhla 1 % celkové 
částky, která má být vynaložena, a vyzývá 
Komisi, aby technickou pomoc zaměřila 
na projekty a odvětví s nejvyšší přidanou 
environmentální a sociální hodnotou, 
zejména na řešení založená na přírodě, 
která mohou dosáhnout cílů EU v oblasti 
klimatu a životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Paul Tang, Manon Aubry, Evelyn Regner, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Eero 
Heinäluoma
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Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá Komisi, aby podstatně 
zvýšila financování technické pomoci v 
příslušných fondech EU na 1 % celkové 
částky, která má být vynaložena, a vyzývá 
Komisi, aby technickou pomoc zaměřila 
na projekty a odvětví s nejvyšší přidanou 
hodnotou v oblasti životního prostředí, 
sociální ochrany a odolnosti, zejména na 
řešení založená na přírodě, která mohou 
přispět ke zmírňování změny klimatu, 
přizpůsobení se změně klimatu a celkově 
přínosům pro biologickou rozmanitost;

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá Komisi, aby podstatně 
zvýšila financování technické pomoci tak, 
aby dosáhla 2 % celkové částky, která má 
být vynaložena;

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. vítá rovněž úlohu stanovenou pro 
společnou zemědělskou politiku při 
dosahování cílů financování plánu SEIP; 
konstatuje, že zemědělské odvětví EU by 
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se mělo nadále zaměřovat na zajišťování 
potravin a přispět k rozvoji venkovských 
oblastí;

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Siegfried Mureşan, Paul Tang

Návrh usnesení
Bod 11 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11c. je přesvědčen, že výzkum bude hrát 
zásadní úlohu při prosazování 
inovativních řešení, která usnadní 
přechod na klimatickou neutralitu; v této 
souvislosti vyzývá k většímu využívání 
přidané hodnoty výzkumných a 
inovačních programů z rozpočtu EU k 
vývoji nových a nákladově efektivních 
technologických řešení s cílem dosáhnout 
klimatické neutrality; konstatuje, že k 
náležitému financování výzkumných 
programů EU je třeba navýšit jejich 
rozpočet;

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Siegfried Mureşan, Paul Tang

Návrh usnesení
Bod 11 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11d. znovu potvrzuje odpovědnost EU 
jakožto globálního lídra v boji proti změně 
klimatu, aby přiměla další mezinárodní 
partnery k tomu, aby se řídili podobným 
přístupem; je přesvědčen, že zdroje, které 
rozpočet EU poskytuje třetím zemím, by 
neměly být v rozporu s cíli Zelené dohody 
a měly by mít za cíl usnadnit dosažení 
jejích cílů, přičemž by však měly být 
zohledněny různé úrovně rozvoje každé 
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země a různé investiční potřeby; domnívá 
se, že pandemie ukázala, že opatření na 
ochranu životního prostředí a biologické 
rozmanitosti mimo Unii jsou úzce spjata s 
problematikou zdraví v rámci Unie a že 
tato opatření jsou ve srovnání s dopady 
pandemie nákladově efektivní;

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 11 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11e. je přesvědčen, že v souladu s 
prioritami EU stanovenými v Zelené 
dohodě pro Evropu může být úspěšná 
transformace energetiky provedena pouze 
za účasti našich bezprostředních sousedů, 
neboť umožní integraci trhu EU a splnění 
cíle EU nulových emisí v oblasti klimatu; 
vyzývá proto k další spolupráci se 
sousedními zeměmi s cílem podpořit 
ambice EU v oblasti klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Herve Juvin, Hélène Laporte, Francesca Donato

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že inovační fond a 
modernizační fond by měly výrazně přispět 
k udržitelné transformaci, a vítá zejména 
skutečnost, že modernizační fond byl 
navržen tak, aby podporoval investice do 
zlepšování energetické účinnosti v 10 
nízkopříjmových členských státech, a je 
tedy důležitým nástrojem k zajištění 
spravedlivé transformace;

12. konstatuje, že inovační fond a 
modernizační fond by měly výrazně přispět 
k udržitelné transformaci, a vítá zejména 
skutečnost, že modernizační fond byl 
navržen tak, aby podporoval investice do 
zlepšování energetické účinnosti v 10 
nízkopříjmových členských státech, a je 
tedy důležitým nástrojem k zajištění 
spravedlivé transformace; připomíná, že 
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podmínka úspěšné transformace spočívá v 
zapojení místních aktérů a v pobídkách, 
které jim budou poskytnuty; trvá na tom, 
aby tyto prostředky byly účinně poskytnuty 
těmto subjektům, zejména prostřednictvím 
platforem přímého financování, mimo 
bankovní a finanční systém;

Or. fr

Pozměňovací návrh 271
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že inovační fond a 
modernizační fond by měly výrazně přispět 
k udržitelné transformaci, a vítá zejména 
skutečnost, že modernizační fond byl 
navržen tak, aby podporoval investice do 
zlepšování energetické účinnosti v 10 
nízkopříjmových členských státech, a je 
tedy důležitým nástrojem k zajištění 
spravedlivé transformace;

12. konstatuje, že inovační fond a 
modernizační fond by měly výrazně přispět 
k udržitelné transformaci, a vítá zejména 
skutečnost, že modernizační fond byl 
navržen tak, aby podporoval investice do 
zlepšování energetické účinnosti v 10 
nízkopříjmových členských státech, a je 
tedy důležitým nástrojem k zajištění 
spravedlivé transformace; zdůrazňuje 
vnitřní rozpory a koncepční nedostatky 
systému EU pro obchodování s emisemi a 
zdůrazňuje, že se jedná o nedostatečný 
model financování Zelené dohody pro 
Evropu;

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že inovační fond a 
modernizační fond by měly výrazně přispět 
k udržitelné transformaci, a vítá zejména 
skutečnost, že modernizační fond byl 
navržen tak, aby podporoval investice do 

12. konstatuje, že inovační fond a 
modernizační fond by měly výrazně přispět 
k udržitelné transformaci, a vítá zejména 
skutečnost, že modernizační fond byl 
navržen tak, aby podporoval investice do 
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zlepšování energetické účinnosti v 10 
nízkopříjmových členských státech, a je 
tedy důležitým nástrojem k zajištění 
spravedlivé transformace;

zlepšování energetické účinnosti v 10 
nízkopříjmových členských státech, a je 
tedy důležitým nástrojem k zajištění 
spravedlivé transformace, přičemž 
zdůrazňuje potřebu zvýšené kontroly, 
protože škodlivé investice by neměly být 
způsobilé v rámci fondu pro modernizaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že inovační fond a 
modernizační fond by měly výrazně přispět 
k udržitelné transformaci, a vítá zejména 
skutečnost, že modernizační fond byl 
navržen tak, aby podporoval investice do 
zlepšování energetické účinnosti v 10 
nízkopříjmových členských státech, a je 
tedy důležitým nástrojem k zajištění 
spravedlivé transformace;

12. konstatuje, že inovační fond a 
modernizační fond by měly výrazně přispět 
k transformaci směrem k vysoce 
energeticky a zdrojově efektivní, plně 
obnovitelné ekonomice s nulovými čistými 
emisemi skleníkových plynů a bez 
toxických látek do roku 2040, a vítá 
zejména skutečnost, že modernizační fond 
byl navržen tak, aby podporoval investice 
do zlepšování energetické účinnosti v 10 
nízkopříjmových členských státech, a je 
tedy důležitým nástrojem k zajištění 
spravedlivé transformace;

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. konstatuje, že inovační fond a 
modernizační fond by měly výrazně 
přispět k udržitelné transformaci, a vítá 
zejména skutečnost, že modernizační fond 
byl navržen tak, aby podporoval investice 
do zlepšování energetické účinnosti v 10 

12. konstatuje, že modernizační fond 
byl navržen tak, aby směroval finanční 
prostředky EU do východoevropských 
členskýchstátů, přičemž u některých z 
nich byl v posledních letech snížen index 
vnímání korupce, který uvádí 
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nízkopříjmových členských státech, a je 
tedy důležitým nástrojem k zajištění 
spravedlivé transformace;

Transparency International;

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Pierre Larrouturou, Gilles Boyer, Margarida Marques, Paul Tang

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že úspěch Zelené 
dohody pro Evropu a spravedlivá 
transformace vyžadují, aby všechny 
příslušné politiky EU přispívaly k 
dosažení těchto cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. konstatuje, že evropské zdroje 
určené na digitalizaci, zejména pro 
soukromý sektor, jsou často nevyužity z 
důvodu obtíží s přístupem k informacím a 
nedostatečnou transparentností; 
zdůrazňuje, že transparentnost při 
monitorování má rovněž zásadní význam 
pro realizaci financovaných projektů; 
vyzývá k usnadnění přístupu k výzvám k 
předkládání návrhů, větší jasnosti 
metodiky monitorování a lepší 
informovanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Siegfried Mureşan



AM\1209233CS.docx 137/291 PE652.496v02-00

CS

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. považuje za nezbytné zabránit 
překryvům se souvisejícími činnostmi 
financovanými z rozpočtu Unie a domnívá 
se, že existence těchto fondů mimo 
rozpočet Unie by mohla být na úkor 
rozpočtového dohledu; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby rozpočtový orgán řádně 
informovala o provádění fondů;

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Pierre Larrouturou, Siegfried Mureşan, Margarida Marques

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
jako hlavní investiční politika EU bude 
hrát klíčovou úlohu při podpoře přechodu 
na klimatickou neutralitu; konstatuje 
však, že politika soudržnosti bude jedním z 
rozhodujících nástrojů hospodářské 
obnovy a neměla by se odklonit od jejích 
hlavních cílů, jimiž je přispívat k sociální, 
hospodářské a územní soudržnosti, jak 
stanoví Smlouvy EU; trvá na tom, že tato 
politika soudržnosti by měla být posílena, 
aby splnila své hlavní cíle a přispěla k 
úspěchu Zelené dohody pro Evropu;

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Siegfried Mureşan, Paul Tang

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. vítá záměr Komise přezkoumat 
modernizační fond i inovační fond v 
rámci revize systému obchodování s 
emisemi a důrazně vítá přidělení 
dodatečných příjmů z ETS do rozpočtu 
Unie s cílem navýšit financování 
spravedlivé transformace; znovu opakuje 
svůj dlouhodobý požadavek definovat 
významnou část příjmů systému 
obchodování s emisemi jako vlastní 
zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Pierre Larrouturou, Margarida Marques

Návrh usnesení
Bod 12 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12c. zdůrazňuje klíčovou úlohu, kterou 
bude muset hrát společná zemědělská 
politika a společná rybářská politika při 
dosahování cílů SEIP; konstatuje, že 
odvětví zemědělství a rybolovu EU se musí 
stát udržitelným a musí zajistit udržitelné 
hospodaření s přírodními zdroji a 
zachování biologické rozmanitosti spolu s 
jeho cíli, kterými je podpora poskytování 
vysoce kvalitních dodávek potravin, 
zaručení potravinové soběstačnosti pro 
Evropany, přispívání ke stabilnímu a 
přijatelnému zisku pro zemědělce a rybáře 
a přispívání k udržitelnému rozvoji 
venkovských oblastí;

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Pierre Larrouturou, Elisabetta Gualmini

Návrh usnesení
Bod 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. podporuje inovační přístup Komise, 
která prohlásila, že rozpočet EU bude 
přispívat k dosahování cílů v oblasti 
klimatu prostřednictvím své příjmové 
strany;

13. zdůrazňuje, že ve spojení s cílem 
podpořit každou rodinu, školu a podnik 
při ïzolaci jejich budov a každého 
zemědělce v transformaci na klimaticky 
neutrální zemědělství nebudou stačit 
půjčky a že granty budou muset hrát 
důležitou úlohu, v níž musí rozpočet EU 
zaujímat významnou část, což bude 
možné, pokud budou přijaty významné 
nové vlastní zdroje; podporuje inovační 
přístup Komise, která prohlásila, že 
rozpočet EU bude přispívat k dosahování 
cílů v oblasti klimatu prostřednictvím své 
příjmové strany; připomíná, že přijetí 
balíčku nových skutečných vlastních 
zdrojů umožní ambiciózní financování 
transformace, aniž by došlo ke zvýšení 
příspěvků členských států na HND;

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Clotilde Armand

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. podporuje inovační přístup Komise, 
která prohlásila, že rozpočet EU bude 
přispívat k dosahování cílů v oblasti 
klimatu prostřednictvím své příjmové 
strany;

13. podporuje inovační přístup Komise, 
která prohlásila, že rozpočet EU bude 
přispívat k dosahování cílů v oblasti 
klimatu prostřednictvím své příjmové 
strany; zdůrazňuje, že stávající finanční 
zdroje EU nestačí k dosažení cílů SEIP, a 
akceptuje návrh rozpočtu pouze tehdy, 
pokud předpokládá nové vlastní zdroje, 
aby se zabránilo jakékoli zátěži pro 
daňové poplatníky nebo sníženému 
financování pro jiné strategické politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Sirpa Pietikäinen
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Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. podporuje inovační přístup Komise, 
která prohlásila, že rozpočet EU bude 
přispívat k dosahování cílů v oblasti 
klimatu prostřednictvím své příjmové 
strany;

13. podporuje inovační přístup Komise, 
která prohlásila, že rozpočet EU bude 
přispívat k dosahování cílů v oblasti 
klimatu a dalších environmentálních cílů, 
a to i prostřednictvím své příjmové strany, 
zejména prostřednictvím zkoumání 
nových vlastních zdrojů z poplatků za 
činnosti poškozující životní prostředí s 
cílem odrazovat od škodlivých činností a 
dodržovat zásadu „znečišťovatel platí“;

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Paul Tang, Manon Aubry, Petros Kokkalis, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Alfred 
Sant, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Siegfried Mureşan, Eero Heinäluoma, Pedro 
Marques, Margarida Marques

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. podporuje inovační přístup Komise, 
která prohlásila, že rozpočet EU bude 
přispívat k dosahování cílů v oblasti 
klimatu prostřednictvím své příjmové 
strany;

13. podporuje inovační přístup Komise, 
která prohlásila, že rozpočet EU bude 
přispívat k dosahování cílů v oblasti 
klimatu prostřednictvím své příjmové 
strany; připomíná dlouhodobý postoj 
Parlamentu ve prospěch vytváření přidané 
hodnoty a přínosu politik zavedením 
nových zelených vlastních zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Návrh usnesení
Bod 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. podporuje inovační přístup 
Komise, která prohlásila, že rozpočet EU 
bude přispívat k dosahování cílů v oblasti 
klimatu prostřednictvím své příjmové 
strany;

13. vyjadřuje politování nad záludným 
přístupem Komise, která prohlásila, že 
rozpočet EU bude přispívat k dosahování 
cílů v oblasti klimatu prostřednictvím své 
příjmové strany, což znamená vyšší a nové 
daně, a zdůrazňuje, že by měl být plně 
respektován článek 113 SFEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. podporuje inovační přístup Komise, 
která prohlásila, že rozpočet EU bude 
přispívat k dosahování cílů v oblasti 
klimatu prostřednictvím své příjmové 
strany;

13. podporuje inovační přístup Komise, 
která prohlásila, že rozpočet EU bude 
přispívat k dosahování cílů v oblasti 
klimatu a životního prostředí 
prostřednictvím své příjmové strany;

Or. en

Pozměňovací návrh 287
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. podporuje inovační přístup 
Komise, která prohlásila, že rozpočet EU 
bude přispívat k dosahování cílů v oblasti 
klimatu prostřednictvím své příjmové 
strany;

13. chápe přístup Komise, která 
prohlásila, že rozpočet EU může přispívat 
k dosahování cílů v oblasti klimatu 
prostřednictvím své příjmové strany;

Or. es

Pozměňovací návrh 288
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn
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Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. Podporuje inovační přístup 
Komise, která prohlásila, že rozpočet EU 
bude přispívat k dosahování cílů v oblasti 
klimatu prostřednictvím své příjmové 
strany;

13. bere na vědomí přístup Komise, 
která prohlásila, že rozpočet EU bude 
přispívat k dosahování cílů v oblasti 
klimatu prostřednictvím své příjmové 
strany;

Or. en

Pozměňovací návrh 289
Pierre Larrouturou, Paul Tang

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. znovu potvrzuje svůj postoj, pokud 
jde o kandidáty na nové vlastní příjmy, a 
vyzývá Komisi, aby navrhla nové vlastní 
zdroje, které budou odpovídat základním 
cílům EU, včetně boje proti změně klimatu 
a ochrany životního prostředí; žádá proto o 
zavedení nových vlastních zdrojů 
založených na příjmech z dražeb 
povolenek v rámci systému EU pro 
obchodování s emisemi, poplatku z 
nerecyklovaných plastových obalových 
odpadů, budoucím mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích, 
společném konsolidovaného základu daně 
z příjmů právnických osob nebo 
prekurzoru založeném na operacích 
velkých společností, dani z digitálních 
společností a dani z finančních transakcí;

14. znovu potvrzuje svůj postoj, pokud 
jde o kandidáty na nové vlastní příjmy, a 
vyzývá Komisi, aby navrhla nové vlastní 
zdroje, které budou odpovídat základním 
cílům EU, včetně boje proti změně klimatu 
a ochrany životního prostředí a zachování 
spravedlivého jednotného trhu, včetně 
omezení daňového dumpingu; žádá proto 
o zavedení nových vlastních zdrojů 
založených na příjmech z dražeb 
povolenek v rámci systému EU pro 
obchodování s emisemi, který podle 
Komise15a vynese mezi 3 a 10 miliardami 
EUR ročně, poplatek za jednotný trh – 
podle Komise by mohl získat 10 miliard 
EUR ročně16a, poplatku z nerecyklovaných 
plastových obalových odpadů, což podle 
Komise vynese 7 miliard EUR ročně17a, 
budoucím mechanismu uhlíkového 
vyrovnání na hranicích (5 až 14 miliard 
ročně)18a, masivním společném 
konsolidovaného základu daně z příjmů 
právnických osob, který vynese až 75 
miliard EUR ročně s 5% sazbou, 
založeném na údajích poskytnutých 
Evropskou komisí, které by mohly být 
upraveny na základě vývoje uhlíkové stopy 
společností19a, dani z digitálních 
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společností20a a dani z finančních transakcí, 
což podle Komise vynese 57 miliard EUR 
ročně (navzdory brexitu a hospodářské 
krizi)21a; vyzývá Komisi a členské státy, 
aby zvážily také malý evropský příspěvek z 
miliardářů a multimilionářů, kteří 
představují 1 % nejbohatších jednotlivců, 
jak navrhuje Zucman a kol., který by 
mohl vynést až 150 miliard EUR ročně22a;
__________________
15a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ab
out_the_european_commission/eu_budget
/factsheet_3_v22.pdf
16a Margit Schratzenstaller, 2018, „Tax-
based Own Resources as a Core Element 
of a Future-Oriented Design of the EU 
System of Own Resources“ (Vlastní zdroje 
založené na daních jako hlavní prvek 
návrhu systému vlastních zdrojů EU 
orientovaného na budoucnost)
17a 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta
-political/files/budget-proposals-
modernising-budget-revenue-side-
may2018_en.pdf
18a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ab
out_the_european_commission/eu_budget
/factsheet_3_v22.pdf
19a 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/bus
iness/economic-analysis-taxation/data-
taxation_en
20a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ab
out_the_european_commission/eu_budget
/factsheet_3_v22.pdf
21a Evropská komise, 2012 „Daň z 
finančních transakcí sníží příspěvky 
členských států z HND do rozpočtu EU o 
50 %“.
22a Margit Schratzenstaller, 2018, „Tax-
based Own Resources as a Core Element 
of a Future-Oriented Design of the EU 
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System of Own Resources“ (Vlastní zdroje 
založené na daních jako hlavní prvek 
návrhu systému vlastních zdrojů EU 
orientovaného na budoucnost)

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. znovu potvrzuje svůj postoj, pokud 
jde o kandidáty na nové vlastní příjmy, a 
vyzývá Komisi, aby navrhla nové vlastní 
zdroje, které budou odpovídat základním 
cílům EU, včetně boje proti změně 
klimatu a ochrany životního prostředí; 
žádá proto o zavedení nových vlastních 
zdrojů založených na příjmech z dražeb 
povolenek v rámci systému EU pro 
obchodování s emisemi, poplatku z 
nerecyklovaných plastových obalových 
odpadů, budoucím mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích, 
společném konsolidovaného základu daně 
z příjmů právnických osob nebo 
prekurzoru založeném na operacích 
velkých společností, dani z digitálních 
společností a dani z finančních transakcí;

14. připomíná svůj postoj, pokud jde o 
kandidáty na nové vlastní příjmy;

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. znovu potvrzuje svůj postoj, pokud 
jde o kandidáty na nové vlastní příjmy, a 
vyzývá Komisi, aby navrhla nové vlastní 

14. odmítá zavádění nových vlastních 
zdrojů EU, které v konečném důsledku 
povedou k dalšímu zdanění podniků 
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zdroje, které budou odpovídat základním 
cílům EU, včetně boje proti změně 
klimatu a ochrany životního prostředí; 
žádá proto o zavedení nových vlastních 
zdrojů založených na příjmech z dražeb 
povolenek v rámci systému EU pro 
obchodování s emisemi, poplatku z 
nerecyklovaných plastových obalových 
odpadů, budoucím mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích, 
společném konsolidovaného základu daně 
z příjmů právnických osob nebo 
prekurzoru založeném na operacích 
velkých společností, dani z digitálních 
společností a dani z finančních transakcí;

a většímu zatížení občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Valérie Hayer

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. znovu potvrzuje svůj postoj, pokud 
jde o kandidáty na nové vlastní příjmy, a 
vyzývá Komisi, aby navrhla nové vlastní 
zdroje, které budou odpovídat základním 
cílům EU, včetně boje proti změně klimatu 
a ochrany životního prostředí; žádá proto o 
zavedení nových vlastních zdrojů 
založených na příjmech z dražeb 
povolenek v rámci systému EU pro 
obchodování s emisemi, poplatku z 
nerecyklovaných plastových obalových 
odpadů, budoucím mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích, 
společném konsolidovaného základu daně 
z příjmů právnických osob nebo 
prekurzoru založeném na operacích 
velkých společností, dani z digitálních 
společností a dani z finančních transakcí;

14. znovu potvrzuje svůj postoj, pokud 
jde o kandidáty na nové vlastní příjmy, a 
vyzývá Komisi, aby navrhla nové vlastní 
zdroje, které budou odpovídat základním 
cílům EU, včetně boje proti změně klimatu 
a ochrany životního prostředí; žádá proto o 
zavedení nových vlastních zdrojů 
založených na příjmech z dražeb 
povolenek v rámci systému EU pro 
obchodování s emisemi, poplatku z 
nerecyklovaných plastových obalových 
odpadů, budoucím mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích, 
společném konsolidovaném základu daně z 
příjmů právnických osob, dani z velkých 
digitálních společností a dani z finančních 
transakcí; žádá Komisi, aby co nejdříve 
poskytla podrobné informace o vlastních 
zdrojích uvedených v jejím sdělení ze dne 
27. května 2020 o plánu obnovy; domnívá 
se, že v průběhu příštího VFR je nezbytný 
jasný harmonogram, který stanoví 
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závazné zavedení nových vlastních zdrojů; 
připomíná svůj postoj ve prospěch nových 
vlastních zdrojů určených ke splacení 
alespoň kapitálu a úroků z půjček, které 
jsou výsledkem nástroje pro obnovu;

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. znovu potvrzuje svůj postoj, pokud 
jde o kandidáty na nové vlastní příjmy, a 
vyzývá Komisi, aby navrhla nové vlastní 
zdroje, které budou odpovídat základním 
cílům EU, včetně boje proti změně 
klimatu a ochrany životního prostředí; 
žádá proto o zavedení nových vlastních 
zdrojů založených na příjmech z dražeb 
povolenek v rámci systému EU pro 
obchodování s emisemi, poplatku z 
nerecyklovaných plastových obalových 
odpadů, budoucím mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích, 
společném konsolidovaného základu daně 
z příjmů právnických osob nebo 
prekurzoru založeném na operacích 
velkých společností, dani z digitálních 
společností a dani z finančních transakcí;

14. připomíná, že národ, který se chce 
daněmi propracovat k prosperitě, je jako 
jako muž stojící v kbelíku, který se snaží 
zvednout se do výšky pomocí držadla; 
odmítá stále inovativnější úsilí Komise při 
získávání vlastních zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 294
Linea Søgaard-Lidell

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. znovu potvrzuje svůj postoj, pokud 
jde o kandidáty na nové vlastní příjmy, a 
vyzývá Komisi, aby navrhla nové vlastní 

14. znovu potvrzuje svůj postoj, pokud 
jde o kandidáty na nové vlastní příjmy, a 
vyzývá Komisi, aby navrhla nové vlastní 
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zdroje, které budou odpovídat základním 
cílům EU, včetně boje proti změně klimatu 
a ochrany životního prostředí; žádá proto o 
zavedení nových vlastních zdrojů 
založených na příjmech z dražeb 
povolenek v rámci systému EU pro 
obchodování s emisemi, poplatku z 
nerecyklovaných plastových obalových 
odpadů, budoucím mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích, 
společném konsolidovaného základu daně 
z příjmů právnických osob nebo 
prekurzoru založeném na operacích 
velkých společností, dani z digitálních 
společností a dani z finančních transakcí;

zdroje, které budou odpovídat základním 
cílům EU, včetně boje proti změně klimatu 
a ochrany životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. znovu potvrzuje svůj postoj, pokud 
jde o kandidáty na nové vlastní příjmy, a 
vyzývá Komisi, aby navrhla nové vlastní 
zdroje, které budou odpovídat základním 
cílům EU, včetně boje proti změně 
klimatu a ochrany životního prostředí; 
žádá proto o zavedení nových vlastních 
zdrojů založených na příjmech z dražeb 
povolenek v rámci systému EU pro 
obchodování s emisemi, poplatku z 
nerecyklovaných plastových obalových 
odpadů, budoucím mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích, 
společném konsolidovaného základu daně 
z příjmů právnických osob nebo 
prekurzoru založeném na operacích 
velkých společností, dani z digitálních 
společností a dani z finančních transakcí;

14. znovu potvrzuje svůj postoj, pokud 
jde o seznam potenciálních kandidátů na 
nové vlastní příjmyuvedený v průběžné 
zprávě o VFR; připomíná, že příspěvek 
založený na HND je stabilní, spolehlivý a 
spravedlivý vlastní zdroj a ze své podstaty 
dostatečný k financování rozpočtu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 296
Caroline Nagtegaal, Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. znovu potvrzuje svůj postoj, pokud 
jde o kandidáty na nové vlastní příjmy, a 
vyzývá Komisi, aby navrhla nové vlastní 
zdroje, které budou odpovídat základním 
cílům EU, včetně boje proti změně klimatu 
a ochrany životního prostředí; žádá proto 
o zavedení nových vlastních zdrojů 
založených na příjmech z dražeb 
povolenek v rámci systému EU pro 
obchodování s emisemi, poplatku z 
nerecyklovaných plastových obalových 
odpadů, budoucím mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích, 
společném konsolidovaného základu daně 
z příjmů právnických osob nebo 
prekurzoru založeném na operacích 
velkých společností, dani z digitálních 
společností a dani z finančních transakcí;

14. znovu potvrzuje svůj postoj, pokud 
jde o kandidáty na nové vlastní příjmy, a 
vyzývá Komisi, aby prozkoumala 
možnosti zavedení takových potenciálních 
nových vlastních zdrojů, které budou 
odpovídat základním cílům EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Marek Belka, Margarida Marques

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. znovu potvrzuje svůj postoj, pokud 
jde o kandidáty na nové vlastní příjmy, a 
vyzývá Komisi, aby navrhla nové vlastní 
zdroje, které budou odpovídat základním 
cílům EU, včetně boje proti změně klimatu 
a ochrany životního prostředí; žádá proto o 
zavedení nových vlastních zdrojů 
založených na příjmech z dražeb 
povolenek v rámci systému EU pro 
obchodování s emisemi, poplatku z 
nerecyklovaných plastových obalových 
odpadů, budoucím mechanismu 

14. znovu potvrzuje svůj postoj, pokud 
jde o kandidáty na nové vlastní příjmy, a 
vyzývá Komisi, aby navrhla nové vlastní 
zdroje, které budou odpovídat základním 
cílům EU, včetně boje proti změně klimatu 
a ochrany životního prostředí; žádá proto o 
zavedení nových vlastních zdrojů 
založených na příjmech z dražeb 
povolenek v rámci systému EU pro 
obchodování s emisemi, poplatku z 
nerecyklovaných plastových obalových 
odpadů, budoucím mechanismu 
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uhlíkového vyrovnání na hranicích, 
společném konsolidovaného základu daně 
z příjmů právnických osob nebo 
prekurzoru založeném na operacích 
velkých společností, dani z digitálních 
společností a dani z finančních transakcí;

uhlíkového vyrovnání na hranicích, 
společném konsolidovaném základu daně z 
příjmů právnických osob nebo prekurzoru 
založeném na operacích velkých 
společností, dani z digitálních společností a 
dani z finančních transakcí; vyzývá členské 
státy, aby neoslabovaly výše uvedená 
řešení, zejména v oblasti daní, proto, že 
jsou zaváděny, nebo že jsou v rozpočtu EU 
určeny jako vlastní zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Aurore Lalucq, Paul Tang, Pierre Larrouturou

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. znovu potvrzuje svůj postoj, pokud 
jde o kandidáty na nové vlastní příjmy, a 
vyzývá Komisi, aby navrhla nové vlastní 
zdroje, které budou odpovídat základním 
cílům EU, včetně boje proti změně klimatu 
a ochrany životního prostředí; žádá proto o 
zavedení nových vlastních zdrojů 
založených na příjmech z dražeb 
povolenek v rámci systému EU pro 
obchodování s emisemi, poplatku z 
nerecyklovaných plastových obalových 
odpadů, budoucím mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích, 
společném konsolidovaného základu daně 
z příjmů právnických osob nebo 
prekurzoru založeném na operacích 
velkých společností, dani z digitálních 
společností a dani z finančních transakcí;

14. znovu potvrzuje svůj postoj, pokud 
jde o kandidáty na nové vlastní příjmy, a 
vyzývá Komisi, aby navrhla nové vlastní 
zdroje, které budou odpovídat základním 
cílům EU, včetně boje proti změně klimatu 
a ochrany životního prostředí; žádá proto o 
zavedení nových vlastních zdrojů 
založených na příjmech z dražeb 
povolenek v rámci systému EU pro 
obchodování s emisemi, poplatku z 
nerecyklovaných plastových obalových 
odpadů, budoucím mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích, 
společném konsolidovaném základu daně z 
příjmů právnických osob nebo prekurzoru 
založeném na operacích velkých 
společností, dani z digitálních společností a 
dani z finančních transakcí; domnívá se, že 
boj proti vyhýbání se daňovým 
povinnostem je klíčový pro poskytnutí 
zdrojů EU na ekologickou a sociální 
transformaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Clara Ponsatí Obiols
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Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. znovu potvrzuje svůj postoj, pokud 
jde o kandidáty na nové vlastní příjmy, a 
vyzývá Komisi, aby navrhla nové vlastní 
zdroje, které budou odpovídat základním 
cílům EU, včetně boje proti změně klimatu 
a ochrany životního prostředí; žádá proto o 
zavedení nových vlastních zdrojů 
založených na příjmech z dražeb 
povolenek v rámci systému EU pro 
obchodování s emisemi, poplatku z 
nerecyklovaných plastových obalových 
odpadů, budoucím mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích, 
společném konsolidovaného základu daně 
z příjmů právnických osob nebo 
prekurzoru založeném na operacích 
velkých společností, dani z digitálních 
společností a dani z finančních transakcí;

14. znovu potvrzuje svůj postoj, pokud 
jde o kandidáty na nové vlastní příjmy, a 
vyzývá Komisi, aby navrhla nové vlastní 
zdroje, které budou odpovídat základním 
cílům EU, včetně boje proti změně klimatu 
a ochrany životního prostředí; žádá proto o 
zavedení nových vlastních zdrojů 
založených na příjmech z dražeb 
povolenek v rámci systému EU pro 
obchodování s emisemi, jako je například 
zvážení úplného odstranění bezplatných 
povolenek na emise; daně z námořních a 
leteckých paliv, poplatku z 
nerecyklovaných plastových obalových 
odpadů, budoucím mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích, 
společném konsolidovaném základu daně z 
příjmů právnických osob nebo prekurzoru 
založeném na operacích velkých 
společností, dani z digitálních společností a 
dani z finančních transakcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Billy Kelleher

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. znovu potvrzuje svůj postoj, pokud 
jde o kandidáty na nové vlastní příjmy, a 
vyzývá Komisi, aby navrhla nové vlastní 
zdroje, které budou odpovídat základním 
cílům EU, včetně boje proti změně klimatu 
a ochrany životního prostředí; žádá proto o 
zavedení nových vlastních zdrojů 
založených na příjmech z dražeb 
povolenek v rámci systému EU pro 
obchodování s emisemi, poplatku z 
nerecyklovaných plastových obalových 

14. znovu potvrzuje svůj postoj, pokud 
jde o kandidáty na nové vlastní příjmy, a 
vyzývá Komisi, aby navrhla nové vlastní 
zdroje, které budou odpovídat základním 
cílům EU, včetně boje proti změně klimatu 
a ochrany životního prostředí; žádá proto o 
zavedení nových vlastních zdrojů 
založených mimo jiné na příjmech z 
dražeb povolenek v rámci systému EU pro 
obchodování s emisemi, poplatku z 
nerecyklovaných plastových obalových 
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odpadů, budoucím mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích, 
společném konsolidovaného základu daně 
z příjmů právnických osob nebo 
prekurzoru založeném na operacích 
velkých společností, dani z digitálních 
společností a dani z finančních transakcí;

odpadů a budoucím mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích;

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Eero Heinäluoma

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. znovu potvrzuje svůj postoj, pokud 
jde o kandidáty na nové vlastní příjmy, a 
vyzývá Komisi, aby navrhla nové vlastní 
zdroje, které budou odpovídat základním 
cílům EU, včetně boje proti změně klimatu 
a ochrany životního prostředí; žádá proto o 
zavedení nových vlastních zdrojů 
založených na příjmech z dražeb 
povolenek v rámci systému EU pro 
obchodování s emisemi, poplatku z 
nerecyklovaných plastových obalových 
odpadů, budoucím mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích, 
společném konsolidovaném základu daně z 
příjmů právnických osob nebo prekurzoru 
založeném na operacích velkých 
společností, dani z digitálních společností a 
dani z finančních transakcí;

14. znovu potvrzuje svůj postoj, pokud 
jde o kandidáty na nové vlastní příjmy, a 
vyzývá Komisi, aby navrhla, po 
důkladném vyhodnocení a posouzení 
dopadů na členské státy a příslušná 
odvětví, nové vlastní zdroje, které budou 
odpovídat základním cílům EU, včetně 
boje proti změně klimatu a ochrany 
životního prostředí; žádá proto o zavedení 
nových vlastních zdrojů založených na 
příjmech z dražeb povolenek v rámci 
systému EU pro obchodování s emisemi, 
poplatku z nerecyklovaných plastových 
obalových odpadů, budoucím mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích, 
společném konsolidovaného základu daně 
z příjmů právnických osob nebo 
prekurzoru založeném na operacích 
velkých společností, dani z digitálních 
společností a dani z finančních transakcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Jens Geier

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. znovu potvrzuje svůj postoj, pokud 
jde o kandidáty na nové vlastní příjmy, a 
vyzývá Komisi, aby navrhla nové vlastní 
zdroje, které budou odpovídat základním 
cílům EU, včetně boje proti změně klimatu 
a ochrany životního prostředí; žádá proto o 
zavedení nových vlastních zdrojů 
založených na příjmech z dražeb 
povolenek v rámci systému EU pro 
obchodování s emisemi, poplatku z 
nerecyklovaných plastových obalových 
odpadů, budoucím mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích, 
společném konsolidovaného základu daně 
z příjmů právnických osob nebo 
prekurzoru založeném na operacích 
velkých společností, dani z digitálních 
společností a dani z finančních transakcí;

14. znovu potvrzuje svůj postoj, pokud 
jde o kandidáty na nové vlastní příjmy, a 
vyzývá Komisi, aby navrhla nové vlastní 
zdroje, které budou odpovídat základním 
cílům EU, včetně boje proti změně klimatu 
a ochrany životního prostředí; žádá proto o 
zavedení nových vlastních zdrojů 
založených na příjmech z dražeb 
povolenek v rámci systému EU pro 
obchodování s emisemi, včetně těchto 
výnosů z rozšíření ETS na lodní a 
leteckou dopravu, poplatku z 
nerecyklovaných plastových obalových 
odpadů, budoucím mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích, 
společném konsolidovaném základu daně z 
příjmů právnických osob nebo prekurzoru 
založeném na operacích velkých 
společností, dani z digitálních společností a 
dani z finančních transakcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. znovu potvrzuje svůj postoj, pokud 
jde o kandidáty na nové vlastní příjmy, a 
vyzývá Komisi, aby navrhla nové vlastní 
zdroje, které budou odpovídat základním 
cílům EU, včetně boje proti změně klimatu 
a ochrany životního prostředí; žádá proto o 
zavedení nových vlastních zdrojů 
založených na příjmech z dražeb 
povolenek v rámci systému EU pro 
obchodování s emisemi, poplatku z 
nerecyklovaných plastových obalových 
odpadů, budoucím mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích, 
společném konsolidovaného základu daně 
z příjmů právnických osob nebo 

14. znovu potvrzuje svůj postoj, pokud 
jde o kandidáty na nové vlastní příjmy, a 
vyzývá Komisi, aby navrhla nové vlastní 
zdroje, které budou odpovídat základním 
cílům EU, včetně boje proti změně klimatu 
a ochrany životního prostředí; žádá proto o 
zavedení nových vlastních zdrojů 
založených na příjmech z dražeb 
povolenek v rámci systému EU pro 
obchodování s emisemi, poplatku z 
nerecyklovaných plastových obalových 
odpadů, budoucím mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích, 
společném konsolidovaném základu daně z 
příjmů právnických osob nebo prekurzoru 
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prekurzoru založeném na operacích 
velkých společností, dani z digitálních 
společností a dani z finančních transakcí;

založeném na operacích velkých 
společností, včetně výjimečné daně ze 
zisků získaných během krize, dani z 
digitálních společností a dani z finančních 
transakcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. znovu potvrzuje svůj postoj, pokud 
jde o kandidáty na nové vlastní příjmy, a 
vyzývá Komisi, aby navrhla nové vlastní 
zdroje, které budou odpovídat základním 
cílům EU, včetně boje proti změně klimatu 
a ochrany životního prostředí; žádá proto o 
zavedení nových vlastních zdrojů 
založených na příjmech z dražeb 
povolenek v rámci systému EU pro 
obchodování s emisemi, poplatku z 
nerecyklovaných plastových obalových 
odpadů, budoucím mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích, 
společném konsolidovaného základu daně 
z příjmů právnických osob nebo 
prekurzoru založeném na operacích 
velkých společností, dani z digitálních 
společností a dani z finančních transakcí;

14. znovu potvrzuje svůj postoj, pokud 
jde o kandidáty na nové vlastní příjmy, a 
vyzývá Komisi, aby vypracovala studii o 
možných nových druzích daně, které 
budou odpovídat základním cílům EU, 
včetně boje proti změně klimatu a ochrany 
životního prostředí; žádá proto o studii a 
posouzení dopadu ohledně zavedení 
nových vlastních zdrojů založených na 
příjmech z dražeb povolenek v rámci 
systému EU pro obchodování s emisemi, 
poplatku z nerecyklovaných plastových 
obalových odpadů, budoucím mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích, 
společném konsolidovaném základu daně z 
příjmů právnických osob nebo prekurzoru 
založeném na operacích velkých 
společností, dani z digitálních společností a 
dani z finančních transakcí;

Or. es

Pozměňovací návrh 305
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. znovu potvrzuje svůj postoj, pokud 
jde o kandidáty na nové vlastní příjmy, a 

14. znovu potvrzuje svůj postoj, pokud 
jde o kandidáty na nové vlastní příjmy, a 
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vyzývá Komisi, aby navrhla nové vlastní 
zdroje, které budou odpovídat základním 
cílům EU, včetně boje proti změně klimatu 
a ochrany životního prostředí; žádá proto o 
zavedení nových vlastních zdrojů 
založených na příjmech z dražeb 
povolenek v rámci systému EU pro 
obchodování s emisemi, poplatku z 
nerecyklovaných plastových obalových 
odpadů, budoucím mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích, 
společném konsolidovaného základu daně 
z příjmů právnických osob nebo 
prekurzoru založeném na operacích 
velkých společností, dani z digitálních 
společností a dani z finančních transakcí;

vyzývá Komisi, aby navrhla nové vlastní 
zdroje, které budou odpovídat základním 
cílům EU, včetně boje proti změně klimatu 
a ochrany životního prostředí; žádá proto o 
zavedení nových vlastních zdrojů, které by 
například mohly zahrnovat zdroje 
založené na příjmech z dražeb povolenek v 
rámci systému EU pro obchodování s 
emisemi, poplatku z nerecyklovaných 
plastových obalových odpadů, budoucím 
mechanismu uhlíkového vyrovnání na 
hranicích, společném konsolidovaném 
základu daně z příjmů právnických osob 
nebo prekurzoru založeném na operacích 
velkých společností, dani z digitálních 
společností nebo dani z finančních 
transakcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Frances Fitzgerald

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. znovu potvrzuje svůj postoj, pokud 
jde o kandidáty na nové vlastní příjmy, a 
vyzývá Komisi, aby navrhla nové vlastní 
zdroje, které budou odpovídat základním 
cílům EU, včetně boje proti změně klimatu 
a ochrany životního prostředí; žádá proto o 
zavedení nových vlastních zdrojů 
založených na příjmech z dražeb 
povolenek v rámci systému EU pro 
obchodování s emisemi, poplatku z 
nerecyklovaných plastových obalových 
odpadů, budoucím mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích, 
společném konsolidovaného základu daně 
z příjmů právnických osob nebo 
prekurzoru založeném na operacích 
velkých společností, dani z digitálních 
společností a dani z finančních transakcí;

14. znovu potvrzuje svůj postoj, pokud 
jde o kandidáty na nové vlastní příjmy, a 
vyzývá Komisi, aby navrhla nové vlastní 
zdroje, které budou odpovídat základním 
cílům EU, včetně boje proti změně klimatu 
a ochrany životního prostředí; žádá proto o 
zavedení nových vlastních zdrojů 
založených na příjmech z dražeb 
povolenek v rámci systému EU pro 
obchodování s emisemi, poplatku z 
nerecyklovaných plastových obalových 
odpadů, budoucím mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích a 
dalších potenciálních nových vlastních 
zdrojů s ohledem na zásadu subsidiarity;

Or. en



AM\1209233CS.docx 155/291 PE652.496v02-00

CS

Pozměňovací návrh 307
Carmen Avram

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. znovu potvrzuje svůj postoj, pokud 
jde o kandidáty na nové vlastní příjmy, a 
vyzývá Komisi, aby navrhla nové vlastní 
zdroje, které budou odpovídat základním 
cílům EU, včetně boje proti změně klimatu 
a ochrany životního prostředí; žádá proto o 
zavedení nových vlastních zdrojů 
založených na příjmech z dražeb 
povolenek v rámci systému EU pro 
obchodování s emisemi, poplatku z 
nerecyklovaných plastových obalových 
odpadů, budoucím mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích, 
společném konsolidovaného základu daně 
z příjmů právnických osob nebo 
prekurzoru založeném na operacích 
velkých společností, dani z digitálních 
společností a dani z finančních transakcí;

14. znovu potvrzuje svůj postoj, pokud 
jde o kandidáty na nové vlastní příjmy, a 
vyzývá Komisi, aby navrhla nové vlastní 
zdroje, které budou odpovídat základním 
cílům EU, včetně boje proti změně klimatu 
a ochrany životního prostředí; žádá proto o 
zavedení nových vlastních zdrojů 
založených na příjmech z dražeb 
povolenek v rámci systému EU pro 
obchodování s emisemi, poplatku z 
nerecyklovaných plastových obalových 
odpadů, budoucím mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích, 
společném konsolidovaném základu daně z 
příjmů právnických osob nebo prekurzoru 
založeném na operacích velkých 
společností, dani EU z digitálních 
společností do konce roku 2020 a dani z 
finančních transakcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 308
José Manuel Fernandes

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. znovu potvrzuje svůj postoj, pokud 
jde o kandidáty na nové vlastní příjmy, a 
vyzývá Komisi, aby navrhla nové vlastní 
zdroje, které budou odpovídat základním 
cílům EU, včetně boje proti změně klimatu 
a ochrany životního prostředí; žádá proto o 
zavedení nových vlastních zdrojů 
založených na příjmech z dražeb 
povolenek v rámci systému EU pro 
obchodování s emisemi, poplatku z 
nerecyklovaných plastových obalových 

14. znovu potvrzuje svůj postoj, pokud 
jde o kandidáty na nové vlastní příjmy, a 
vyzývá Komisi, aby navrhla nové vlastní 
zdroje, které budou odpovídat základním 
cílům EU, včetně boje proti změně klimatu 
a ochrany životního prostředí; žádá proto o 
zavedení nových vlastních zdrojů 
založených na příjmech z dražeb 
povolenek v rámci systému EU pro 
obchodování s emisemi, poplatku z 
nerecyklovaných plastových obalových 
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odpadů, budoucím mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích, 
společném konsolidovaného základu daně 
z příjmů právnických osob nebo 
prekurzoru založeném na operacích 
velkých společností, dani z digitálních 
společností a dani z finančních transakcí;

odpadů, budoucím mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích, 
společném konsolidovaném základu daně z 
příjmů právnických osob, dani z digitálních 
společností a dani z finančních transakcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. znovu potvrzuje svůj postoj, pokud 
jde o kandidáty na nové vlastní příjmy, a 
vyzývá Komisi, aby navrhla nové vlastní 
zdroje, které budou odpovídat základním 
cílům EU, včetně boje proti změně klimatu 
a ochrany životního prostředí; žádá proto o 
zavedení nových vlastních zdrojů 
založených na příjmech z dražeb 
povolenek v rámci systému EU pro 
obchodování s emisemi, poplatku z 
nerecyklovaných plastových obalových 
odpadů, budoucím mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích, 
společném konsolidovaného základu daně 
z příjmů právnických osob nebo 
prekurzoru založeném na operacích 
velkých společností, dani z digitálních 
společností a dani z finančních transakcí;

14. znovu potvrzuje svůj postoj, pokud 
jde o kandidáty na nové vlastní příjmy, a 
vyzývá Komisi, aby navrhla nové vlastní 
zdroje, které budou odpovídat základním 
cílům EU, včetně boje proti změně klimatu 
a ochrany životního prostředí; žádá proto o 
zavedení nových vlastních zdrojů 
založených na poplatku z nerecyklovaných 
plastových obalových odpadů, budoucím 
mechanismu uhlíkového vyrovnání na 
hranicích, společném konsolidovaném 
základu daně z příjmů právnických osob 
nebo prekurzoru založeném na operacích 
velkých společností, dani z digitálních 
společností a dani z finančních transakcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. znovu potvrzuje svůj postoj, pokud 14. znovu potvrzuje svůj postoj, pokud 
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jde o kandidáty na nové vlastní příjmy, a 
vyzývá Komisi, aby navrhla nové vlastní 
zdroje, které budou odpovídat základním 
cílům EU, včetně boje proti změně klimatu 
a ochrany životního prostředí; žádá proto o 
zavedení nových vlastních zdrojů 
založených na příjmech z dražeb 
povolenek v rámci systému EU pro 
obchodování s emisemi, poplatku z 
nerecyklovaných plastových obalových 
odpadů, budoucím mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích, 
společném konsolidovaného základu daně 
z příjmů právnických osob nebo 
prekurzoru založeném na operacích 
velkých společností, dani z digitálních 
společností a dani z finančních transakcí;

jde o kandidáty na nové vlastní příjmy, a 
vyzývá Komisi, aby navrhla nové vlastní 
zdroje, které budou odpovídat základním 
cílům EU, včetně boje proti změně klimatu 
a ochrany životního prostředí; žádá proto o 
zavedení nových vlastních zdrojů 
založených na příjmech z dražeb 
povolenek v rámci systému EU pro 
obchodování s emisemi, poplatku z 
nerecyklovaných plastových obalových 
odpadů, dani z leteckého paliva, budoucím 
mechanismu uhlíkového vyrovnání na 
hranicích, společném konsolidovaném 
základu daně z příjmů právnických osob 
nebo prekurzoru založeném na operacích 
velkých společností, dani z digitálních 
společností a dani z finančních transakcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. znovu potvrzuje svůj postoj, pokud 
jde o kandidáty na nové vlastní příjmy, a 
vyzývá Komisi, aby navrhla nové vlastní 
zdroje, které budou odpovídat základním 
cílům EU, včetně boje proti změně klimatu 
a ochrany životního prostředí; žádá proto o 
zavedení nových vlastních zdrojů 
založených na příjmech z dražeb 
povolenek v rámci systému EU pro 
obchodování s emisemi, poplatku z 
nerecyklovaných plastových obalových 
odpadů, budoucím mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích, 
společném konsolidovaného základu daně 
z příjmů právnických osob nebo 
prekurzoru založeném na operacích 
velkých společností, dani z digitálních 
společností a dani z finančních transakcí;

14. znovu potvrzuje svůj postoj, pokud 
jde o kandidáty na nové vlastní příjmy, a 
vyzývá Komisi, aby navrhla nové vlastní 
zdroje, které budou odpovídat základním 
cílům EU, včetně boje proti změně klimatu 
a ochrany životního prostředí; žádá proto o 
zavedení nových vlastních zdrojů 
založených na příjmech z dražeb 
povolenek v rámci systému EU pro 
obchodování s emisemi, poplatku z 
nerecyklovaných plastových obalových 
odpadů, mechanismu uhlíkového 
vyrovnání na hranicích, společném 
konsolidovaném základu daně z příjmů 
právnických osob, dani z digitální 
přítomnosti velkých společností, dani z 
leteckého paliva a dani z finančních 
transakcí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 312
Paul Tang, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás 
Fernández, Carmen Avram, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Eero 
Heinäluoma, Pedro Marques

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. podporuje práci Komise na 
vytvoření poplatku založeného na činnosti 
velkých podniků; domnívá se, že 
nadnárodní společnosti mohou díky 
jednotnému trhu EU zvýšit svou ziskovost, 
aniž by musely přispívat k zachování a 
prohloubení tohoto trhu; vyzývá v této 
souvislosti k tomu, aby největší podniky, 
jejichž celkový obrat činí 750 milionů 
EUR, platily za využívání jednotného 
trhu; domnívá se, že výše tohoto poplatku 
by měla odpovídat velikosti podniku a že 
příjmy z této daně by měly být použity na 
splacení dluhu EU, který vznikne 
prostřednictvím Next Generation EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Clotilde Armand, Elisabetta Gualmini

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. zdůrazňuje, že pro vytvoření 
spolehlivého souboru nových skutečných 
vlastních zdrojů budou nezbytné oba typy 
příjmů, jak příjmy z životního prostředí, 
tak příjmy z jiných zdrojů než z životního 
prostředí, neboť výše příjmu z příjmů ze 
životního prostředí se časem úměrně sníží 
s přijetím ekologických postupů ze strany 
dodavatelů, a bude proto muset být 
kompenzována zdroji generovanými 
příjmy z jednotného trhu; zdůrazňuje, že 
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je naléhavě nutné dohodnout se na 
vlastních zdrojích s nejvyššími možnými 
příjmy;

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Valérie Hayer

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. připomíná, že v souladu se 
zásadou univerzálnosti musí být veškeré 
nové vlastní zdroje využívány bez rozdílu 
na financování všech výdajů zanesených 
do ročního rozpočtu Unie; domnívá se, že 
v tomto ohledu je využití nových vlastních 
zdrojů pro splacení úvěrů EU spojených s 
nástrojem zpětného získávání jedinečnou 
a nezbytnou výjimkou ze zásady 
univerzálnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Clotilde Armand

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá Komisi, aby zohlednila 
uvízlá aktiva v energetických projektech, 
která by se mohla vyskytovat v každém 
členském státě EU v důsledku 
transformace; zdůrazňuje, že mají-li být 
kompenzovány hospodářské ztráty 
související s transformací, jsou zapotřebí 
investice na projekty v oblasti energetiky, 
které již byly zahájeny a které fungují jako 
řešení přechodu z fosilních paliv na 
zelenou energii;

Or. en
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Pozměňovací návrh 316
Clara Ponsatí Obiols

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. připomíná, že zpomalení změny 
klimatu je naléhavou výzvou, kterou EU 
nemůže řešit sama; v tomto ohledu by 
mechanismus uhlíkového vyrovnání na 
hranicích byl důležitým nástrojem, který 
by odrazoval od výroby s vysokou 
uhlíkovou stopou i ve třetích zemích a 
zajistil by rovné podmínky pro výrobce v 
EU, na něž se vztahuje systém EU pro 
obchodování s emisemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Carmen Avram

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyjadřuje politování nad 
rozhodnutím USA odstoupit od globálních 
rozhovorů o digitálních daních v rámci 
OECD; připomíná naléhavost a potřebu 
digitální daně přizpůsobené realitě 
nového století; vyzývá Evropskou komisi, 
aby do konce roku 2020 předložila nový 
evropský návrh;

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyjadřuje politování nad přístupem 
Komise k vytváření nových evropských 
daní, jako je „daň z uhlíku“ nebo „daň z 
plastu“, což by mělo velmi negativní 
dopad na spotřebitele a podniky v době již 
tak obtížné pro oživení hospodářství, které 
je těžce zasaženo koronavirovou krizí;

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. zdůrazňuje, že cesta ke klimatické 
neutralitě by měla vyžadovat příspěvek 
všech hospodářských odvětví ke snížení 
emisí téměř na nulu, a žádá Komisi, aby 
vytvořila nástroj založený na zásadě 
„znečišťovatel platí“;

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá Komisi, aby do 21. června 
2021 přijala aktualizovanou metodiku 
sledování pro monitorování a vykazování 
trendů týkajících se kapitálových toků 
směrem k udržitelným investicím podle 
nařízení EU o taxonomii;

Or. en
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Pozměňovací návrh 321
Pierre Larrouturou, Elisabetta Gualmini

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. varuje, že Evropský parlament 
bude pevně zaujímat svůj postoj a bude 
požadovat všechny nové vlastní zdroje 
uvedené v této zprávě s cílem pokrýt 
alespoň zájmy a kapitál balíčku Next 
Generation EU a překlenout mezeru ve 
financování Zelené dohody v 
krátkodobém a dlouhodobém horizontu;

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Paul Tang, Gilles Boyer, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Petros Kokkalis, Manon 
Aubry, Jonás Fernández, Carmen Avram, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Niels 
Fuglsang, Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Siegfried Mureşan, Pedro Marques

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. vyzývá všechny členské státy, aby 
se připojily k posílenému rámci 
spolupráce s cílem zavést daň z 
finančních transakcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Pierre Larrouturou

Návrh usnesení
Bod 14 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14c. trvá na tom, že s pouhými dvěma 
vlastními zdroji, daní z finančních 
transakcí a CCCTB, by rozpočet EU těžil 
ze značných nových příjmů, což by téměř 
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zdvojnásobilo rozpočet EU, aniž by 
požadoval jediné euro navíc do rozpočtu 
členských států, a zdůrazňuje, že tyto 
zdroje se navzájem dobře doplňují, neboť 
příjmy CCCTB se v době krize obvykle 
snižují, zatímco daň z finančních 
transakcí se zvyšuje; vyjadřuje politování 
nad tím, že navzdory závazkům Evropské 
rady v roce 2013 ohledně přijetí nových 
vlastních zdrojů v roce 2020 stále 
neexistují žádné skutečné nové vlastní 
zdroje; je přesvědčen, že přijetí 
skutečných nových vlastních zdrojů 
představuje „okamžik pravdy“ pro 
budoucnost Evropské unie a její 
důvěryhodnost v rámci Zelené dohody; 
připomíná, že Parlament neschválí VFR, 
pokud nebude dosaženo dohody o reformě 
systému vlastních zdrojů Unie, a 
zdůrazňuje, že bez seriózních finančních 
prostředků založených na vlastních 
zdrojích hrozí, že Zelená dohoda se stane 
pouhou ekologickou prádelnou, kterou 
Parlament rovněž nepřijme;

Or. en

Pozměňovací návrh  324
Pierre Larrouturou, Elisabetta Gualmini

Návrh usnesení
Bod 14 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14d. konstatuje, že podmínky, které se 
vztahovaly na Spojené království na 
podporu zavedení slev, jak jsou stanoveny 
v závěrech Evropské rady z Fontainebleau 
v roce 1984, již nejsou v platnosti; žádá 
proto, aby byly odstraněny všechny 
zbývající nápravné mechanismy 
poskytnuté Německu, Rakousku, Dánsku, 
Švédsku a Nizozemsku, což povede k větší 
transparentnosti struktury rozpočtu EU a 
vytvoření dodatečných finančních 
prostředků pro investiční plán;

Or. en
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Pozměňovací návrh 325
Pierre Larrouturou

Návrh usnesení
Bod 14 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14e. vyzývá Komisi, aby navrhla 
zlepšení stávajících právních základů 
nebo vytvoření nových právních základů, 
aby Zelená dohoda mohla být zavedena 
na všech našich územích od roku 2021;

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá skutečnost, že se Evropská 
investiční banka (EIB) zasazuje o přezkum 
své úvěrové politiky v oblasti energetiky a 
chce věnovat 50 % svých operací na 
opatření v oblasti klimatu a udržitelnost z 
hlediska životního prostředí; vyzývá EIB, 
aby se zavázala k udržitelnému přechodu 
na klimatickou neutralitu a vzala přitom v 
úvahu různé energetické mixy členských 
států a věnovala zvláštní pozornost 
odvětvím a regionům nejvíce zasaženým 
touto transformací;

15. vítá skutečnost, že se Evropská 
investiční banka (EIB) zasazuje o přezkum 
své úvěrové politiky v oblasti klimatické 
strategie a dopravy a chce věnovat 50 % 
svých operací na opatření v oblasti klimatu 
a udržitelnost z hlediska životního 
prostředí; vyzývá EIB, aby se zavázala k 
udržitelnému přechodu na klimatickou 
neutralitu a vzala přitom v úvahu různé 
energetické mixy členských států a 
věnovala zvláštní pozornost odvětvím a 
regionům nejvíce zasaženým touto 
transformací; vyzývá EIB, aby ukončila 
podporu neudržitelných dopravních 
projektů, včetně letišť a dálnic, a aby 
podporu pro podniky s vysokou uhlíkovou 
náročností podmínila zveřejněním 
vědecky podložených cílů v oblasti klimatu 
a plánů udržitelné transformace v souladu 
se sociální a environmentální 
transformací; vyzývá EIB, aby zajistila, že 
finanční zprostředkovatelé nebudou 
vystaveni činnostem, které EIB 
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nepodporuje;
Or. en

Pozměňovací návrh 327
Eero Heinäluoma

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá skutečnost, že se Evropská 
investiční banka (EIB) zasazuje o přezkum 
své úvěrové politiky v oblasti energetiky a 
chce věnovat 50 % svých operací na 
opatření v oblasti klimatu a udržitelnost z 
hlediska životního prostředí; vyzývá EIB, 
aby se zavázala k udržitelnému přechodu 
na klimatickou neutralitu a vzala přitom v 
úvahu různé energetické mixy členských 
států a věnovala zvláštní pozornost 
odvětvím a regionům nejvíce zasaženým 
touto transformací;

15. vítá skutečnost, že se Evropská 
investiční banka (EIB) zasazuje o přezkum 
své úvěrové politiky v oblasti energetiky a 
chce věnovat 50 % svých operací na 
opatření v oblasti klimatu a udržitelnost z 
hlediska životního prostředí; vyzývá EIB, 
aby se zavázala k udržitelnému přechodu 
na klimatickou neutralitu a vzala přitom v 
úvahu různé energetické mixy členských 
států a věnovala zvláštní pozornost 
odvětvím a regionům nejvíce zasaženým 
touto transformací; vybízí EIB, aby hrála 
aktivní úlohu při podpoře projektů 
přispívajících ke spravedlivému přechodu, 
jako je výzkum, inovace a digitalizace, 
přístup malých a středních podniků k 
financování a sociální investice a 
dovednosti, přičemž zohlední adicionalitu, 
kterou může financování ze strany EIB 
poskytovat v kombinaci s jinými zdroji;

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Ivars Ijabs, Valérie Hayer, Billy Kelleher

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá skutečnost, že se Evropská 
investiční banka (EIB) zasazuje o přezkum 
své úvěrové politiky v oblasti energetiky a 
chce věnovat 50 % svých operací na 

15. vítá skutečnost, že se Evropská 
investiční banka (EIB) zasazuje o přezkum 
své úvěrové politiky v oblasti energetiky a 
chce věnovat 50 % svých operací na 
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opatření v oblasti klimatu a udržitelnost z 
hlediska životního prostředí; vyzývá EIB, 
aby se zavázala k udržitelnému přechodu 
na klimatickou neutralitu a vzala přitom v 
úvahu různé energetické mixy členských 
států a věnovala zvláštní pozornost 
odvětvím a regionům nejvíce zasaženým 
touto transformací;

opatření v oblasti klimatu a udržitelnost z 
hlediska životního prostředí; vyzývá EIB, 
aby se zavázala k udržitelnému přechodu 
na klimatickou neutralitu a vzala přitom v 
úvahu různé energetické mixy členských 
států a věnovala zvláštní pozornost 
odvětvím a regionům nejvíce zasaženým 
touto transformací, a to s cílem vypracovat 
jasnou a transparentní metodiku s 
využitím taxonomie EU, která zajistí, aby 
všechny financované projekty byly v 
souladu s cíli Pařížské dohody v oblasti 
teploty, v souladu s přechodem na 
klimaticky neutrální ekonomiku a 
zásadou „významně nepoškozovat“ 
biologickou rozmanitost a ekosystémy;

Or. en

Pozměňovací návrh 329
Pierre Larrouturou, Paul Tang

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá skutečnost, že se Evropská 
investiční banka (EIB) zasazuje o přezkum 
své úvěrové politiky v oblasti energetiky a 
chce věnovat 50 % svých operací na 
opatření v oblasti klimatu a udržitelnost z 
hlediska životního prostředí; vyzývá EIB, 
aby se zavázala k udržitelnému přechodu 
na klimatickou neutralitu a vzala přitom v 
úvahu různé energetické mixy členských 
států a věnovala zvláštní pozornost 
odvětvím a regionům nejvíce zasaženým 
touto transformací;

15. vítá skutečnost, že Evropská 
investiční banka (EIB) přijme svou novou 
úvěrovou politiku v oblasti energetiky a 
chce věnovat 50 % svých operací na 
opatření v oblasti klimatu a udržitelnost z 
hlediska životního prostředí; vyzývá EIB, 
aby se zavázala k udržitelnému přechodu 
na klimatickou neutralitu a vzala přitom v 
úvahu různé energetické mixy členských 
států a věnovala zvláštní pozornost 
odvětvím a regionům nejvíce zasaženým 
touto transformací; žádá, aby byla v roce 
2020 přezkoumána strategie provádění s 
cílem sladit ji s Pařížskou dohodou, včetně 
konkrétního plánu pro dosažení dílčího 
cíle 50 % do roku 2025; totéž platí pro 
záruky, že zbývající poskytování úvěrů 
bude klimaticky neutrální, a to na základě 
transparentního a otevřeného procesu 
konzultace s veřejností;

Or. en



AM\1209233CS.docx 167/291 PE652.496v02-00

CS

Pozměňovací návrh 330
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá skutečnost, že se Evropská 
investiční banka (EIB) zasazuje o přezkum 
své úvěrové politiky v oblasti energetiky a 
chce věnovat 50 % svých operací na 
opatření v oblasti klimatu a udržitelnost z 
hlediska životního prostředí; vyzývá EIB, 
aby se zavázala k udržitelnému přechodu 
na klimatickou neutralitu a vzala přitom v 
úvahu různé energetické mixy členských 
států a věnovala zvláštní pozornost 
odvětvím a regionům nejvíce zasaženým 
touto transformací;

15. vítá skutečnost, že se Evropská 
investiční banka (EIB) zasazuje o přezkum 
své úvěrové politiky v oblasti energetiky a 
chce věnovat 50 % svých operací na 
opatření v oblasti klimatu a udržitelnost z 
hlediska životního prostředí; vyzývá EIB, 
aby se zavázala k udržitelnému přechodu 
na klimatickou neutralitu a vzala přitom v 
úvahu různé energetické mixy členských 
států a věnovala zvláštní pozornost 
odvětvím a regionům nejvíce zasaženým 
touto transformací; bere na vědomí 
nedávné prohlášení prezidenta EIB 
Wernera Hoyera, že banka vyčerpala 
úvěrový prostor a že je nezbytné posílit 
kapitálovou základnu EIB, aby bylo 
možné pokračovat s ambiciózními 
projekty, které jsou základem přechodu na 
udržitelné hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá skutečnost, že se Evropská 
investiční banka (EIB) zasazuje o přezkum 
své úvěrové politiky v oblasti energetiky a 
chce věnovat 50 % svých operací na 
opatření v oblasti klimatu a udržitelnost z 
hlediska životního prostředí; vyzývá EIB, 
aby se zavázala k udržitelnému přechodu 
na klimatickou neutralitu a vzala přitom v 
úvahu různé energetické mixy členských 

15. vítá skutečnost, že se Evropská 
investiční banka (EIB) zasazuje o přezkum 
své úvěrové politiky a chce věnovat 50 % 
svých operací na opatření v oblasti klimatu 
a udržitelnost z hlediska životního 
prostředí; vyzývá EIB, aby se zavázala k 
udržitelnému přechodu na klimatickou 
neutralitu a vzala přitom v úvahu různé 
energetické mixy členských států a 
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států a věnovala zvláštní pozornost 
odvětvím a regionům nejvíce zasaženým 
touto transformací;

věnovala zvláštní pozornost odvětvím a 
regionům nejvíce zasaženým touto 
transformací; vyzývá EIB, aby využívala 
taxonomii EU k zajištění toho, aby 
všechny financované projekty 
respektovaly zásadu „nepoškozovat“ a 
sladily svou činnost s cíli a zásadami 
Pařížské dohody, jak jsou stanoveny v 
jejím plánu v oblasti klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá skutečnost, že se Evropská 
investiční banka (EIB) zasazuje o přezkum 
své úvěrové politiky v oblasti energetiky a 
chce věnovat 50 % svých operací na 
opatření v oblasti klimatu a udržitelnost z 
hlediska životního prostředí; vyzývá EIB, 
aby se zavázala k udržitelnému přechodu 
na klimatickou neutralitu a vzala přitom v 
úvahu různé energetické mixy členských 
států a věnovala zvláštní pozornost 
odvětvím a regionům nejvíce zasaženým 
touto transformací;

15. vítá úlohu EIB v plánu Zelené 
dohody pro Evropu a mechanismu pro 
spravedlivou transformaci za 
předpokladu, že si EIB zachová svůj 
rating AAA; vítá skutečnost, že se 
Evropská investiční banka (EIB) zasazuje o 
přezkum své úvěrové politiky v oblasti 
energetiky a chce věnovat 50 % svých 
operací na opatření v oblasti klimatu a 
udržitelnost z hlediska životního prostředí; 
vyzývá EIB, aby se zavázala k 
udržitelnému přechodu na klimatickou 
neutralitu a vzala přitom v úvahu různé 
energetické mixy členských států a 
věnovala zvláštní pozornost odvětvím a 
regionům nejvíce zasaženým touto 
transformací; zdůrazňuje, že EIB je i 
nadále investiční bankou fungující na 
základě poptávky;

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Margarida Marques, Marek Belka, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik 
Bergkvist, Elisabetta Gualmini

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá skutečnost, že se Evropská 
investiční banka (EIB) zasazuje o přezkum 
své úvěrové politiky v oblasti energetiky a 
chce věnovat 50 % svých operací na 
opatření v oblasti klimatu a udržitelnost z 
hlediska životního prostředí; vyzývá EIB, 
aby se zavázala k udržitelnému přechodu 
na klimatickou neutralitu a vzala přitom v 
úvahu různé energetické mixy členských 
států a věnovala zvláštní pozornost 
odvětvím a regionům nejvíce zasaženým 
touto transformací;

15. vítá skutečnost, že se Evropská 
investiční banka (EIB) zasazuje o přezkum 
své úvěrové politiky v oblasti energetiky a 
chce věnovat 50 % svých operací na 
opatření v oblasti klimatu a udržitelnost z 
hlediska životního prostředí; vyzývá EIB, 
aby se zavázala k udržitelnému přechodu 
na klimatickou neutralitu a vzala přitom v 
úvahu různé energetické mixy členských 
států a věnovala zvláštní pozornost 
odvětvím a regionům nejvíce zasaženým 
touto transformací; vyzývá EIB, aby 
přezkoumala a upravila své definice 
opatření v oblasti klimatu, zejména 
definice financování environmentální 
udržitelnosti, v souladu s taxonomií EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá skutečnost, že se Evropská 
investiční banka (EIB) zasazuje o přezkum 
své úvěrové politiky v oblasti energetiky a 
chce věnovat 50 % svých operací na 
opatření v oblasti klimatu a udržitelnost z 
hlediska životního prostředí; vyzývá EIB, 
aby se zavázala k udržitelnému přechodu 
na klimatickou neutralitu a vzala přitom v 
úvahu různé energetické mixy členských 
států a věnovala zvláštní pozornost 
odvětvím a regionům nejvíce zasaženým 
touto transformací;

15. vítá skutečnost, že se Evropská 
investiční banka (EIB) zasazuje o přezkum 
své úvěrové politiky v oblasti energetiky a 
chce věnovat 50 % svých operací na 
opatření v oblasti klimatu a udržitelnost z 
hlediska životního prostředí; vyzývá EIB, 
aby se zavázala k udržitelnému přechodu 
na klimatickou neutralitu a k dodržování 
Pařížské dohody, zejména aby spravedlivě 
přispěla k cíli v oblasti teploty, jímž je 
omezení globálního oteplování na 1,5 °C, 
a to snížením emisí Unie do roku 2030 o 
65 % ve srovnání s rokem 1990, a vzala 
přitom v úvahu různé energetické mixy 
členských států a věnovala zvláštní 
pozornost odvětvím a regionům nejvíce 
zasaženým touto transformací;

Or. en
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Pozměňovací návrh 335
Frances Fitzgerald

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá skutečnost, že se Evropská 
investiční banka (EIB) zasazuje o přezkum 
své úvěrové politiky v oblasti energetiky a 
chce věnovat 50 % svých operací na 
opatření v oblasti klimatu a udržitelnost z 
hlediska životního prostředí; vyzývá EIB, 
aby se zavázala k udržitelnému přechodu 
na klimatickou neutralitu a vzala přitom v 
úvahu různé energetické mixy členských 
států a věnovala zvláštní pozornost 
odvětvím a regionům nejvíce zasaženým 
touto transformací;

15. vítá skutečnost, že se Evropská 
investiční banka (EIB) zasazuje o přezkum 
své úvěrové politiky v oblasti energetiky, 
chce věnovat 50 % svých operací na 
opatření v oblasti klimatu a udržitelnost z 
hlediska životního prostředí a ukončit 
finanční podporu na projekty v oblasti 
fosilních paliv do konce roku 2021 a sladit 
celé své portfolio, včetně operací EIF, s 
cíli Pařížské dohody; vyzývá EIB, aby se 
zavázala k udržitelnému přechodu na 
klimatickou neutralitu a vzala přitom v 
úvahu různé energetické mixy členských 
států a věnovala zvláštní pozornost 
odvětvím a regionům nejvíce zasaženým 
touto transformací;

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá skutečnost, že se Evropská 
investiční banka (EIB) zasazuje o přezkum 
své úvěrové politiky v oblasti energetiky a 
chce věnovat 50 % svých operací na 
opatření v oblasti klimatu a udržitelnost z 
hlediska životního prostředí; vyzývá EIB, 
aby se zavázala k udržitelnému přechodu 
na klimatickou neutralitu a vzala přitom v 
úvahu různé energetické mixy členských 
států a věnovala zvláštní pozornost 
odvětvím a regionům nejvíce zasaženým 

15. vítá skutečnost, že se Evropská 
investiční banka (EIB) zasazuje o přezkum 
své úvěrové politiky v oblasti energetiky a 
chce věnovat 50 % svých operací na 
opatření v oblasti klimatu a udržitelnost z 
hlediska životního prostředí, přičemž 
vyzývá k udržitelnosti a k dodržování 
zásady „významně nepoškozovat“ ve 
všech činnostech EIB; vyzývá EIB, aby se 
zavázala k udržitelnému přechodu na 
klimatickou neutralitu a oběhové 
hospodářství a vzala přitom v úvahu různé 
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touto transformací; energetické mixy členských států a 
věnovala zvláštní pozornost odvětvím a 
regionům nejvíce zasaženým touto 
transformací;

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Marek Belka

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá skutečnost, že se Evropská 
investiční banka (EIB) zasazuje o přezkum 
své úvěrové politiky v oblasti energetiky a 
chce věnovat 50 % svých operací na 
opatření v oblasti klimatu a udržitelnost z 
hlediska životního prostředí; vyzývá EIB, 
aby se zavázala k udržitelnému přechodu 
na klimatickou neutralitu a vzala přitom v 
úvahu různé energetické mixy členských 
států a věnovala zvláštní pozornost 
odvětvím a regionům nejvíce zasaženým 
touto transformací;

15. vítá skutečnost, že se Evropská 
investiční banka (EIB) zasazuje o přezkum 
své úvěrové politiky v oblasti energetiky a 
chce věnovat 50 % svých operací na 
opatření v oblasti klimatu a udržitelnost z 
hlediska životního prostředí; vyzývá EIB, 
aby se zavázala k udržitelnému přechodu 
na klimatickou neutralitu a vzala přitom v 
úvahu různé energetické mixy členských 
států a věnovala zvláštní pozornost 
odvětvím a regionům nejvíce zasaženým 
touto transformací; zdůrazňuje, že je třeba, 
aby EIB zahrnula různé zúčastněné 
strany do rozhodování o nezbytnosti 
spolufinancovaných projektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá skutečnost, že se Evropská 
investiční banka (EIB) zasazuje o přezkum 
své úvěrové politiky v oblasti energetiky a 
chce věnovat 50 % svých operací na 
opatření v oblasti klimatu a udržitelnost z 
hlediska životního prostředí; vyzývá EIB, 

15. vítá rozhodnutí, jež přijala dne 14. 
listopadu 2019 správní rada EIB, aby 
přizpůsobila politiky EIB cíli omezit 
globální oteplování na úroveň o 
maximálně 1,5°C vyšší, než před 
průmyslovou revolucí; vítá revidovanou 



PE652.496v02-00 172/291 AM\1209233CS.docx

CS

aby se zavázala k udržitelnému přechodu 
na klimatickou neutralitu a vzala přitom v 
úvahu různé energetické mixy členských 
států a věnovala zvláštní pozornost 
odvětvím a regionům nejvíce zasaženým 
touto transformací;

politiku Evropské investiční banky (EIB) v 
oblasti úvěrů v oblasti energetiky, vyzývá k 
vypracování konkrétního plánu pro 
dosažení dílčího 50% cíle v oblasti klimatu 
a udržitelnosti z hlediska životního 
prostředí do roku 2025, jakož i záruky pro 
klimatickou neutralitu zbývajících úvěrů v 
návaznosti na otevřený a transparentní 
proces veřejné konzultace;

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Billy Kelleher

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá skutečnost, že se Evropská 
investiční banka (EIB) zasazuje o přezkum 
své úvěrové politiky v oblasti energetiky a 
chce věnovat 50 % svých operací na 
opatření v oblasti klimatu a udržitelnost z 
hlediska životního prostředí; vyzývá EIB, 
aby se zavázala k udržitelnému přechodu 
na klimatickou neutralitu a vzala přitom v 
úvahu různé energetické mixy členských 
států a věnovala zvláštní pozornost 
odvětvím a regionům nejvíce zasaženým 
touto transformací;

15. vítá skutečnost, že se Evropská 
investiční banka (EIB) zasazuje o přezkum 
své úvěrové politiky v oblasti energetiky a 
chce věnovat 50 % svých operací na 
opatření v oblasti klimatu a udržitelnost z 
hlediska životního prostředí; oceňuje 
závazek EIB ukončit financování projektů 
v oblasti energie z fosilních paliv do roku 
2021; vyzývá EIB, aby se zavázala k 
udržitelnému přechodu na klimatickou 
neutralitu a vzala přitom v úvahu různé 
energetické mixy členských států a 
věnovala zvláštní pozornost odvětvím a 
regionům nejvíce zasaženým touto 
transformací;

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá skutečnost, že se Evropská 
investiční banka (EIB) zasazuje o přezkum 

15. upozorňuje na to, že se Evropská 
investiční banka (EIB) zasazuje o přezkum 
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své úvěrové politiky v oblasti energetiky a 
chce věnovat 50 % svých operací na 
opatření v oblasti klimatu a udržitelnost z 
hlediska životního prostředí; vyzývá EIB, 
aby se zavázala k udržitelnému přechodu 
na klimatickou neutralitu a vzala přitom v 
úvahu různé energetické mixy členských 
států a věnovala zvláštní pozornost 
odvětvím a regionům nejvíce zasaženým 
touto transformací;

své úvěrové politiky v oblasti energetiky a 
chce věnovat 50 % svých operací na 
opatření v oblasti klimatu a udržitelnost z 
hlediska životního prostředí, což by mohlo 
na příslušných trzích vést k bublinám 
aktiv; vyzývá EIB, aby respektovala různé 
energetické mixy členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 341
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá skutečnost, že se Evropská 
investiční banka (EIB) zasazuje o přezkum 
své úvěrové politiky v oblasti energetiky a 
chce věnovat 50 % svých operací na 
opatření v oblasti klimatu a udržitelnost z 
hlediska životního prostředí; vyzývá EIB, 
aby se zavázala k udržitelnému přechodu 
na klimatickou neutralitu a vzala přitom v 
úvahu různé energetické mixy členských 
států a věnovala zvláštní pozornost 
odvětvím a regionům nejvíce zasaženým 
touto transformací;

15. vítá skutečnost, že Evropská 
investiční banka (EIB) provedla přezkum 
své úvěrové politiky v oblasti energetiky s 
cílem věnovat 50 % svých operací na 
opatření v oblasti klimatu a udržitelnost z 
hlediska životního prostředí; vyzývá EIB, 
aby se zavázala k udržitelnému přechodu 
ke skutečně nulovým emisím do roku 
2040 a věnovala zvláštní pozornost 
odvětvím a regionům nejvíce zasaženým 
touto transformací;

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Martin Hojsík, Fabienne Keller

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. vítá skutečnost, že se Evropská 
investiční banka (EIB) zasazuje o přezkum 
své úvěrové politiky v oblasti energetiky a 
chce věnovat 50 % svých operací na 

15. vítá skutečnost, že se Evropská 
investiční banka (EIB) zasazuje o přezkum 
své klimatické strategie, své dopravní a 
úvěrové politiky v oblasti energetiky a 
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opatření v oblasti klimatu a udržitelnost z 
hlediska životního prostředí; vyzývá EIB, 
aby se zavázala k udržitelnému přechodu 
na klimatickou neutralitu a vzala přitom v 
úvahu různé energetické mixy členských 
států a věnovala zvláštní pozornost 
odvětvím a regionům nejvíce zasaženým 
touto transformací;

chce věnovat 50 % svých operací na 
opatření v oblasti klimatu a udržitelnost z 
hlediska životního prostředí; vyzývá EIB, 
aby se zavázala k udržitelnému přechodu 
na klimatickou neutralitu a vzala přitom v 
úvahu různé energetické mixy členských 
států a věnovala zvláštní pozornost 
odvětvím a regionům nejvíce zasaženým 
touto transformací;

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Pierre Larrouturou

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje, že vzhledem k výši 
financování ze strany banky na projekty 
na podporu a ochranu přírodního 
životního prostředí a dobrých životních 
podmínek lidí ve výši 16,52 miliard EUR v 
roce 201923a se v rámci závazku k tomuto 
datu na 25 % jejího financování, které jí 
bylo přiděleno, domnívá, že spolu se 
závazkem zvýšit tento podíl až na 50 % se 
kapacita zvýší o nejvýše 16 miliard EUR, 
přičemž finanční prostředky musí 
dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 
2050 ve výši 660 miliard EUR ročně; 
připomíná, že reakce banky na pandemii 
onemocnění COVID-19 by měla vést k 
investicím ve výši 240 miliard EUR a měla 
by být umožněna v horizontu týdnů;
__________________
23a 
https://www.eib.org/en/about/priorities/cli
mate-and-
environment/environment/index.htm

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
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za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. bere na vědomí postoj EIB ze dne 
15. června 2020 a opakuje svou výzvu k 
ambiciózním a závazným opatřením, 
zejména k zajištění podpory postupného 
ukončování opatření v souladu s cíli EU v 
oblasti dekarbonizace do roku 2050 a 
posílení kritérií způsobilosti pro opatření v 
oblasti klimatu s cílem předejít riziku 
investic, které nevedou k významnému 
snížení emisí skleníkových plynů; dále 
vyzývá všechny finanční 
zprostředkovatele, kteří dostávají finanční 
prostředky EIB, aby měli plán 
dekarbonizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Clotilde Armand

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje, že financování 
potřebné k dosažení uhlíkové neutrality do 
roku 2050 činí 500 miliard EUR ročně, a 
trvá na tom, že nejméně polovina z nich 
by měla být čerpána ze soukromých 
investic; zvláštní dialogy mezi veřejným a 
soukromým sektorem, jakož i mezi 
finančními institucemi a zástupci 
průmyslu, by měly usnadnit soukromé 
investice do udržitelných projektů; tyto 
dialogy budou založeny na zjištěních 
vědeckého výzkumu, které by měly být 
rovněž financovány v rámci SEIP;

Or. en
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Pozměňovací návrh 346
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá EIB, aby stanovila nižší 
vstupní prahové hodnoty pro udržitelné 
financování s cílem umožnit rovněž 
malým a středním podnikům přístup ke 
svým investicím a zvýšit jejich účinnost; 
vyzývá Komisi, aby v součinnosti s EIB a 
národními podpůrnými bankami přímo 
směrovala nejméně 40 % finančních 
prostředků získaných ze Zelené dohody na 
transparentní a snadno dostupné 
programy věnované evropským malým a 
středním podnikům a mikropodnikům;

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás Fernández, Carmen Avram, Evelyn 
Regner, Alfred Sant, Pierre Larrouturou, Joachim Schuster, Csaba Molnár, Aurore 
Lalucq, Siegfried Mureşan, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. domnívá se, že k tomu, aby EIB 
hrála úspěšnou úlohu při financování 
Zelené dohody, je klíčový přístup zdola 
nahoru a participativní přístup a lepší 
koordinace s různými zúčastněnými 
stranami, jako jsou místní a regionální 
orgány a zástupci občanské společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Siegfried Mureşan
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Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje, že reakce EIB na 
pandemii onemocnění COVID-19 by měla 
být v souladu s cíli SEIP; konstatuje však, 
že ne všechny financované projekty 
mohou přispět k dosažení klimatu EU, a 
trvá na tom, že by to nemělo bránit jejich 
financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Martin Hojsík, Fabienne Keller

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá EIB, aby ukončila podporu 
neudržitelných dopravních projektů a 
podmínila podporu poskytovanou velkým 
společnostem s vysokými emisemi uhlíku 
přijetím a zveřejněním ověřitelných plánů 
transformace s cílem dosáhnout cílů 
klimatické neutrality;

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Pierre Larrouturou

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. připomíná, že od roku 2015 
vytvořila ECB více než 2 600 miliard EUR 
bez podmínky, aby tyto peníze přispívaly k 
reálné ekonomice, vytvářely pracovní 
místa nebo financovaly opatření v oblasti 
klimatu nebo přispívaly k dosažení cílů 
udržitelného rozvoje, což má za následek, 
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že pouze 11 % těchto částek přichází do 
reálné ekonomiky; připomíná, že v roce 
2008 byla v několika zemích za méně než 
jeden týden nalezena technická řešení 
zajišťující, že 1 000 miliard EUR 
vytvořených ECB bude směrováno na 
záchranu bank; připomíná, že v roce 2020 
se ECB rozhodla zvýšit svou rozvahu o 
dalších 240 miliard EUR24a, a to ještě před 
zahájením celoevropského osobního 
penzijního produktu v souvislosti s 
vypuknutím pandemie onemocnění 
COVID-19 (1350 miliard EUR oznámeno 
v období od 18. března do 19. června); 
připomíná, že dne 18. června půjčila ECB 
v souvislosti se svým programem TLTRO 
dalších 1 308 miliard EUR se zápornou 
úrokovou sazbou (-1 %); trvá na tom, že 
měnová tvorba ECB by mohla být snížena 
na polovinu a mohla by mít lepší dopad 
na stabilitu hospodářství a omezit úniky 
směrem ke spekulacím, pokud by tyto 
objemy byly směrovány do investic do 
klimatu a pracovních míst prostřednictvím 
klimatické banky;
__________________
24a 
https://www.lalibre.be/economie/placemen
ts/la-bce-va-racheter-20-milliards-d-
euros-de-dettes-chaque-mois-
5d7a30ecd8ad5847dc99577d

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Rasmus Andresen, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. připomíná, že přezkum úvěrové 
politiky EIB v odvětví dopravy je klíčovou 
prioritou, a vyzývá k rychlému přijetí nové 
politiky financování dopravy na podporu 
dekarbonizace odvětví dopravy EU do 
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roku 2050, včetně ukončení podpory EIB 
pro letadla používající jako palivo kerosin 
a propojení podpory EIB s letišti s 
podmínkou, že letiště nezvyšují kapacitu; 
požaduje, aby do průmyslových odvětví s 
vysokými emisemi uhlíku, v nichž EIB 
působí, jako je výroba cementu, 
petrochemie a ocelářství, byly zavedeny 
nové politiky, které se zaměří na 
udržitelnost a transformaci těchto odvětví 
a na prosazování oběhového hospodářství 
založeného na koloběhu netoxických 
materiálů, jejichž cílem bude uvést 
všechny úvěry v těchto odvětvích do 
souladu s dosažením klimatické neutrality 
nejpozději do roku 2050; vyzývá EIB, aby 
každoročně zveřejňovala podíl svých aktiv, 
která financují činnosti, jež jsou podle 
taxonomie EU považovány za 
environmentálně udržitelné;

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Paul Tang

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. zdůrazňuje, že má-li být SEIP 
účinný, musí EU spolupracovat se svými 
finančními partnery, včetně EIB, EBRD, 
národních podpůrných bank a dalších 
mezinárodních finančních institucí; vítá 
energetickou strategii, kterou přijala 
Evropská banka pro obnovu a rozvoj 
(EBRD) v roce 2018, v níž se 
dekarbonizace stala ústředním bodem 
jejího fungování v tomto odvětví, a také 
poměr financování EBRD v roce 2019 ve 
výši 46 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Pierre Larrouturou
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Návrh usnesení
Bod 15 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15c. připomíná, že aby klimatická 
banka EIB mohla podstatně zvýšit své 
úvěry, musí mít nové akcie, ale že velký 
počet členských států si nepřeje zvýšit své 
podíly na kapitálu EIB; připomíná, že 
ačkoli ECB není oprávněna stát se 
akcionářem EIB, nic nebrání tomu, aby 
EIB poskytla kvazikapitál prostřednictvím 
podřízených úvěrů; poukazuje na to, že 
pokud by ECB poskytla 100 miliard 
kvazikapitálu, zvýšila by akcie EIB o 50 
miliard EUR, což by klimatické bance 
EIB umožnilo vytvořit mnohem 
ambicióznější úvěrovou politiku, která by 
se postupně zvýšila na bezúročnou 
úvěrovou kapacitu ve výši 300 miliard 
ročně, což by výrazněji přispělo k 
uspokojení investiční potřeby v 
odhadované výši nejméně 660 miliard 
EUR ročně; vyzývá Evropskou komisi, 
ECB a EIB, aby prozkoumaly možnost, 
aby ECB posílila kvazikapitál klimatické 
banky EIB (nebo dceřiné společnosti EIB 
specificky určené na klima); a jakékoli 
jiné technické řešení, které by umožnilo 
dosáhnout těchto objemů úvěrů;

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Rasmus Andresen, Ernest Urtasun
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 15 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15c. bere rovněž na vědomí 
energetickou strategii, kterou přijala 
Evropská banka pro obnovu a rozvoj 
(EBRD) v roce 2018, a její poměr 
financování v oblasti klimatu ve výši 46 % 
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v roce 2019;
Or. en

Pozměňovací návrh 355
Pierre Larrouturou

Návrh usnesení
Bod 15 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15d. naléhavě vyzývá k posílení 
pravomocí Evropského parlamentu, 
pokud jde o strategickou orientaci a 
politiku EIB, s cílem zajistit 
demokratickou kontrolu investic;

Or. en

Pozměňovací návrh 356
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. je si vědom důležité úlohy 
národních podpůrných bank a institucí a 
mezinárodních finančních institucí při 
financování udržitelných projektů, čímž 
přispívají k dosahování cílů Pařížské 
dohody;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. je si vědom důležité úlohy 
národních podpůrných bank a institucí a 
mezinárodních finančních institucí při 

16. je si vědom důležité úlohy 
národních podpůrných bank a institucí a 
mezinárodních finančních institucí při 
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financování udržitelných projektů, čímž 
přispívají k dosahování cílů Pařížské 
dohody;

financování udržitelných projektů, čímž 
přispívají k dosahování cílů Pařížské 
dohody; zdůrazňuje, že vzhledem ke svým 
zkušenostem a schopnostem na 
vnitrostátní a regionální úrovni mohou 
národní podpůrné banky a instituce 
přispět k maximalizaci dopadu veřejných 
prostředků a mohou být vybrány jako 
prováděcí partneři v rámci programu 
InvestEU s cílem přispět k dosažení cílů 
Unie v oblasti klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 358
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Valérie Hayer, Billy Kelleher

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. je si vědom důležité úlohy 
národních podpůrných bank a institucí a 
mezinárodních finančních institucí při 
financování udržitelných projektů, čímž 
přispívají k dosahování cílů Pařížské 
dohody;

16. je si vědom důležité úlohy 
národních podpůrných bank a institucí a 
mezinárodních finančních institucí při 
financování udržitelných projektů Zelené 
dohody spojených s plánem SEIP, čímž 
přispívají k dosahování cílů Pařížské 
dohody; zdůrazňuje, že Evropská banka 
pro obnovu a rozvoj (EBRD) může přispět 
k dosažení plánu SEIP a mobilizovat 
investice v Evropě i mimo ni na ochranu 
klimatu a životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 359
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. je si vědom důležité úlohy 
národních podpůrných bank a institucí a 
mezinárodních finančních institucí při 

16. je si vědom důležité úlohy 
národních podpůrných bank a institucí a 
mezinárodních finančních institucí při 
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financování udržitelných projektů, čímž 
přispívají k dosahování cílů Pařížské 
dohody;

financování udržitelných projektů, čímž 
přispívají k dosahování cílů Pařížské 
dohody a dalších cílů EU v oblasti 
životního prostředí; zdůrazňuje, že je třeba 
zajistit místní technickou podporu pro 
realizátory projektů a inovace, a 
poukazuje na význam „projektových 
jeslí“, které umožňují projektům dospět do 
fáze, kdy mohou získat financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 360
Clotilde Armand

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. je si vědom důležité úlohy 
národních podpůrných bank a institucí a 
mezinárodních finančních institucí při 
financování udržitelných projektů, čímž 
přispívají k dosahování cílů Pařížské 
dohody;

16. je si vědom důležité úlohy 
národních podpůrných bank a institucí a 
mezinárodních finančních institucí při 
financování udržitelných projektů, čímž 
přispívají k dosahování cílů Pařížské 
dohody; zdůrazňuje, že financování 
malých a středních podniků je klíčem k 
úspěšnému provádění programu SEIP;

Or. en

Pozměňovací návrh 361
Paul Tang, Sirpa Pietikäinen, Petros Kokkalis, Carmen Avram, Evelyn Regner, Csaba 
Molnár, Aurore Lalucq, Siegfried Mureşan, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, 
Margarida Marques

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. je si vědom důležité úlohy 
národních podpůrných bank a institucí a 
mezinárodních finančních institucí při 
financování udržitelných projektů, čímž 
přispívají k dosahování cílů Pařížské 
dohody;

16. je si vědom důležité úlohy 
národních podpůrných bank a institucí a 
mezinárodních finančních institucí, včetně 
Evropské banky pro obnovu a rozvoj a 
Světové banky, při financování 
udržitelných projektů, čímž přispívají k 
dosahování cílů Pařížské dohody;
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Or. en

Pozměňovací návrh 362
Pierre Larrouturou, Paul Tang

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. je si vědom důležité úlohy 
národních podpůrných bank a institucí a 
mezinárodních finančních institucí při 
financování udržitelných projektů, čímž 
přispívají k dosahování cílů Pařížské 
dohody;

16. je si vědom důležité úlohy 
národních podpůrných bank a institucí a 
mezinárodních finančních institucí (NPBI) 
při financování udržitelných projektů, čímž 
přispívají k dosahování cílů Pařížské 
dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 363
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. je si vědom důležité úlohy 
národních podpůrných bank a institucí a 
mezinárodních finančních institucí při 
financování udržitelných projektů, čímž 
přispívají k dosahování cílů Pařížské 
dohody;

16. je si vědom důležité úlohy řádné 
měnové politiky, stabilních dodávek 
peněz, stabilních cen a běžných 
úrokových sazeb při financování 
udržitelných projektů, které vyžadují delší 
časové horizonty a mají nižší časovou 
prioritu;

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Pierre Larrouturou, Siegfried Mureşan, Margarida Marques

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje rovněž výhody 
národních podpůrných bank v koncepci, 
řízení a financování relativně menších 
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projektů, a to na základě jejich zkušeností 
v této oblasti; vítá proto jejich zapojení do 
různých aspektů investičního plánu pro 
udržitelnou Evropu jakožto 
nejvhodnějšího orgánu pro směrování 
investic na evropské úrovni do místa v 
lokálním měřítku;

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. poukazuje na to, že na podporu 
rozsáhlejších ekologických investic, 
vypracování nástrojů na zajištění 
digitalizace a přístupu k nim a na podporu 
modernizace a inovací, které by 
zemědělcům, zemědělství a venkovským 
oblastem umožnily vypořádat se s výzvami 
a využít možnosti realizace cílů a záměrů 
Zelené dohody pro Evropu, je důležité 
umožnit přístup k veřejným a soukromým 
finančním prostředkům;

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. konstatuje, že veřejné investice 
mohou přispět k udržitelnému oživení a 
odolnosti v případech, kdy je financování 
směrováno na ekologické investice, jako 
jsou elektrické sítě, supersítě a 
inteligentní sítě, železniční sítě a 
železniční tratě, energetická účinnost, 
projekty oběhového hospodářství;
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Or. en

Pozměňovací návrh 367
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá členské státy, aby zřídily 
nezávislé kontrolní orgány pro obnovu a 
odolnost, které by sledovaly čerpání 
prostředků EU na obnovu;

Or. en

Pozměňovací návrh 368
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. zdůrazňuje, že při vypracovávání 
plánů členských států a přidělování 
finančních prostředků a s ohledem na 
dlouhodobější finanční perspektivu je 
nutné přihlížet k rozdílné výchozí pozici 
jednotlivých regionů a členských států a k 
jejich odlišnému potenciálu rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 369
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, 
Valérie Hayer, Paul Tang, Billy Kelleher

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. připomíná prohlášení prezidentky 
ECB, že tato banka podporuje rozvoj 
taxonomie jako způsob snadnějšího 
začleňování environmentálních aspektů do 

17. domnívá se, že boj proti změně 
klimatu a podpora udržitelnosti spadá do 
mandátu ECB, a připomíná prohlášení její 
prezidentky, že tato banka podporuje 
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portfolií centrálních bank; vyzývá ECB, 
aby zhodnotila proveditelnost začlenění 
kritérií v oblasti udržitelnosti do svého 
rámce zajištění a do svých výročních 
zátěžových testů a posoudila způsoby 
směřování úvěrů k investicím do 
energetické transformace a opětovného 
vybudování udržitelné ekonomiky po 
koronavirové krizi;

rozvoj taxonomie jako způsob snadnějšího 
začleňování environmentálních aspektů do 
portfolií centrálních bank, a vítá ambice, 
které byly uvedeny v nedávné odpovědi 
Eurosystému na veřejné konzultace 
Evropské komise o obnovené strategii 
udržitelného financování a revizi 
směrnice o vykazování nefinančních 
informací; vyzývá ECB, aby provedla 
přezkum strategie měnové politiky s cílem 
sladit svůj rámec zajištění a do svých 
výročních zátěžových testů s Pařížskou 
dohodou a aby každoročně zveřejňovala 
svou úroveň souladu s Pařížskou dohodou 
a současně stanovila jasný plán s cíli - 
případně s využitím taxonomie EU pro 
tato opatření a posoudila také způsoby 
směřování úvěrů k investicím do 
energetické transformace a opětovného 
vybudování udržitelné ekonomiky po 
koronavirové krizi;

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. připomíná prohlášení prezidentky 
ECB, že tato banka podporuje rozvoj 
taxonomie jako způsob snadnějšího 
začleňování environmentálních aspektů do 
portfolií centrálních bank; vyzývá ECB, 
aby zhodnotila proveditelnost začlenění 
kritérií v oblasti udržitelnosti do svého 
rámce zajištění a do svých výročních 
zátěžových testů a posoudila způsoby 
směřování úvěrů k investicím do 
energetické transformace a opětovného 
vybudování udržitelné ekonomiky po 
koronavirové krizi;

17. připomíná prohlášení prezidentky 
ECB, že tato banka podporuje rozvoj 
taxonomie jako způsob snadnějšího 
začleňování environmentálních aspektů do 
portfolií centrálních bank; vyzývá ECB, 
aby zhodnotila proveditelnost začlenění 
kritérií v oblasti udržitelnosti do svého 
rámce zajištění a do svých výročních 
zátěžových testů a posoudila způsoby 
směřování úvěrů k investicím do 
energetické transformace a opětovného 
vybudování udržitelné ekonomiky po 
koronavirové krizi; domnívá se, že ECB by 
měla sladit svůj rámec pro zajištění a 
program nákupu podnikového sektoru se 
závazkem EIB postupně ukončit fosilní 
paliva od roku 2021; domnívá se, že ECB 
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by měla rovněž vyloučit jadernou energii 
ze svého rámce pro zajištění a programu 
nákupu podnikového sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Paul Tang, Sirpa Pietikäinen, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás Fernández, 
Carmen Avram, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pierre Larrouturou, Joachim Schuster, 
Niels Fuglsang, Pedro Marques, Margarida Marques

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. připomíná prohlášení prezidentky 
ECB, že tato banka podporuje rozvoj 
taxonomie jako způsob snadnějšího 
začleňování environmentálních aspektů do 
portfolií centrálních bank; vyzývá ECB, 
aby zhodnotila proveditelnost začlenění 
kritérií v oblasti udržitelnosti do svého 
rámce zajištění a do svých výročních 
zátěžových testů a posoudila způsoby 
směřování úvěrů k investicím do 
energetické transformace a opětovného 
vybudování udržitelné ekonomiky po 
koronavirové krizi;

17. připomíná prohlášení prezidentky 
ECB, že tato banka podporuje rozvoj 
taxonomie jako způsob snadnějšího 
začleňování environmentálních aspektů do 
portfolií centrálních bank; vyzývá ECB, 
aby zhodnotila proveditelnost začlenění 
kritérií v oblasti udržitelnosti do svého 
rámce zajištění a do svých výročních 
zátěžových testů a posoudila způsoby 
směřování úvěrů k investicím do 
energetické transformace a opětovného 
vybudování udržitelné ekonomiky po 
koronavirové krizi; vybízí ECB, aby 
pokročila v přezkumu měnové politiky s 
cílem posoudit financování 
hospodářských činností, které významně 
poškozují environmentální a sociální cíle; 
vyzývá ECB, aby každoročně zveřejňovala 
míru souladu s Pařížskou dohodou a její 
expozici vůči taxonomii EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. připomíná prohlášení prezidentky 
ECB, že tato banka podporuje rozvoj 
taxonomie jako způsob snadnějšího 
začleňování environmentálních aspektů do 
portfolií centrálních bank; vyzývá ECB, 
aby zhodnotila proveditelnost začlenění 
kritérií v oblasti udržitelnosti do svého 
rámce zajištění a do svých výročních 
zátěžových testů a posoudila způsoby 
směřování úvěrů k investicím do 
energetické transformace a opětovného 
vybudování udržitelné ekonomiky po 
koronavirové krizi;

17. připomíná prohlášení prezidentky 
ECB, že tato banka chce podporovat 
rozvoj taxonomie jako způsob snadnějšího 
začleňování environmentálních aspektů do 
portfolií centrálních bank a jako způsob 
rychlého vyvážení portfolia dluhopisů s 
vysokou uhlíkovou náročností v rámci 
programu nákupu cenných papírů 
podnikového sektoru (CSPP); vyzývá 
ECB, aby zhodnotila proveditelnost 
začlenění kritérií v oblasti udržitelnosti do 
svého rámce zajištění a do svých výročních 
zátěžových testů a posoudila způsoby 
směřování úvěrů k investicím do 
energetické transformace a opětovného 
vybudování udržitelné ekonomiky po 
koronavirové krizi; vyzývá ECB, aby 
každoročně zveřejňovala podíl svých aktiv, 
která financují činnosti, jež jsou podle 
taxonomie EU považovány za ekonomicky 
udržitelné;

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Stefan Berger, Enikő Győri, Jessica Polfjärd, 
Eva Maydell, Christian Doleschal, Jörgen Warborn, Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. připomíná prohlášení prezidentky 
ECB, že tato banka podporuje rozvoj 
taxonomie jako způsob snadnějšího 
začleňování environmentálních aspektů do 
portfolií centrálních bank; vyzývá ECB, 
aby zhodnotila proveditelnost začlenění 
kritérií v oblasti udržitelnosti do svého 
rámce zajištění a do svých výročních 
zátěžových testů a posoudila způsoby 
směřování úvěrů k investicím do 
energetické transformace a opětovného 
vybudování udržitelné ekonomiky po 

17. připomíná prohlášení prezidentky 
ECB, že tato banka podporuje rozvoj 
taxonomie jako způsob snadnějšího 
začleňování environmentálních aspektů do 
portfolií centrálních bank;
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koronavirové krizi;
Or. en

Pozměňovací návrh 374
Margarida Marques, Marek Belka, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik 
Bergkvist, Elisabetta Gualmini

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. připomíná prohlášení prezidentky 
ECB, že tato banka podporuje rozvoj 
taxonomie jako způsob snadnějšího 
začleňování environmentálních aspektů do 
portfolií centrálních bank; vyzývá ECB, 
aby zhodnotila proveditelnost začlenění 
kritérií v oblasti udržitelnosti do svého 
rámce zajištění a do svých výročních 
zátěžových testů a posoudila způsoby 
směřování úvěrů k investicím do 
energetické transformace a opětovného 
vybudování udržitelné ekonomiky po 
koronavirové krizi;

17. připomíná prohlášení prezidentky 
ECB, že tato banka podporuje rozvoj 
taxonomie jako způsob snadnějšího 
začleňování environmentálních aspektů do 
portfolií centrálních bank; zdůrazňuje, že 
ekologické a klimatické katastrofy stále 
více představují rizika finanční stability, a 
proto obezřetnostní regulace a dohled 
musí tato dlouhodobá rizika lépe 
začleňovat do svých hodnocení; vyzývá 
ECB, aby zhodnotila proveditelnost 
začlenění kritérií v oblasti udržitelnosti do 
svého rámce zajištění a do svých výročních 
zátěžových testů a posoudila způsoby 
směřování úvěrů k investicím do 
energetické transformace a opětovného 
vybudování udržitelné ekonomiky po 
koronavirové krizi;

Or. en

Pozměňovací návrh 375
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. připomíná prohlášení prezidentky 
ECB, že tato banka podporuje rozvoj 
taxonomie jako způsob snadnějšího 
začleňování environmentálních aspektů do 
portfolií centrálních bank; vyzývá ECB, 
aby zhodnotila proveditelnost začlenění 

17. bere na vědomí prohlášení 
prezidentky ECB, že tato banka podporuje 
rozvoj taxonomie jako způsob snadnějšího 
začleňování environmentálních aspektů do 
portfolií centrálních bank; zpochybňuje, 
zda tyto operace spadají do oblasti 



AM\1209233CS.docx 191/291 PE652.496v02-00

CS

kritérií v oblasti udržitelnosti do svého 
rámce zajištění a do svých výročních 
zátěžových testů a posoudila způsoby 
směřování úvěrů k investicím do 
energetické transformace a opětovného 
vybudování udržitelné ekonomiky po 
koronavirové krizi;

působnosti ECB, jak je zakotveno v 
článku 127 SFEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 376
Clara Ponsatí Obiols

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. připomíná prohlášení prezidentky 
ECB, že tato banka podporuje rozvoj 
taxonomie jako způsob snadnějšího 
začleňování environmentálních aspektů do 
portfolií centrálních bank; vyzývá ECB, 
aby zhodnotila proveditelnost začlenění 
kritérií v oblasti udržitelnosti do svého 
rámce zajištění a do svých výročních 
zátěžových testů a posoudila způsoby 
směřování úvěrů k investicím do 
energetické transformace a opětovného 
vybudování udržitelné ekonomiky po 
koronavirové krizi;

17. připomíná prohlášení prezidentky 
ECB, že tato banka podporuje rozvoj 
taxonomie jako způsob snadnějšího 
začleňování environmentálních aspektů do 
portfolií centrálních bank; domnívá se, že 
ECB by měla taxonomii považovat za 
základní kritéria způsobilosti programu 
nákupu podniků; vyzývá ECB, aby 
zhodnotila proveditelnost začlenění kritérií 
v oblasti udržitelnosti do svého rámce 
zajištění a do svých výročních zátěžových 
testů a posoudila způsoby směřování úvěrů 
k investicím do energetické transformace a 
opětovného vybudování udržitelné 
ekonomiky po koronavirové krizi;

Or. en

Pozměňovací návrh 377
Aurore Lalucq, Paul Tang

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. připomíná prohlášení prezidentky 
ECB, že tato banka podporuje rozvoj 
taxonomie jako způsob snadnějšího 
začleňování environmentálních aspektů do 

17. připomíná prohlášení prezidentky 
ECB, že tato banka podporuje rozvoj 
taxonomie jako způsob snadnějšího 
začleňování environmentálních aspektů do 
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portfolií centrálních bank; vyzývá ECB, 
aby zhodnotila proveditelnost začlenění 
kritérií v oblasti udržitelnosti do svého 
rámce zajištění a do svých výročních 
zátěžových testů a posoudila způsoby 
směřování úvěrů k investicím do 
energetické transformace a opětovného 
vybudování udržitelné ekonomiky po 
koronavirové krizi;

portfolií centrálních bank; vyzývá ECB, 
aby zhodnotila proveditelnost začlenění 
kritérií v oblasti udržitelnosti do svého 
rámce zajištění a do svých výročních 
zátěžových testů a posoudila způsoby 
směřování úvěrů k investicím do 
energetické transformace a opětovného 
vybudování udržitelné ekonomiky po 
koronavirové krizi; jaderná energie by 
neměla být považována za přechodnou 
energii;

Or. en

Pozměňovací návrh 378
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. připomíná prohlášení prezidentky 
ECB, že tato banka podporuje rozvoj 
taxonomie jako způsob snadnějšího 
začleňování environmentálních aspektů do 
portfolií centrálních bank; vyzývá ECB, 
aby zhodnotila proveditelnost začlenění 
kritérií v oblasti udržitelnosti do svého 
rámce zajištění a do svých výročních 
zátěžových testů a posoudila způsoby 
směřování úvěrů k investicím do 
energetické transformace a opětovného 
vybudování udržitelné ekonomiky po 
koronavirové krizi;

17. připomíná prohlášení prezidentky 
ECB, že tato banka podporuje rozvoj 
taxonomie jako způsob snadnějšího 
začleňování environmentálních aspektů do 
portfolií centrálních bank; domnívá se, že 
taková taxonomie by měla být plně 
slučitelná s nařízením EU o taxonomii; 
vyzývá ECB, aby zhodnotila proveditelnost 
začlenění kritérií v oblasti udržitelnosti do 
svého rámce zajištění a do svých výročních 
zátěžových testů a posoudila způsoby 
směřování úvěrů k investicím do 
energetické transformace a opětovného 
vybudování udržitelné ekonomiky po 
koronavirové krizi;

Or. en

Pozměňovací návrh 379
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. připomíná prohlášení prezidentky 
ECB, že tato banka podporuje rozvoj 
taxonomie jako způsob snadnějšího 
začleňování environmentálních aspektů do 
portfolií centrálních bank; vyzývá ECB, 
aby zhodnotila proveditelnost začlenění 
kritérií v oblasti udržitelnosti do svého 
rámce zajištění a do svých výročních 
zátěžových testů a posoudila způsoby 
směřování úvěrů k investicím do 
energetické transformace a opětovného 
vybudování udržitelné ekonomiky po 
koronavirové krizi;

17. připomíná prohlášení prezidentky 
ECB, že tato banka podporuje rozvoj 
taxonomie jako způsob snadnějšího 
začleňování environmentálních aspektů do 
portfolií centrálních bank; vyzývá ECB, 
aby začlenila kritéria v oblasti 
udržitelnosti do svého rámce zajištění a do 
svých výročních zátěžových testů a 
posoudila způsoby směřování úvěrů k 
investicím do energetické transformace a 
opětovného vybudování udržitelné 
ekonomiky po koronavirové krizi;

Or. en

Pozměňovací návrh 380
Caroline Nagtegaal

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. připomíná prohlášení prezidentky 
ECB, že tato banka podporuje rozvoj 
taxonomie jako způsob snadnějšího 
začleňování environmentálních aspektů do 
portfolií centrálních bank; vyzývá ECB, 
aby zhodnotila proveditelnost začlenění 
kritérií v oblasti udržitelnosti do svého 
rámce zajištění a do svých výročních 
zátěžových testů a posoudila způsoby 
směřování úvěrů k investicím do 
energetické transformace a opětovného 
vybudování udržitelné ekonomiky po 
koronavirové krizi;

17. připomíná prohlášení prezidentky 
ECB, že tato banka podporuje rozvoj 
taxonomie jako způsob snadnějšího 
začleňování environmentálních aspektů do 
portfolií centrálních bank; vyzývá ECB, 
aby zhodnotila proveditelnost začlenění 
kritérií v oblasti udržitelnosti do svých 
výročních zátěžových testů a posoudila 
způsoby směřování úvěrů k investicím do 
energetické transformace a opětovného 
vybudování udržitelné ekonomiky po 
koronavirové krizi;

Or. en

Pozměňovací návrh 381
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 17



PE652.496v02-00 194/291 AM\1209233CS.docx

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. připomíná prohlášení prezidentky 
ECB, že tato banka podporuje rozvoj 
taxonomie jako způsob snadnějšího 
začleňování environmentálních aspektů do 
portfolií centrálních bank; vyzývá ECB, 
aby zhodnotila proveditelnost začlenění 
kritérií v oblasti udržitelnosti do svého 
rámce zajištění a do svých výročních 
zátěžových testů a posoudila způsoby 
směřování úvěrů k investicím do 
energetické transformace a opětovného 
vybudování udržitelné ekonomiky po 
koronavirové krizi;

17. připomíná prohlášení prezidentky 
ECB, že tato banka podporuje rozvoj 
taxonomie jako způsob snadnějšího 
začleňování environmentálních aspektů do 
portfolií centrálních bank; vyzývá ECB, 
aby začlenila kritéria v oblasti 
udržitelnosti do svého rámce zajištění a do 
svých výročních zátěžových testů a 
posoudila způsoby směřování úvěrů k 
investicím do energetické transformace a 
oběhového hospodářství a opětovného 
vybudování udržitelné ekonomiky po 
koronavirové krizi;

Or. en

Pozměňovací návrh 382
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, 
Valérie Hayer, Billy Kelleher

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá evropské orgány dohledu, 
aby spolu s příslušnými vnitrostátními 
orgány vypracovaly roční zátěžové testy 
týkající se klimatu u finančních institucí, 
nad nimiž mají dohled, jak je v současné 
době projednáváno zejména v rámci sítě 
centrálních bank a regulačních orgánů 
pro ekologizaci finančního systému 
(NGFS) s cílem porozumět tomu, kde a 
jak velká jsou finanční rizika související s 
klimatem v portfoliích příslušných 
finančních institucí EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 383
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. připomíná, že významné procento 
prostředků určených pro společnou 
zemědělskou politiku (SZP) bude použito 
na podporu cílů a požadavků v oblasti 
klimatu; připomíná, že reforma SZP stále 
probíhá a v plném proudu jsou diskuze 
týkající se těchto cílů a požadavků v 
oblasti životního prostředí a klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 384
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. podporuje výzvy Evropské 
centrální banky a sítě centrálních bank a 
regulačních orgánů pro ekologizaci 
finančního systému, aby co nejdříve 
rozšířily taxonomii EU na neudržitelné 
hospodářské činnosti; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby v tomto ohledu předložila 
legislativní návrh do konce roku 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 385
Paul Tang, Gilles Boyer, Sirpa Pietikäinen, Petros Kokkalis, Jonás Fernández, Evelyn 
Regner, Alfred Sant, Pierre Larrouturou, Joachim Schuster, Niels Fuglsang, Aurore 
Lalucq, Pedro Marques

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. podporuje výzvy Evropské 
centrální banky a sítě centrálních bank a 
regulačních orgánů pro ekologizaci 
finančního systému, aby co nejdříve 
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rozšířily taxonomii EU na neudržitelné 
činnosti, což umožní finančním 
regulačním orgánům lépe posoudit 
finanční rizika související s udržitelností;

Or. en

Pozměňovací návrh 386
Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá ECB, aby do konce roku 
2020 vypracovala veřejnou zprávu o 
možnosti zrušit podíl veřejného dluhu, 
který drží ECB; je přesvědčen, že takové 
odpuštění dluhu podpoří investice 
členských států do udržitelných činností a 
splní jejich závazky vyplývající z Pařížské 
dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá ECB, aby každoročně 
zveřejňovala míru souladu s Pařížskou 
dohodou a její expozici vůči taxonomii 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 388
Paul Tang, Sirpa Pietikäinen, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás Fernández, Evelyn 
Regner, Alfred Sant, Pierre Larrouturou, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Eero 
Heinäluoma, Pedro Marques, Margarida Marques

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. vyzývá evropské orgány dohledu, 
aby spolu s příslušnými vnitrostátními 
orgány urychleně vypracovaly každoroční 
testování scénářů vývoje klimatických 
podmínek u finančních institucí, nad 
nimiž vykonávají dohled, jak je v současné 
době projednáváno zejména v rámci sítě 
pro ekologizaci finančního systému, s 
cílem porozumět tomu, kde a nakolik se 
finanční rizika spojená s klimatem 
vyskytují v portfoliích příslušných 
finančních institucí EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. podporuje obnovenou udržitelnou 
finanční strategii; poukazuje na potřebu 
ekoznačky EU pro finanční produkty, 
standardu EU pro zelené dluhopisy a 
spolehlivějších, srovnatelnějších a 
přístupnějších údajů o udržitelnosti 
získaných harmonizací ukazatelů 
udržitelnosti a vytvořením veřejného 
rejstříku údajů o udržitelnosti;

18. podporuje obnovenou udržitelnou 
finanční strategii v začleňování 
udržitelnosti do všech finančních předpisů 
prostřednictvím legislativních přezkumů, 
zejména zahrnutí rizik udržitelnosti do 
metodik pro ratingy, zátěžové testy a 
kapitálové požadavky; poukazuje na 
potřebu ekoznačky EU pro finanční 
produkty, standardu EU pro zelené 
dluhopisy a spolehlivějších, 
srovnatelnějších a přístupnějších údajů o 
udržitelnosti získaných harmonizací 
ukazatelů udržitelnosti s klíčovými 
ukazateli výkonnosti pro jednotlivá 
odvětví, revize stávajícího rámce pro 
vykazování podniků do integrovaných 
standardů pro podávání zpráv a účetních 
standardů s nezávislým auditem a 
mechanismem ověřování a vytvoření 
veřejného elektronického rejstříku údajů 
EU o udržitelnosti, který umožňuje 
srovnání společností na základě jejich 
dopadu na udržitelnost a výkonnosti s 
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vědeckými cíli v oblasti klimatu a 
životního prostředí; pro malé a střední 
podniky by měly být vypracovány 
zjednodušené standardy pro podávání 
zpráv, které jim umožní plně se účastnit 
kapitálových trhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 390
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Valérie 
Hayer, Paul Tang, Billy Kelleher

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. podporuje obnovenou udržitelnou 
finanční strategii; poukazuje na potřebu 
ekoznačky EU pro finanční produkty, 
standardu EU pro zelené dluhopisy a 
spolehlivějších, srovnatelnějších a 
přístupnějších údajů o udržitelnosti 
získaných harmonizací ukazatelů 
udržitelnosti a vytvořením veřejného 
rejstříku údajů o udržitelnosti;

18. podporuje obnovenou udržitelnou 
finanční strategii; poukazuje na potřebu 
ekoznačky EU pro finanční produkty, 
standardu EU pro zelené dluhopisy a 
spolehlivějších, srovnatelnějších a 
přístupnějších údajů o udržitelnosti 
získaných harmonizací ukazatelů 
udržitelnosti a vytvořením veřejného 
rejstříku údajů o udržitelnosti s 
transparentními metodikami, aby se 
zajistilo, že údaje mohou být analyzovány 
nezávisle a snížilo se přílišné spoléhání na 
poskytovatele údajů ze zemí mimo EU a 
jakýkoli potenciální střet zájmů mezi 
hodnocením a poskytovateli značek, s 
ohledem zejména na doporučení fóra unie 
kapitálových trhů na vysoké úrovni, aby 
do jednotného přístupového bodu EU byly 
zahrnuty údaje podle SRD a směrnice o 
vykazování nefinančních informací;

Or. en

Pozměňovací návrh 391
Paul Tang, Petros Kokkalis, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Alfred Sant, Csaba 
Molnár, Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Návrh usnesení
Bod 18
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. podporuje obnovenou udržitelnou 
finanční strategii; poukazuje na potřebu 
ekoznačky EU pro finanční produkty, 
standardu EU pro zelené dluhopisy a 
spolehlivějších, srovnatelnějších a 
přístupnějších údajů o udržitelnosti 
získaných harmonizací ukazatelů 
udržitelnosti a vytvořením veřejného 
rejstříku údajů o udržitelnosti;

18. podporuje obnovenou udržitelnou 
finanční strategii; poukazuje na potřebu 
ekoznačky EU pro finanční produkty, 
standardu EU pro zelené dluhopisy a 
spolehlivějších, srovnatelnějších a 
přístupnějších údajů o udržitelnosti 
získaných harmonizací ukazatelů 
udržitelnosti s klíčovými ukazateli 
výkonnosti pro jednotlivá odvětví, 
veřejným rejstříkem údajů EU o 
udržitelnosti a začleňováním udržitelnosti 
do všech finančních právních předpisů 
prostřednictvím legislativních přezkumů, 
což investorům umožní lépe jednat na 
základě svých preferencí v oblasti 
udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. podporuje obnovenou udržitelnou 
finanční strategii; poukazuje na potřebu 
ekoznačky EU pro finanční produkty, 
standardu EU pro zelené dluhopisy a 
spolehlivějších, srovnatelnějších a 
přístupnějších údajů o udržitelnosti 
získaných harmonizací ukazatelů 
udržitelnosti a vytvořením veřejného 
rejstříku údajů o udržitelnosti;

18. podporuje obnovenou udržitelnou 
finanční strategii; poukazuje na potřebu 
vyvíjející se ekoznačky EU pro finanční 
produkty, závazného standardu EU pro 
zelené dluhopisy a spolehlivějších, 
srovnatelnějších a přístupnějších údajů o 
udržitelnosti získaných harmonizací 
ukazatelů udržitelnosti a vytvořením 
veřejného rejstříku údajů o udržitelnosti; 
domnívá se, že významná část dluhopisů 
EU, které mají být vydány na financování 
ozdravného plánu EU, by měla být 
vydávána v souladu se standardem EU 
pro zelené dluhopisy EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 393
Margarida Marques, Marek Belka, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik 
Bergkvist, Elisabetta Gualmini

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. podporuje obnovenou udržitelnou 
finanční strategii; poukazuje na potřebu 
ekoznačky EU pro finanční produkty, 
standardu EU pro zelené dluhopisy a 
spolehlivějších, srovnatelnějších a 
přístupnějších údajů o udržitelnosti 
získaných harmonizací ukazatelů 
udržitelnosti a vytvořením veřejného 
rejstříku údajů o udržitelnosti;

18. podporuje obnovenou udržitelnou 
finanční strategii; poukazuje na potřebu 
ekoznačky EU pro finanční produkty, 
standardu EU pro zelené dluhopisy a 
spolehlivějších, srovnatelnějších a 
přístupnějších údajů o udržitelnosti 
získaných harmonizací ukazatelů 
udržitelnosti a vytvořením veřejného 
rejstříku údajů o udržitelnosti; připomíná 
skutečný význam ekologického 
financování pro mezinárodní úlohu eura 
v příštím desetiletí;

Or. en

Pozměňovací návrh 394
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. podporuje obnovenou udržitelnou 
finanční strategii; poukazuje na potřebu 
ekoznačky EU pro finanční produkty, 
standardu EU pro zelené dluhopisy a 
spolehlivějších, srovnatelnějších a 
přístupnějších údajů o udržitelnosti 
získaných harmonizací ukazatelů 
udržitelnosti a vytvořením veřejného 
rejstříku údajů o udržitelnosti;

18. podporuje obnovenou udržitelnou 
finanční strategii; poukazuje na potřebu 
ekoznačky EU pro finanční produkty, 
standardu EU pro zelené dluhopisy a 
spolehlivějších, srovnatelnějších a 
přístupnějších údajů o udržitelnosti 
získaných harmonizací ukazatelů 
udržitelnosti a vytvořením veřejného 
rejstříku údajů o udržitelnosti, a začlenění 
udržitelnosti do všech finančních 
právních předpisů prostřednictvím 
přezkumu právních předpisů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 395
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. podporuje obnovenou udržitelnou 
finanční strategii; poukazuje na potřebu 
ekoznačky EU pro finanční produkty, 
standardu EU pro zelené dluhopisy a 
spolehlivějších, srovnatelnějších a 
přístupnějších údajů o udržitelnosti 
získaných harmonizací ukazatelů 
udržitelnosti a vytvořením veřejného 
rejstříku údajů o udržitelnosti;

18. podporuje udržitelnou strategii 
kapitálového financování založenou na 
zdravých ekonomikách; poukazuje na 
potřebu spolehlivějších, srovnatelnějších a 
přístupnějších údajů o udržitelnosti 
získaných nezávislým průzkumem trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 396
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. podporuje obnovenou udržitelnou 
finanční strategii; poukazuje na potřebu 
ekoznačky EU pro finanční produkty, 
standardu EU pro zelené dluhopisy a 
spolehlivějších, srovnatelnějších a 
přístupnějších údajů o udržitelnosti 
získaných harmonizací ukazatelů 
udržitelnosti a vytvořením veřejného 
rejstříku údajů o udržitelnosti;

18. podporuje obnovenou udržitelnou 
finanční strategii; poukazuje na potřebu 
ekoznačky EU pro finanční produkty, 
standardu EU pro zelené dluhopisy, 
referenční údaje EU o transformaci v 
oblasti klimatu a referenční údaje s 
Pařížskou dohodou, spolehlivějších, 
srovnatelnějších a přístupnějších údajů o 
udržitelnosti získaných harmonizací 
ukazatelů udržitelnosti a vytvořením 
veřejného rejstříku údajů o udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 397
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh usnesení
Bod 18
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. podporuje obnovenou udržitelnou 
finanční strategii; poukazuje na potřebu 
ekoznačky EU pro finanční produkty, 
standardu EU pro zelené dluhopisy a 
spolehlivějších, srovnatelnějších a 
přístupnějších údajů o udržitelnosti 
získaných harmonizací ukazatelů 
udržitelnosti a vytvořením veřejného 
rejstříku údajů o udržitelnosti;

18. podporuje obnovenou udržitelnou 
finanční strategii; poukazuje na potřebu 
standardu EU pro zelené dluhopisy a 
spolehlivějších, srovnatelnějších a 
přístupnějších údajů o udržitelnosti 
získaných harmonizací ukazatelů 
udržitelnosti a vytvořením veřejného 
rejstříku údajů o udržitelnosti;

Or. es

Pozměňovací návrh 398
Paul Tang, Sirpa Pietikäinen, Petros Kokkalis, Joachim Schuster, Alfred Sant, Pierre 
Larrouturou, Evelyn Regner, Pedro Marques

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. oceňuje pokrok dosažený na 
základě iniciativ obsažených v akčním 
plánu pro udržitelné financování na rok 
2018; vyzývá k rychlému přijetí 
sekundárních právních předpisů s 
přihlédnutím k celé škále kritérií a 
ukazatelů udržitelnosti; vyzývá konkrétně 
k urychlenému provedení zásady 
„významně nepoškozovat“, jak je uvedeno 
v nařízeních o zveřejňování informací a 
taxonomii; zdůrazňuje, že je důležité mít 
stejně ambiciózní požadavky na 
zveřejňování informací pro všechny 
finanční produkty;

Or. en

Pozměňovací návrh 399
Linea Søgaard-Lidell

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. trvá na tom, že spolehlivější, 
porovnatelnější a přístupnější údaje o 
udržitelnosti jsou nezbytné k tomu, aby 
systém udržitelného financování EU 
fungoval v praxi; požadavky společností 
na podávání zpráv musí být sladěny s 
taxonomií a nařízením o zveřejňování 
informací a musí být zpřístupněny ve 
standardizovaném a digitálním formátu; 
veřejný registr údajů o udržitelnosti má 
zásadní význam pro zpřístupňování údajů 
veřejnosti a může snížit zátěž pro investory 
i zprostředkovatele jakožto „jednotné 
přístupové místo“;

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. domnívá se, že je správné 
odrazovat od neudržitelných investic, ale 
také je pevně přesvědčen, že společnosti, 
které dodržují pravidla pro udržitelné 
investice, musí být odměňovány na jedné 
straně s cílem podnítit ekonomické 
investice do udržitelných činností a na 
druhé straně s cílem zabránit tomu, aby 
společnosti přemístily svou činnost do 
třetích zemí s odlišnými 
environmentálními cíli, pokud jde o 
klimatickou neutralitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá Komisi, aby navrhla 
nezbytná legislativní a nelegislativní 
opatření na podporu udržitelných 
retailových investic, včetně 
standardizovaných a dostupných 
informací o udržitelnosti poskytovaných 
pro retailové fondy a měření jejich 
dopadů na udržitelnost v praxi;

Or. en

Pozměňovací návrh 402
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. vítá skutečnost, že EIB je 
největším světovým emitentem zelených 
dluhopisů a byla průkopníkem při 
vydávání úspěšných zelených dluhopisů, 
jejichž prostřednictvím se během 11 let 
shromáždilo více než 23 miliard EUR, 
přičemž hodnota celosvětového trhu se 
zelenými dluhopisy nyní přesahuje 400 
miliard EUR; konstatuje, že velkou 
výzvou bylo stanovit společné normy, aby 
se zabránilo tzv. lakování na zeleno; vítá 
nové dluhopisy EIB pro zvýšení povědomí 
o udržitelnosti, jejichž vydávání bylo 
zahájeno v roce 2018 a které mají 
podpořit investice spojené s cíli 
udržitelného rozvoje OSN; zdůrazňuje, že 
je důležité stanovit pro tyto nové dluhopisy 
společné normy, aby se zajistilo, že 
projekty budou transparentní, ověřitelné a 
měřitelné; vyzývá EIB, aby pokračovala 
ve vydávání zelených dluhopisů a aby 
jejich vydávání ještě rozšířila za účelem 
nákupu Evropskou centrální bankou v 
rámci provádění Zelené dohody pro 
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Evropu, a dále EIB vyzývá, aby 
napomáhala k rozvoji trhu se zelenými 
dluhopisy na základě činnosti prováděné 
podle akčního plánu EU pro financování 
udržitelného růstu a taxonomie EU 
udržitelného financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 403
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Joachim 
Schuster, Aurore Lalucq, Pedro Marques

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. vyzývá Komisi, aby se urychleně 
řídila radou Skupiny technických 
odborníků pro udržitelné finance a v plné 
míře vyloučila výrobu jaderné energie 
jako udržitelnou činnost, jak je 
definována v taxonomii, včetně přechodné 
činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 404
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. vyzývá Komisi, aby vyvíjela 
postupný přístup k zavedení 
harmonizované ekoznačky pro finanční 
produkty, aby všichni účastníci trhu měli 
dostatek času na přizpůsobení se 
normám;

Or. en

Pozměňovací návrh 405
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Stefan Berger, Enikő Győri, Jessica Polfjärd, 
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Eva Maydell, Christian Doleschal, Jörgen Warborn, Inese Vaidere, Lídia Pereira

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. trvá na zahrnutí sociálních cílů do 
rámce udržitelnosti, mimo jiné 
posouzením rozšíření oblasti působnosti 
taxonomie a rozvoje standardu EU pro 
zelené dluhopisy;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 406
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. trvá na zahrnutí sociálních cílů do 
rámce udržitelnosti, mimo jiné 
posouzením rozšíření oblasti působnosti 
taxonomie a rozvoje standardu EU pro 
zelené dluhopisy;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 407
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pierre 
Larrouturou, Joachim Schuster, Niels Fuglsang, Pedro Marques

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. trvá na zahrnutí sociálních cílů do 
rámce udržitelnosti, mimo jiné posouzením 
rozšíření oblasti působnosti taxonomie a 
rozvoje standardu EU pro zelené 
dluhopisy;

19. trvá na zahrnutí sociálních cílů do 
rámce udržitelnosti, mimo jiné posouzením 
rozšíření oblasti působnosti taxonomie a 
rozvoje standardu EU pro zelené 
dluhopisy; vyzývá k tomu, aby se zásada 
„významně nepoškozovat“ zabývala 
konkrétními sociálními cíli, včetně 
absentérství zaměstnanců, procentuálního 
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podílu zaměstnanců na plný pracovní 
úvazek a zaměstnanců na dlouhodobé 
smlouvy, procentního podílu mezd nad 
úrovní životního minima, rozdílů v 
odměňování žen a mužů a etnických 
rozdílů v oblasti mezd, poměru mezd a 
pohyblivé odměny mezi výkonnými 
odborníky a průměrnými zaměstnanci, 
dodržování daňových předpisů a 
korupčními praktikami; vyzývá k tomu, 
aby činnosti společností, které 
nedosáhnou dostatečného výsledku u 
některého z výše uvedených parametrů, 
nebyly považovány za udržitelné 
hospodářské činnosti, jak jsou definovány 
v nařízení o zveřejňování informací a 
nařízení o taxonomii;

Or. en

Pozměňovací návrh 408
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. trvá na zahrnutí sociálních cílů do 
rámce udržitelnosti, mimo jiné posouzením 
rozšíření oblasti působnosti taxonomie a 
rozvoje standardu EU pro zelené 
dluhopisy;

19. trvá na zahrnutí sociálních cílů do 
rámce udržitelnosti, mimo jiné posouzením 
rozšíření oblasti působnosti taxonomie a 
rozvoje standardu EU pro zelené 
dluhopisy; připomíná, že do prosince 2021 
by Komise měla zveřejnit zprávu, v níž 
stanoví požadavky na rozšíření oblasti 
působnosti nařízení o taxonomii na 
sociální cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 409
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 19
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. trvá na zahrnutí sociálních cílů do 
rámce udržitelnosti, mimo jiné posouzením 
rozšíření oblasti působnosti taxonomie a 
rozvoje standardu EU pro zelené 
dluhopisy;

19. trvá na zahrnutí sociálních cílů do 
rámce udržitelnosti, mimo jiné posouzením 
rozšíření oblasti působnosti taxonomie a 
ambiciózního přezkumu evropské 
směrnice o vykazování nefinančních 
informací;

Or. en

Pozměňovací návrh 410
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. trvá na zahrnutí sociálních cílů do 
rámce udržitelnosti, mimo jiné posouzením 
rozšíření oblasti působnosti taxonomie a 
rozvoje standardu EU pro zelené 
dluhopisy;

19. trvá na zahrnutí sociálních cílů do 
rámce udržitelnosti co nejdříve, mimo jiné 
posouzením rozšíření oblasti působnosti 
taxonomie a rozvoje standardu EU pro 
zelené dluhopisy;

Or. en

Pozměňovací návrh 411
Clotilde Armand

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. trvá na zahrnutí sociálních cílů do 
rámce udržitelnosti, mimo jiné posouzením 
rozšíření oblasti působnosti taxonomie a 
rozvoje standardu EU pro zelené 
dluhopisy;

19. trvá na zahrnutí sociálních cílů do 
rámce udržitelnosti, mimo jiné rozvoje 
standardu EU pro zelené dluhopisy;

Or. en

Pozměňovací návrh 412
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. trvá na zahrnutí sociálních cílů do 
rámce udržitelnosti, mimo jiné posouzením 
rozšíření oblasti působnosti taxonomie a 
rozvoje standardu EU pro zelené 
dluhopisy;

19. trvá na zahrnutí sociálních cílů do 
rámce udržitelnosti, mimo jiné 
předpokládaným rozšířením oblasti 
působnosti taxonomie a rozvoje standardu 
EU pro zelené dluhopisy;

Or. en

Pozměňovací návrh 413
Billy Kelleher

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. připomíná čl. 26 odst. nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o 
taxonomii (EU) 2020 / ... [nařízení o 
taxonomii], který zavazuje Evropskou 
komisi k posouzení provádění „hnědé“ 
taxonomie do 31. prosince 2021;

Or. en

Pozměňovací návrh 414
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, 
Valérie Hayer

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vyzývá Komisi, aby navrhla 
„hnědou“ taxonomii jako doporučenou 
Evropskou centrální bankou a 
centrálními bankami a regulačními 
orgány zapojenými do sítě pro ekologizaci 
finančního systému;

Or. en
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Pozměňovací návrh 415
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. trvá na zahrnutí cílů v oblasti 
správy do rámce udržitelnosti, mimo jiné 
pomocí dodatečných volebních práv pro 
dlouhodobé akcionáře, reformy struktur 
odměňování a fiduciárních povinností 
nejvyššího vedení a povinného podávání 
zpráv o udržitelnosti a náležité péči pro 
finanční instituce a velké podniky; vítá 
přípravu iniciativy pro udržitelnou správu 
podniků;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 416
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. trvá na zahrnutí cílů v oblasti 
správy do rámce udržitelnosti, mimo jiné 
pomocí dodatečných volebních práv pro 
dlouhodobé akcionáře, reformy struktur 
odměňování a fiduciárních povinností 
nejvyššího vedení a povinného podávání 
zpráv o udržitelnosti a náležité péči pro 
finanční instituce a velké podniky; vítá 
přípravu iniciativy pro udržitelnou správu 
podniků;

20. trvá na zahrnutí cílů v oblasti 
správy do rámce udržitelnosti, mimo jiné 
pomocí dodatečných volebních práv pro 
dlouhodobé akcionáře, reformy struktur 
odměňování, závazných pravidel 
týkajících se rovnosti žen a mužů a 
fiduciárních povinností nejvyššího vedení a 
povinného podávání zpráv o udržitelnosti a 
náležité péči pro finanční instituce a velké 
podniky; vítá přípravu iniciativy pro 
udržitelnou správu podniků a nadcházející 
revizi požadavků EU na podávání zpráv o 
nefinančních informacích; zdůrazňuje, že 
tato revize by měla zajistit komplexní a 
udržitelné podávání zpráv o vysoké kvalitě 
ze strany účastníků soukromého sektoru; 
vyzývá Komisi, aby předložila legislativní 
návrh týkající se povinností ředitelů, 
včetně povinných strategií udržitelnosti a 
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měřitelných cílů pro velké společnosti;
Or. en

Pozměňovací návrh 417
Paul Tang, Manon Aubry, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Eero 
Heinäluoma, Pedro Marques

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. trvá na zahrnutí cílů v oblasti 
správy do rámce udržitelnosti, mimo jiné 
pomocí dodatečných volebních práv pro 
dlouhodobé akcionáře, reformy struktur 
odměňování a fiduciárních povinností 
nejvyššího vedení a povinného podávání 
zpráv o udržitelnosti a náležité péči pro 
finanční instituce a velké podniky; vítá 
přípravu iniciativy pro udržitelnou správu 
podniků;

20. podporuje výzvu skupiny 
odborníků na vysoké úrovni pro 
udržitelné finance k přijetí nových 
opatření na podporu dlouhodobosti ve 
prospěch lidí a planety; trvá na zahrnutí 
cílů v oblasti správy do rámce 
udržitelnosti, mimo jiné pomocí 
dodatečných volebních práv pro 
dlouhodobé akcionáře, reformy struktur 
odměňování a fiduciárních povinností 
nejvyššího vedení a povinného podávání 
zpráv o udržitelnosti a náležité péči pro 
finanční instituce a velké podniky společně 
s odpovědností a přístupem k opravným 
prostředkům u Evropského soudního 
dvora; vítá přípravu iniciativy pro 
udržitelnou správu podniků, která by měla 
zahrnovat legislativní návrh týkající se 
povinností ředitelů, včetně povinných 
strategií udržitelnosti a měřitelných cílů 
pro velké společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 418
Herve Juvin, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. trvá na zahrnutí cílů v oblasti 
správy do rámce udržitelnosti, mimo jiné 
pomocí dodatečných volebních práv pro 

20. trvá na zahrnutí cílů v oblasti 
správy do rámce udržitelnosti, mimo jiné 
pomocí dodatečných volebních práv pro 
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dlouhodobé akcionáře, reformy struktur 
odměňování a fiduciárních povinností 
nejvyššího vedení a povinného podávání 
zpráv o udržitelnosti a náležité péči pro 
finanční instituce a velké podniky; vítá 
přípravu iniciativy pro udržitelnou správu 
podniků;

dlouhodobé akcionáře, reformy struktur 
odměňování a fiduciárních povinností 
nejvyššího vedení a povinného podávání 
zpráv o udržitelnosti a náležité péči pro 
finanční instituce a velké podniky; vítá 
přípravu iniciativy pro udržitelnou správu 
podniků; navrhuje, aby byla vybírána daň 
z úroků a dividend vyplácených 
společnostmi, jejichž sídlo se nachází v 
Evropě, pokud nejsou koneční příjemci 
známí (svěřenské společnosti, offshore 
společnosti);

Or. fr

Pozměňovací návrh 419
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Andreas Schwab, Stefan Berger, Enikő 
Győri, Othmar Karas, Christian Doleschal, Inese Vaidere, Esther de Lange, Lídia 
Pereira

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. trvá na zahrnutí cílů v oblasti 
správy do rámce udržitelnosti, mimo jiné 
pomocí dodatečných volebních práv pro 
dlouhodobé akcionáře, reformy struktur 
odměňování a fiduciárních povinností 
nejvyššího vedení a povinného podávání 
zpráv o udržitelnosti a náležité péči pro 
finanční instituce a velké podniky; vítá 
přípravu iniciativy pro udržitelnou správu 
podniků;

20. vyzývá Komisi, aby analyzovala, 
jak lze dlouhodobou perspektivu lépe 
začlenit do systému správy podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 420
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. trvá na zahrnutí cílů v oblasti 
správy do rámce udržitelnosti, mimo jiné 

20. vyzývá k přijetí nových opatření, 
včetně daňových pobídek, s cílem podpořit 
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pomocí dodatečných volebních práv pro 
dlouhodobé akcionáře, reformy struktur 
odměňování a fiduciárních povinností 
nejvyššího vedení a povinného podávání 
zpráv o udržitelnosti a náležité péči pro 
finanční instituce a velké podniky; vítá 
přípravu iniciativy pro udržitelnou správu 
podniků;

dlouhodobost ve prospěch lidí a planety; 
trvá na zahrnutí cílů v oblasti správy do 
rámce udržitelnosti, mimo jiné pomocí 
dodatečných volebních práv pro 
dlouhodobé akcionáře, reformy struktur 
odměňování a fiduciárních povinností 
nejvyššího vedení a povinného podávání 
zpráv o udržitelnosti a náležité péči pro 
finanční instituce a velké podniky; vítá 
přípravu iniciativy pro udržitelnou správu 
podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 421
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Antonio Maria Rinaldi

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. trvá na zahrnutí cílů v oblasti 
správy do rámce udržitelnosti, mimo jiné 
pomocí dodatečných volebních práv pro 
dlouhodobé akcionáře, reformy struktur 
odměňování a fiduciárních povinností 
nejvyššího vedení a povinného podávání 
zpráv o udržitelnosti a náležité péči pro 
finanční instituce a velké podniky; vítá 
přípravu iniciativy pro udržitelnou správu 
podniků;

20. trvá na zahrnutí cílů v oblasti 
správy do rámce udržitelnosti, aniž by se 
vytvářela další byrokracie a náklady pro 
podniky, akcionáře i zákazníky, jak jsme 
zjistili po chaotickém provádění směrnice 
MiFID II;

Or. en

Pozměňovací návrh 422
Paul Tang, Manon Aubry, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pierre 
Larrouturou, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. podporuje rozšíření rámce 
udržitelnosti na podnikový sektor; vyzývá 
k povinnému podávání zpráv o 
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udržitelnosti a náležité péči pro finanční 
instituce i velké podniky, k přísnější 
odpovědnosti podniků, pokud jde o rizika 
týkající se udržitelnosti, a k lepšímu 
podávání zpráv o kvalitě, mimo jiné 
zavedením mechanismu ověřování a 
nezávislého auditu;

Or. en

Pozměňovací návrh 423
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Pierre 
Larrouturou, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Návrh usnesení
Bod 20 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20b. vyzývá k ambiciózní revizi 
směrnice o vykazování nefinančních 
informací, která zajistí, aby všechny 
společnosti působící na trhu EU měly 
stejnou povinnost zveřejňovat dopad svých 
činností na environmentální a sociální 
udržitelnost a udržitelnost správy;

Or. en

Pozměňovací návrh 424
Alfred Sant

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. připomíná, že investice do 
udržitelných hospodářských činností 
mohou vést k „uvízlým aktivům“ s 
blokačním účinkem; domnívá se, že toto 
riziko je nedostatečně zahrnuté do 
úvěrového hodnocení a obezřetnostních 
rámců;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 425
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Pierre 
Larrouturou, Pedro Marques

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. připomíná, že investice do 
udržitelných hospodářských činností 
mohou vést k „uvízlým aktivům“ s 
blokačním účinkem; domnívá se, že toto 
riziko je nedostatečně zahrnuté do 
úvěrového hodnocení a obezřetnostních 
rámců;

21. připomíná, že investice do 
udržitelných hospodářských činností 
mohou vést k „uvízlým aktivům“ s 
blokačním účinkem; domnívá se, že toto 
riziko je nedostatečně zahrnuté do 
úvěrového hodnocení a obezřetnostních 
rámců, včetně basilejského rámce; vyzývá 
k přezkumu nařízení o ratingu s cílem 
podpořit transparentnost hodnocení 
udržitelnosti a posouzení možnosti 
začlenění faktorů udržitelnosti do 
obezřetnostních právních předpisů; vyzývá 
k vytvoření hnědé taxonomie s uvedením 
investic, které čelí zvýšené expozici 
rizikům v oblasti klimatu, a k využívání 
této hnědé taxonomie v obezřetnostním 
rámci;

Or. en

Pozměňovací návrh 426
Billy Kelleher

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. připomíná, že investice do 
udržitelných hospodářských činností 
mohou vést k „uvízlým aktivům“ s 
blokačním účinkem; domnívá se, že toto 
riziko je nedostatečně zahrnuté do 
úvěrového hodnocení a obezřetnostních 
rámců;

21. připomíná, že investice do 
udržitelných hospodářských činností 
mohou vést k „uvízlým aktivům“ s 
blokačním účinkem; domnívá se, že toto 
riziko je nedostatečně zahrnuté do 
úvěrového hodnocení a obezřetnostních 
rámců, které by měly být řešeny při 
nadcházejících přezkumech ratingových 
agentur, CRR/CRD a rámců solventnosti; 
uznává význam soukromého sektoru při 
financování přechodu na udržitelné 
hospodářství, zdůrazňuje, že je třeba tato 
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opatření vyvážit s příslušnými pobídkami 
pro investice do udržitelných činností, a 
vyzývá proto Komisi, aby prověřila 
obezřetnostní zacházení se „zelenými“ 
expozicemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 427
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. připomíná, že investice do 
udržitelných hospodářských činností 
mohou vést k „uvízlým aktivům“ s 
blokačním účinkem; domnívá se, že toto 
riziko je nedostatečně zahrnuté do 
úvěrového hodnocení a obezřetnostních 
rámců;

21. připomíná, že investice do 
udržitelných hospodářských činností 
mohou vést k „uvízlým aktivům“ s 
blokačním účinkem; domnívá se, že toto 
riziko je nedostatečně zahrnuté do 
úvěrového hodnocení a obezřetnostních 
rámců; domnívá se, že pro hodnocení 
projektu není rating dostatečným 
parametrem, protože hodnocení projektu 
jako celku je nezbytné k zajištění toho, 
aby všechna předem stanovená kritéria 
nejen úvěrové povahy, ale i udržitelnosti, 
byla důsledně dodržována i s pokyny 
Komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 428
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. připomíná, že investice do 
udržitelných hospodářských činností 
mohou vést k „uvízlým aktivům“ s 
blokačním účinkem; domnívá se, že toto 
riziko je nedostatečně zahrnuté do 
úvěrového hodnocení a obezřetnostních 

21. připomíná, že investice do 
udržitelných hospodářských činností 
povedou k „uvízlým aktivům“ s blokačním 
účinkem, která významně zabrání 
dosažení cílů v oblasti klimatu a životního 
prostředí; domnívá se, že toto riziko je 
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rámců; nedostatečně zahrnuté do úvěrového 
hodnocení a obezřetnostních rámců; 
připomíná, že taxonomie EU považuje 
ekonomické činnosti za podstatné přispění 
ke zmírňování změny klimatu pouze 
tehdy, pokud nevedou k uzamčení v 
aktivech, která nejsou v souladu s cílem 
klimatické neutrality;

Or. en

Pozměňovací návrh 429
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. připomíná, že investice do 
udržitelných hospodářských činností 
mohou vést k „uvízlým aktivům“ s 
blokačním účinkem; domnívá se, že toto 
riziko je nedostatečně zahrnuté do 
úvěrového hodnocení a obezřetnostních 
rámců;

21. připomíná, že investice do 
udržitelných hospodářských činností 
povedou k „uvízlým aktivům“ s blokačním 
účinkem; domnívá se, že toto riziko je 
nedostatečně zahrnuté do úvěrového 
hodnocení a obezřetnostních rámců; žádá 
Komisi, aby do konce roku 2021 
předložila legislativní návrhy na 
modernizaci souboru pravidel EU pro 
bankovní unii s cílem plně začlenit rizika 
pro životní prostředí, včetně rizik 
spojených s uvízlými aktivy, do 
obezřetnostního rámce a do procesu 
dohledu a hodnocení;

Or. en

Pozměňovací návrh 430
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. připomíná, že investice do 
udržitelných hospodářských činností 
mohou vést k „uvízlým aktivům“ s 

21. připomíná, že investice do 
udržitelných hospodářských činností 
mohou vést k „uvízlým aktivům“ s 
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blokačním účinkem; domnívá se, že toto 
riziko je nedostatečně zahrnuté do 
úvěrového hodnocení a obezřetnostních 
rámců;

blokačním účinkem; domnívá se, že toto 
riziko je nedostatečně zahrnuté do 
úvěrového hodnocení a obezřetnostních 
rámců; zdůrazňuje, že finanční rizika 
související s udržitelností lze lépe řešit 
rozšířením oblasti působnosti taxonomie 
EU tak, aby zahrnovala neudržitelné 
činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 431
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Valérie Hayer, Paul Tang

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. připomíná, že investice do 
udržitelných hospodářských činností 
mohou vést k „uvízlým aktivům“ s 
blokačním účinkem; domnívá se, že toto 
riziko je nedostatečně zahrnuté do 
úvěrového hodnocení a obezřetnostních 
rámců;

21. připomíná, že investice do 
udržitelných hospodářských činností 
mohou vést k „uvízlým aktivům“ s 
blokačním účinkem; domnívá se, že toto 
riziko je nedostatečně zahrnuté do 
úvěrového hodnocení a obezřetnostních 
rámců, které by měly být řešeny při 
nadcházejících přezkumech ratingových 
agentur, CRR/CRD a solventnostních 
rámců;

Or. en

Pozměňovací návrh 432
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. připomíná, že investice do 
udržitelných hospodářských činností 
mohou vést k „uvízlým aktivům“ s 
blokačním účinkem; domnívá se, že toto 
riziko je nedostatečně zahrnuté do 
úvěrového hodnocení a obezřetnostních 
rámců;

21. připomíná, že investice do 
udržitelných hospodářských činností a 
jejich úvěrování povedou k „uvízlým 
aktivům“ nebo utopeným investicím s 
blokačním účinkem; domnívá se, že toto 
riziko je nedostatečně zahrnuté do 
úvěrového hodnocení a obezřetnostních 
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rámců včetně rámce Basel III;

Or. en

Pozměňovací návrh 433
Frances Fitzgerald

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. připomíná, že investice do 
udržitelných hospodářských činností 
mohou vést k „uvízlým aktivům“ s 
blokačním účinkem; domnívá se, že toto 
riziko je nedostatečně zahrnuté do 
úvěrového hodnocení a obezřetnostních 
rámců;

21. připomíná riziko ekonomicky 
neživotaschopných investic a investice do 
udržitelných hospodářských činností, což 
může vést k „uvízlým aktivům“ s 
blokačním účinkem; domnívá se, že toto 
riziko je nedostatečně zahrnuté do 
úvěrového hodnocení a obezřetnostních 
rámců;

Or. en

Pozměňovací návrh 434
Linea Søgaard-Lidell

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. připomíná, že investice do 
udržitelných hospodářských činností 
mohou vést k „uvízlým aktivům“ s 
blokačním účinkem; domnívá se, že toto 
riziko je nedostatečně zahrnuté do 
úvěrového hodnocení a obezřetnostních 
rámců;

21. připomíná, že investice do 
udržitelných hospodářských činností 
mohou vést k „uvízlým aktivům“ s 
blokačním účinkem; domnívá se, že je 
třeba vyjasnit, jak začlenit rizika 
související s udržitelností do ratingů a 
obezřetnostních rámců; 

Or. en

Pozměňovací návrh 435
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Andreas Schwab, Stefan Berger, Othmar 
Karas, Jessica Polfjärd, Eva Maydell, Christian Doleschal, Jörgen Warborn, Inese 
Vaidere, Esther de Lange, Siegfried Mureşan, Lídia Pereira

Návrh usnesení
Bod 21
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. připomíná, že investice do 
udržitelných hospodářských činností 
mohou vést k „uvízlým aktivům“ s 
blokačním účinkem; domnívá se, že toto 
riziko je nedostatečně zahrnuté do 
úvěrového hodnocení a obezřetnostních 
rámců;

21. připomíná, že investice do 
udržitelných hospodářských činností 
mohou vést k „uvízlým aktivům“ s 
blokačním účinkem; zdůrazňuje, že toto 
riziko musí být dostatečně zahrnuté do 
úvěrového hodnocení a obezřetnostních 
rámců;

Or. en

Pozměňovací návrh 436
Alfred Sant

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. zdůrazňuje, že je důležité spojovat 
udržitelnost s praxí kapitálového trhu; 
připomíná, že soukromý kapitál by měl 
mít zásadní význam pro dosažení 
udržitelných cílů a že za tímto účelem by 
další pokrok směrem k unii kapitálových 
trhů měl pomoci vytvořit jasný kanál mezi 
soukromými investicemi a ekologickými 
činnostmi; zdůrazňuje klíčovou úlohu, 
kterou by v tomto ohledu mohly hrát 
evropské malé a střední podniky s cílem 
podpořit nezbytné inovace a technologie 
pro tuto transformaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 437
Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. domnívá se, že budoucí obnovená 
strategie EU v oblasti udržitelného 
financování je velkou příležitostí k 
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urychlení přechodu k udržitelnějším 
retailovým investicím; vyzývá proto 
Komisi, aby navrhla nezbytná legislativní 
opatření s cílem motivovat občany k 
investicím do udržitelného financování na 
základě kritérií stanovených taxonomií 
[nařízení o zřízení rámce pro usnadnění 
udržitelných investic];

Or. en

Pozměňovací návrh 438
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. v zájmu konfrontace tzv. lakování 
na zeleno a v konečném důsledku podpory 
dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě předloží Komise do června 2021 
Evropskému parlamentu a Radě 
legislativní návrh, kterým se zavádí 
celounijní zákaz reklamy, sponzorství 
nebo jakýchkoli jiných propagačních 
činností financovaných společnostmi, 
které získávají většinu svých příjmů z 
těžby a dodávek fosilních paliv;

Or. en

Pozměňovací návrh 439
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Valérie Hayer, Paul Tang, Billy Kelleher

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá Komisi, aby revidovala 
směrnici o vykazování nefinančních 
informací a předložila nové právní 
předpisy o správě společností s cílem 
zajistit, aby všechny velké společnosti 
působící v odvětvích s vysokými emisemi 
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uhlíku vypracovaly a zveřejňovaly své cíle 
v oblasti snižování emisí uhlíku a plány 
transformace s cílem sladit svou činnost s 
Pařížskou dohodou;

Or. en

Pozměňovací návrh 440
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá evropské orgány dohledu, 
aby spolu s příslušnými vnitrostátními 
orgány vypracovaly každoroční testování 
scénářů vývoje klimatických podmínek u 
finančních institucí, nad nimiž vykonávají 
dohled, jak je v současné době 
projednáváno v rámci sítě pro klamavou 
ekologickou reklamu ve finančním 
systému, s cílem porozumět finančním 
rizikům souvisejícím s klimatem v 
portfoliích příslušných finančních 
institucí EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 441
Clotilde Armand

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. trvá na tom, že by měly být 
prozkoumány všechny možnosti, aby se 
usnadnily administrativní postupy pro 
přístup evropských malých a středních 
podniků k veřejným a soukromým 
finančním prostředkům v rámci plánu 
SEIP; zdůrazňuje, že je třeba vyvinout 
další úsilí o informování malých a 
středních podniků o nových možnostech 
financování v rámci plánu SEIP;
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Or. en

Pozměňovací návrh 442
José Manuel Fernandes

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby 
evropští občané neplatili dvakrát za 
nedostatek investic velkých společností 
produkujících emise CO2, které 
nevyužívaly své bezplatné povolenky v 
rámci systému obchodování s emisemi k 
uskutečnění udržitelných investic 
potřebných na podporu evropského úsilí o 
klimatickou neutralitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 443
Frances Fitzgerald

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. trvá na tom, že veřejné a soukromé 
investice se musí pokud možno vzájemně 
doplňovat při mobilizaci finančních 
prostředků pro Zelenou dohodu; 
zdůrazňuje, že investice soukromého 
sektoru by neměly být vytěsněny, aby bylo 
možné maximalizovat financování 
investičního plánu pro udržitelnou 
Evropu;

Or. en

Pozměňovací návrh 444
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Andreas Schwab, Stefan Berger, Enikő 
Győri, Othmar Karas, Jessica Polfjärd, Eva Maydell, Christian Doleschal, Jörgen 
Warborn, Inese Vaidere, Siegfried Mureşan
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Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. připomíná, že udržitelné investice 
nemusí být nutně spojeny s nižším 
rizikovým profilem než jiné druhy 
investic; poukazuje na to, že hledisko 
udržitelnosti proto nesmí být na úkor 
ohledů na finanční stabilitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 445
Linea Søgaard-Lidell

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. trvá na tom, že je zapotřebí více 
opatření k zajištění větší spolehlivosti a 
srovnatelnosti hodnocení udržitelnosti, 
mimo jiné prostřednictvím společných 
definic a transparentnosti metodik 
používaných při posuzování udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 446
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá Komisi, aby revidovala 
nařízení o úvěrovém ratingu s cílem 
zajistit, aby rizika související s 
udržitelností byla řádně integrována;

Or. en
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Pozměňovací návrh 447
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 21 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21b. vyzývá evropské orgány dohledu a 
jednotný mechanismus dohledu, aby spolu 
s příslušnými vnitrostátními orgány rychle 
vypracovaly roční testování klimatických 
scénářů finančních institucí, nad nimiž 
vykonávají dohled, jak je v současné době 
projednáváno zejména v rámci sítě pro 
ekologizaci finančního systému, s cílem 
porozumět tomu, kde a do jaké míry se v 
portfoliích příslušných finančních 
institucí EU vyskytují finanční rizika 
související s klimatem;

Or. en

Pozměňovací návrh 448
Clotilde Armand

Návrh usnesení
Bod 21 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21b. připomíná, že v zájmu dosažení 
vysoké úrovně finanční absorpce musí 
Komise vnitrostátním orgánům veřejné 
správy poskytnout technickou pomoc při 
vypracovávání plánů transformace a při 
souvisejících správních postupech;

Or. en

Pozměňovací návrh 449
Paul Tang, Petros Kokkalis, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Pierre Larrouturou, 
Joachim Schuster, Pedro Marques

Návrh usnesení
Bod 22
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá k zavedení rámce 
usnadňujícího veřejné udržitelné investice 
na dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu, zdůrazňuje však, že ať 
už bude zvolen jakýkoli model 
financování, nesmí ohrozit udržitelnost 
veřejných financí v EU; podporuje závazek 
výkonného místopředsedy Dombrovskise k 
prozkoumání toho, jak může být taxonomie 
využita ve veřejném sektoru; vyzývá k 
tomu, aby veřejná podpora pro letecké 
společnosti byla využívána udržitelným a 
účinným způsobem;

22. zdůrazňuje riziko snížení 
veřejných výdajů na udržitelný přechod v 
souvislosti s koronavirovou krizí vyzývá k 
zavedení rámce usnadňujícího veřejné 
udržitelné investice na dosažení cílů 
stanovených v Zelené dohodě pro Evropu, 
zdůrazňuje však, že ať už bude zvolen 
jakýkoli model financování, nesmí ohrozit 
udržitelnost veřejných financí v EU; 
zasazuje se o vytvoření udržitelného 
zeleného zlatého pravidla s cílem vyloučit 
udržitelné investice z rámce EU pro 
správu ekonomických záležitostí; vyzývá k 
přijetí paktu o udržitelném rozvoji, který 
by prověřil plnění cílů udržitelnosti a 
mezeru v zelených investicích v každém 
členském státě; vítá, že taxonomie EU 
bude směrovat investice do obnovy 
Evropy, aby se zajistilo, že jsou v souladu 
s dlouhodobými ambicemi EU; vyzývá k 
větší transparentnosti míry udržitelnosti 
veřejných investic na úrovni EU a 
členských států; podporuje závazek 
výkonného místopředsedy Dombrovskise k 
prozkoumání toho, jak může být taxonomie 
využita ve veřejném sektoru; vyzývá k 
tomu, aby veřejná podpora pro letecké 
společnosti byla využívána udržitelným a 
účinným způsobem; podporuje závazek 
Komise prozkoumat, jak může standard 
pro zelené dluhopisy EU a další rámce 
umožňující zvýšit veřejné a soukromé 
financování udržitelných investic;

Or. en

Pozměňovací návrh 450
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá k zavedení rámce 22. vyzývá k zavedení rámce 



AM\1209233CS.docx 227/291 PE652.496v02-00

CS

usnadňujícího veřejné udržitelné investice 
na dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu, zdůrazňuje však, že ať 
už bude zvolen jakýkoli model 
financování, nesmí ohrozit udržitelnost 
veřejných financí v EU; podporuje závazek 
výkonného místopředsedy Dombrovskise k 
prozkoumání toho, jak může být taxonomie 
využita ve veřejném sektoru; vyzývá k 
tomu, aby veřejná podpora pro letecké 
společnosti byla využívána udržitelným a 
účinným způsobem;

usnadňujícího veřejné udržitelné investice 
na dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu tak, aby se veřejné 
investiční výdaje rozložily do udržitelných 
hospodářských činností prostřednictvím 
životního cyklu odpovídající tvorby 
hrubého kapitálu; žádá proto Komisi, aby 
v rámci revize balíčku šesti právních aktů 
a balíčku dvou právních aktů předložila 
za tímto účelem legislativní návrhy 
týkající se fiskálních pravidel EU, a 
poukazuje na to, že tato revize je 
nezbytnou podmínkou, aby zajistila 
udržitelnost veřejných financí v EU; 
podporuje závazek výkonného 
místopředsedy Dombrovskise k 
prozkoumání toho, jak by měla být 
taxonomie EU využita ve veřejném 
sektoru; domnívá se, že tento cíl by měl 
vést k přijetí závazných cílů a 
minimálních prahových hodnot; vyzývá k 
tomu, aby veřejná podpora pro letecké 
společnosti byla podmíněna přijetím plánů 
dekarbonizace a závazky na podporu cílů 
Unie v oblasti klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 451
Margarida Marques, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik Bergkvist, Elisabetta 
Gualmini

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá k zavedení rámce 
usnadňujícího veřejné udržitelné investice 
na dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu, zdůrazňuje však, že ať 
už bude zvolen jakýkoli model 
financování, nesmí ohrozit udržitelnost 
veřejných financí v EU; podporuje závazek 
výkonného místopředsedy Dombrovskise k 
prozkoumání toho, jak může být taxonomie 
využita ve veřejném sektoru; vyzývá k 
tomu, aby veřejná podpora pro letecké 
společnosti byla využívána udržitelným a 

22. vyzývá k zavedení rámce 
usnadňujícího veřejné udržitelné investice 
na dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu, zdůrazňuje však, že ať 
už bude zvolen jakýkoli model 
financování, nesmí ohrozit udržitelnost 
veřejných financí v EU; domnívá se, že 
přezkum rámce EU pro správu 
ekonomických záležitostí by se měl 
zabývat způsoby, jak motivovat členské 
státy k provádění reforem a investic s 
cílem řešit problémy v oblasti životního 
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účinným způsobem; prostředí a současně zachovat udržitelnost 
dluhu; vyzývá členské státy, aby aktivněji 
uplatňovaly zásady zeleného sestavování 
rozpočtu jako způsobu, jak splnit cíle 
Zelené dohody pro Evropu a zároveň 
zlepšovat kvalitu veřejných financí; 
podporuje závazek výkonného 
místopředsedy Dombrovskise k 
prozkoumání toho, jak může být taxonomie 
využita ve veřejném sektoru; vyzývá k 
tomu, aby veřejná podpora pro letecké 
společnosti byla využívána udržitelným a 
účinným způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 452
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, 
Valérie Hayer, Billy Kelleher

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá k zavedení rámce 
usnadňujícího veřejné udržitelné investice 
na dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu, zdůrazňuje však, že ať 
už bude zvolen jakýkoli model 
financování, nesmí ohrozit udržitelnost 
veřejných financí v EU; podporuje závazek 
výkonného místopředsedy Dombrovskise k 
prozkoumání toho, jak může být taxonomie 
využita ve veřejném sektoru; vyzývá k 
tomu, aby veřejná podpora pro letecké 
společnosti byla využívána udržitelným a 
účinným způsobem;

22. vyzývá k zavedení rámce 
usnadňujícího veřejné udržitelné investice 
na dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu, zdůrazňuje však, že ať 
už bude zvolen jakýkoli model 
financování, nesmí ohrozit udržitelnost 
veřejných financí v EU; podporuje závazek 
výkonného místopředsedy Dombrovskise k 
prozkoumání toho, jak může být taxonomie 
využita ve veřejném sektoru, a vyzývá 
proto Komisi, aby zveřejnila, která část 
výdajů Unie je v souladu s kategoriemi 
taxonomie stanovenými v nařízení (EU) 
2020/ [nařízení o taxonomii] a aby přijala 
aktualizovanou metodiku sledování pro 
sledování a podávání zpráv o kapitálových 
tocích směrem k udržitelným investicím 
podle nařízení Evropského parlamentu a 
Rady o taxonomii (EU) 2020/… [nařízení 
o taxonomii]; vyzývá k tomu, aby veřejná 
podpora pro letecké společnosti byla 
využívána udržitelným a účinným 
způsobem;



AM\1209233CS.docx 229/291 PE652.496v02-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 453
Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá k zavedení rámce 
usnadňujícího veřejné udržitelné investice 
na dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu, zdůrazňuje však, že ať 
už bude zvolen jakýkoli model 
financování, nesmí ohrozit udržitelnost 
veřejných financí v EU; podporuje závazek 
výkonného místopředsedy Dombrovskise k 
prozkoumání toho, jak může být taxonomie 
využita ve veřejném sektoru; vyzývá k 
tomu, aby veřejná podpora pro letecké 
společnosti byla využívána udržitelným a 
účinným způsobem;

22. vyzývá k zavedení rámce 
usnadňujícího veřejné udržitelné investice 
na dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu, zdůrazňuje však, že ať 
už bude zvolen jakýkoli model 
financování, nesmí ohrozit udržitelnost 
veřejných financí v EU; podporuje závazek 
výkonného místopředsedy Dombrovskise k 
prozkoumání toho, jak může být taxonomie 
využita ve veřejném sektoru; vyzývá k 
tomu, aby veřejná podpora pro letecké 
společnosti byla využívána udržitelným a 
účinným způsobem; domnívá se, že dotace 
nebo půjčky přidělené velkým 
společnostem v rámci Next Generation 
EU by měly být spojeny s protějšky, včetně 
zákazu dividend a bonusů, povinné 
fiskální transparentnosti s veřejným 
podáváním zpráv podle jednotlivých zemí, 
povinného snižování rozdílů v 
odměňování žen a mužů a poměru 
odměňování vedoucích pracovníků a 
konkrétních závazků a akčních plánů ke 
snížení emisí skleníkových plynů a 
negativního dopadu na životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 454
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá k zavedení rámce 
usnadňujícího veřejné udržitelné investice 

22. vyzývá k zavedení rámce 
usnadňujícího veřejné udržitelné investice 
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na dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu, zdůrazňuje však, že ať 
už bude zvolen jakýkoli model 
financování, nesmí ohrozit udržitelnost 
veřejných financí v EU; podporuje závazek 
výkonného místopředsedy Dombrovskise k 
prozkoumání toho, jak může být taxonomie 
využita ve veřejném sektoru; vyzývá k 
tomu, aby veřejná podpora pro letecké 
společnosti byla využívána udržitelným a 
účinným způsobem;

na dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu, zdůrazňuje však, že ať 
už bude zvolen jakýkoli model 
financování, nesmí ohrozit udržitelnost 
veřejných financí v EU; podporuje závazek 
výkonného místopředsedy Dombrovskise k 
prozkoumání toho, jak může být taxonomie 
využita ve veřejném sektoru; vyzývá k 
tomu, aby veřejná podpora pro letecké 
společnosti byla využívána udržitelným a 
účinným způsobem; a vyzývá EU, aby 
nepodporovala návrh předložený v 
souvislosti s Mezinárodní organizací pro 
civilní letectví (ICAO) na změnu 
výchozího bodu, od něhož bude měřen 
růst emisí v tomto odvětví, což by mohlo 
vyústit v to, že letecké společnosti nebudou 
za svůj vliv na klima až do roku 2024 
platit nic;

Or. en

Pozměňovací návrh 455
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Stefan Berger, Enikő Győri, Jessica Polfjärd, 
Christian Doleschal, Jörgen Warborn, Lídia Pereira

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá k zavedení rámce 
usnadňujícího veřejné udržitelné investice 
na dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu, zdůrazňuje však, že 
ať už bude zvolen jakýkoli model 
financování, nesmí ohrozit udržitelnost 
veřejných financí v EU; podporuje závazek 
výkonného místopředsedy Dombrovskise k 
prozkoumání toho, jak může být 
taxonomie využita ve veřejném sektoru; 
vyzývá k tomu, aby veřejná podpora pro 
letecké společnosti byla využívána 
udržitelným a účinným způsobem;

22. zdůrazňuje, že vyšší úroveň 
veřejných udržitelných investic nesmí 
ohrozit udržitelnost veřejných financí v 
EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 456
Marc Angel

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá k zavedení rámce 
usnadňujícího veřejné udržitelné investice 
na dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu, zdůrazňuje však, že ať 
už bude zvolen jakýkoli model 
financování, nesmí ohrozit udržitelnost 
veřejných financí v EU; podporuje závazek 
výkonného místopředsedy Dombrovskise k 
prozkoumání toho, jak může být taxonomie 
využita ve veřejném sektoru; vyzývá k 
tomu, aby veřejná podpora pro letecké 
společnosti byla využívána udržitelným a 
účinným způsobem;

22. vyzývá k zavedení rámce 
usnadňujícího veřejné udržitelné investice 
na dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu, zdůrazňuje však, že ať 
už bude zvolen jakýkoli model 
financování, nesmí ohrozit udržitelnost 
veřejných financí v EU; podporuje závazek 
výkonného místopředsedy Dombrovskise k 
prozkoumání toho, jak může být taxonomie 
využita ve veřejném sektoru; vyzývá k 
tomu, aby veřejná podpora pro odvětví 
dopravy, zejména pro letecké společnosti, 
byla využívána udržitelným a účinným 
způsobem a aby byla spojena s jasnou 
povinností dalšího úsilí v oblasti 
udržitelnosti v tomto odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 457
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá k zavedení rámce 
usnadňujícího veřejné udržitelné investice 
na dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu, zdůrazňuje však, že ať 
už bude zvolen jakýkoli model 
financování, nesmí ohrozit udržitelnost 
veřejných financí v EU; podporuje závazek 
výkonného místopředsedy Dombrovskise k 
prozkoumání toho, jak může být taxonomie 
využita ve veřejném sektoru; vyzývá k 
tomu, aby veřejná podpora pro letecké 
společnosti byla využívána udržitelným a 
účinným způsobem;

22. vyzývá k zavedení rámce 
usnadňujícího veřejné udržitelné investice 
na dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu, zdůrazňuje však, že ať 
už bude zvolen jakýkoli model 
financování, nesmí ohrozit udržitelnost 
veřejných financí v EU; podporuje závazek 
výkonného místopředsedy Dombrovskise k 
prozkoumání toho, jak může být taxonomie 
využita ve veřejném sektoru, včetně 
zadávání veřejných zakázek; vyzývá k 
tomu, aby veřejná podpora leteckých 
společností byla využívána udržitelným a 
účinným způsobem a byla podmíněna 
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zveřejněním cílů v oblasti klimatu a plánů 
ekologické transformace;

Or. en

Pozměňovací návrh 458
Alfred Sant

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá k zavedení rámce 
usnadňujícího veřejné udržitelné investice 
na dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu, zdůrazňuje však, že ať 
už bude zvolen jakýkoli model 
financování, nesmí ohrozit udržitelnost 
veřejných financí v EU; podporuje závazek 
výkonného místopředsedy Dombrovskise k 
prozkoumání toho, jak může být taxonomie 
využita ve veřejném sektoru; vyzývá k 
tomu, aby veřejná podpora pro letecké 
společnosti byla využívána udržitelným a 
účinným způsobem;

22. vyzývá k zavedení rámce 
usnadňujícího veřejné udržitelné investice 
na dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu, zdůrazňuje však, že ať 
už bude zvolen jakýkoli model 
financování, nesmí ohrozit udržitelnost 
veřejných financí v EU; podporuje závazek 
výkonného místopředsedy Dombrovskise k 
prozkoumání toho, jak může být taxonomie 
využita ve veřejném sektoru; vyzývá k 
tomu, aby veřejná podpora leteckých 
společností byla využívána udržitelným a 
účinným způsobem při současném 
zachování dodržování sociálních, 
environmentálních a spotřebitelských 
právních předpisů EU jako základní 
podmínkou této pomoci;

Or. en

Pozměňovací návrh 459
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá k zavedení rámce 
usnadňujícího veřejné udržitelné investice 
na dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu, zdůrazňuje však, že ať 
už bude zvolen jakýkoli model 
financování, nesmí ohrozit udržitelnost 
veřejných financí v EU; podporuje závazek 

22. zdůrazňuje, že ať už bude zvolen 
jakýkoli model financování, musí 
respektovat udržitelnost veřejných financí 
v EU, zejména doložku o zákazu dluhu 
zakotvenou v článku 311 SFEU; varuje, 
že uplatňování taxonomie na veřejný 
sektor může ohrozit národní svrchovanost 
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výkonného místopředsedy Dombrovskise k 
prozkoumání toho, jak může být 
taxonomie využita ve veřejném sektoru; 
vyzývá k tomu, aby veřejná podpora pro 
letecké společnosti byla využívána 
udržitelným a účinným způsobem;

členských států a omezit jejich výlučné 
pravomoci; vyzývá k tomu, aby veřejná 
podpora pro letecké společnosti byla 
využívána udržitelným a účinným 
způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 460
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá k zavedení rámce 
usnadňujícího veřejné udržitelné investice 
na dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu, zdůrazňuje však, že ať 
už bude zvolen jakýkoli model 
financování, nesmí ohrozit udržitelnost 
veřejných financí v EU; podporuje závazek 
výkonného místopředsedy Dombrovskise k 
prozkoumání toho, jak může být taxonomie 
využita ve veřejném sektoru; vyzývá k 
tomu, aby veřejná podpora pro letecké 
společnosti byla využívána udržitelným a 
účinným způsobem;

22. vyzývá k zavedení rámce 
usnadňujícího veřejné udržitelné investice 
na dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu, zdůrazňuje však, že ať 
už bude zvolen jakýkoli model 
financování, nesmí ohrozit udržitelnost 
veřejných financí v EU; podporuje závazek 
výkonného místopředsedy Dombrovskise k 
prozkoumání toho, jak může být taxonomie 
využita ve veřejném sektoru; trvá na tom, 
abyveškerá veřejná podpora pro letecké 
společnosti bylapodmíněna právy 
pracovníků a pokrokem při plnění 
ambiciózních cílů v oblasti životního 
prostředí a klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 461
Clara Ponsatí Obiols

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá k zavedení rámce 
usnadňujícího veřejné udržitelné investice 
na dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu, zdůrazňuje však, že ať 
už bude zvolen jakýkoli model 

22. vyzývá k zavedení rámce 
usnadňujícího veřejné udržitelné investice 
na dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu, zdůrazňuje však, že ať 
už bude zvolen jakýkoli model 
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financování, nesmí ohrozit udržitelnost 
veřejných financí v EU; podporuje závazek 
výkonného místopředsedy Dombrovskise k 
prozkoumání toho, jak může být taxonomie 
využita ve veřejném sektoru; vyzývá k 
tomu, aby veřejná podpora pro letecké 
společnosti byla využívána udržitelným a 
účinným způsobem;

financování, nesmí ohrozit udržitelnost 
veřejných financí v EU; podporuje závazek 
výkonného místopředsedy Dombrovskise k 
prozkoumání toho, jak může být taxonomie 
využita ve veřejném sektoru; vyzývá k 
tomu, aby veřejná podpora pro letecké 
společnosti nebo jiná odvětví zasažená 
koronavirovou krizí, jako je cestovní ruch 
nebo automobilový průmysl, byla 
využívána udržitelným a účinným 
způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 462
Clotilde Armand

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá k zavedení rámce 
usnadňujícího veřejné udržitelné investice 
na dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu, zdůrazňuje však, že ať 
už bude zvolen jakýkoli model 
financování, nesmí ohrozit udržitelnost 
veřejných financí v EU; podporuje závazek 
výkonného místopředsedy Dombrovskise k 
prozkoumání toho, jak může být 
taxonomie využita ve veřejném sektoru; 
vyzývá k tomu, aby veřejná podpora pro 
letecké společnosti byla využívána 
udržitelným a účinným způsobem;

22. vyzývá k zavedení rámce 
usnadňujícího veřejné udržitelné investice 
na dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu, zdůrazňuje však, že ať 
už bude zvolen jakýkoli model 
financování, nesmí ohrozit udržitelnost 
veřejných financí v EU; vyzývá k tomu, 
aby veřejná podpora pro letecké 
společnosti byla využívána udržitelným a 
účinným způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 463
Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá k zavedení rámce 
usnadňujícího veřejné udržitelné investice 

22. vyzývá k zavedení rámce 
usnadňujícího veřejné udržitelné investice 
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na dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu, zdůrazňuje však, že ať 
už bude zvolen jakýkoli model 
financování, nesmí ohrozit udržitelnost 
veřejných financí v EU; podporuje závazek 
výkonného místopředsedy Dombrovskise k 
prozkoumání toho, jak může být taxonomie 
využita ve veřejném sektoru; vyzývá k 
tomu, aby veřejná podpora pro letecké 
společnosti byla využívána udržitelným a 
účinným způsobem;

na dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu, zdůrazňuje však, že ať 
už bude zvolen jakýkoli model 
financování, nesmí ohrozit udržitelnost 
veřejných financí v EU; podporuje závazek 
výkonného místopředsedy Dombrovskise k 
prozkoumání toho, jak může být taxonomie 
využita ve veřejném sektoru; vyzývá k 
tomu, aby veřejná podpora pro letecké 
společnosti a automobilový průmysl byla 
využívána udržitelným a účinným 
způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 464
Carmen Avram

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. vyzývá k zavedení rámce 
usnadňujícího veřejné udržitelné investice 
na dosažení cílů stanovených v Zelené 
dohodě pro Evropu, zdůrazňuje však, že ať 
už bude zvolen jakýkoli model 
financování, nesmí ohrozit udržitelnost 
veřejných financí v EU; podporuje závazek 
výkonného místopředsedy Dombrovskise k 
prozkoumání toho, jak může být taxonomie 
využita ve veřejném sektoru; vyzývá k 
tomu, aby veřejná podpora pro letecké 
společnosti byla využívána udržitelným a 
účinným způsobem;

22. vyzývá k zavedení rámce 
usnadňujícího veřejné udržitelné investice 
na společné dosažení cílů stanovených v 
Zelené dohodě pro Evropu, zdůrazňuje 
však, že ať už bude zvolen jakýkoli model 
financování, nesmí ohrozit udržitelnost 
veřejných financí v EU; podporuje závazek 
výkonného místopředsedy Dombrovskise k 
prozkoumání toho, jak může být taxonomie 
využita ve veřejném sektoru; vyzývá k 
tomu, aby veřejná podpora pro letecké 
společnosti byla využívána udržitelným a 
účinným způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 465
Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vyzývá Komisi, aby požádala 
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příjemce svých finančních nástrojů v 
odvětvích s vysokými emisemi, včetně 
projektů podporovaných Evropskou 
investiční bankou, aby provedli zátěžový 
test přizpůsobení se změně klimatu; 
zdůrazňuje, že pokud příjemce nesplní 
zátěžový test přizpůsobení se změně 
klimatu, není způsobilý pro finanční 
nástroj Unie; zdůrazňuje, že Evropská 
komise by měla poskytnout příjemcům 
pokyny na základě strategie EU pro 
přizpůsobení se změně klimatu a údajů 
Evropské agentury pro životní prostředí o 
tom, jak sladit investiční projekt s 
požadavky na přizpůsobení se změně 
klimatu; zdůrazňuje, že je třeba, aby tyto 
pokyny náležitě používaly kritéria 
stanovená v [nařízení o zřízení rámce pro 
usnadnění udržitelného investování];

Or. en

Pozměňovací návrh 466
Paul Tang, Manon Aubry, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pierre 
Larrouturou, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Pedro Marques

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vyzývá k tomu, aby obecná 
úniková doložka Paktu o stabilitě a růstu 
měla platnost po celou současnou 
hospodářskou a hygienickou krizi; 
zdůrazňuje, že vysoká míra zadlužení po 
reaktivaci rozpočtových pravidel může v 
mnoha členských státech EU vést k 
postupům při nadměrném schodku; 
vyzývá k reformě Paktu o stabilitě a růstu 
s pravidlem výdajů, které usnadní čisté 
veřejné investice, umožní proticyklická 
opatření a zohledňuje fiskální situaci EU 
jako celek, aby se snížilo riziko závažných 
úsporných opatření, jež by byla uložena v 
důsledku reaktivace Paktu o stabilitě a 
růstu, a umožní potřebné investice pro 
obnovu a udržitelnou a spravedlivou 
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transformaci;
Or. en

Pozměňovací návrh 467
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. připomíná, že podle vlastních 
výpočtů Komise by konzervativní odhad 
dodatečných investic potřebných k 
dosažení současných cílů politiky EU v 
oblasti klimatu a životního prostředí do 
roku 2030 činil přibližně 470 miliard EUR 
ročně; konstatuje, že fiskální pravidla EU, 
která jsou v současné době pozastavena, 
by znemožnila tyto investice kvůli 
požadavku dodržovat schodek ve vztahu k 
pravidlu HDP; vyzývá k zavedení 
evropského zlatého pravidla s cílem 
vyloučit veřejné investice na podporu 
environmentální udržitelnosti z výpočtů 
strukturálních schodků;

Or. en

Pozměňovací návrh 468
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. zdůrazňuje, že při spravedlivé 
transformaci, která zajišťuje dosažení a 
účinnost stanovených cílů, by přidělování 
zdrojů mělo rovněž zohlednit výsledky 
dosažené jednotlivými členskými státy, 
pokud jde o cíle pro rok 2020 v oblasti 
energetické účinnosti a energetických 
alternativ z obnovitelných zdrojů; 
domnívá se, že tímto způsobem by byl 
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zaručen pozitivní přístup pro členské 
státy, které již dříve investovaly a dosáhly 
stanovených cílů, aniž by byli 
penalizováni ti, kdo transformaci zpozdili;

Or. en

Pozměňovací návrh 469
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vybízí Komisi, aby zmapovala 
praktické osvědčené postupy v oblasti 
sestavování zeleného rozpočtu, a naléhavě 
vyzývá Komisi, aby provedla podobné 
iniciativy v mezinárodním kontextu; 
zdůrazňuje, že hlavním cílem evropských 
fiskálních pravidel jsou zdravé veřejné 
finance, a že ekologické investice by proto 
neměly být řešeny mimo rozpočtový rámec 
Paktu o stabilitě a růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 470
Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
„přechodné činnosti“, které umožní 
výrazné zlepšení směrem k dekarbonizaci, 
snížení environmentální stopy nebo 
zlepšení účinného využívání zdrojů v 
klíčových odvětvích hospodářství, jsou 
způsobilé k získání finančních prostředků 
v rámci investičního plánu pro 
udržitelnou Evropu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 471
Caroline Nagtegaal, Ondřej Kovařík

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. zdůrazňuje, že evropské 
hospodářství je z velké části tvořeno 
mikropodniky a malými a středními 
podniky; naléhavě proto vyzývá Komisi, 
aby věnovala zvláštní pozornost těmto 
typům podniků, např. zajištěním lepšího 
přístupu k financování a změně 
kvalifikace pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 472
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. požaduje, aby byly veškeré 
investice, které jsou nezbytné pro 
zmírňování změny klimatu, přizpůsobení 
se této změně a pro spravedlivou 
transformaci, vyňaty z Paktu o stabilitě a 
růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 473
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Stefan Berger, Enikő Győri, Jessica Polfjärd, 
Christian Doleschal, Jörgen Warborn, Lídia Pereira

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. odmítá myšlenku podpůrného 
rámce pro veřejné udržitelné investice 
nebo „rychlého postupu“ v rámci Paktu o 
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stabilitě a růstu;
Or. en

Pozměňovací návrh 474
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. domnívá se, že období krize může 
přinést příležitost k rychlému, 
spravedlivému a ekologickému přechodu 
ze stávajícího uhlíkového hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 475
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte

Návrh usnesení
Bod 22 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22b. zdůrazňuje význam veřejných 
investic zaměřených na provádění 
intervencí a projektů zaměřených na 
nápravu, obnovu a revitalizaci životního 
prostředí na územích, včetně mořských, 
říčních a horských oblastí, kde existuje 
vysoká míra znečištění a kontaminace v 
důsledku umístění toxických odpadů;

Or. en

Pozměňovací návrh 476
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 22 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22b. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
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zvýšila úsilí o zvýšení udržitelnosti 
veřejných zakázek a výběrových řízení a 
aby v tomto ohledu posílila evropskou 
koordinaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 477
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Csaba 
Molnár, Aurore Lalucq, Pedro Marques

Návrh usnesení
Bod 22 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22b. vyzývá členské státy, aby zveřejnily 
expozici svého ročního rozpočtu vůči 
různým cílům a kategoriím taxonomie 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 478
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. připomíná, že evropský semestr je 
rámcem, v němž členské státy EU 
koordinují své rozpočtové a hospodářské 
politiky; je přesvědčen, že by mohl 
usnadnit provádění Zelené dohody pro 
Evropu, evropského pilíře sociálních práv 
a cílů udržitelného rozvoje OSN; je 
přesvědčen, že cíle udržitelného rozvoje by 
měly být v centru procesu tvorby unijních 
politik;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 479
Mick Wallace, Clare Daly
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Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. připomíná, že evropský semestr je 
rámcem, v němž členské státy EU 
koordinují své rozpočtové a hospodářské 
politiky; je přesvědčen, že by mohl 
usnadnit provádění Zelené dohody pro 
Evropu, evropského pilíře sociálních práv 
a cílů udržitelného rozvoje OSN; je 
přesvědčen, že cíle udržitelného rozvoje by 
měly být v centru procesu tvorby unijních 
politik;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 480
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. připomíná, že evropský semestr je 
rámcem, v němž členské státy EU 
koordinují své rozpočtové a hospodářské 
politiky; je přesvědčen, že by mohl 
usnadnit provádění Zelené dohody pro 
Evropu, evropského pilíře sociálních práv a 
cílů udržitelného rozvoje OSN; je 
přesvědčen, že cíle udržitelného rozvoje by 
měly být v centru procesu tvorby unijních 
politik;

23. připomíná, že evropský semestr je 
rámcem, v němž členské státy EU 
koordinují své rozpočtové a hospodářské 
politiky; vítá začlenění environmentální 
udržitelnosti do procesu semestru, 
zejména prostřednictvím zpráv o 
jednotlivých zemích za rok 2020; vyzývá 
Komisi, aby stávající rámec semestru 
doplnila o klimatické a environmentální 
ukazatele s cílem usnadnit monitorování 
pokroku členských států při plnění cílů 
Zelené dohody pro Evropu, evropského 
pilíře sociálních práv a cílů udržitelného 
rozvoje OSN; je přesvědčen, že cíle 
udržitelného rozvoje by měly být v centru 
procesu tvorby unijních politik, a v tomto 
ohledu vítá jejich začlenění do zpráv 
jednotlivých zemí o evropského semestru 
za rok 2020; dále vyzývá Komisi, aby 
neprodleně vypracovala a předložila 
soubor klíčových ukazatelů s cílem zlepšit 
analýzu makroekonomických a sociálních 
dopadů ekologické transformace v příštím 
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cyklu semestru;
Or. en

Pozměňovací návrh 481
Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. připomíná, že evropský semestr je 
rámcem, v němž členské státy EU 
koordinují své rozpočtové a hospodářské 
politiky; je přesvědčen, že by mohl 
usnadnit provádění Zelené dohody pro 
Evropu, evropského pilíře sociálních práv a 
cílů udržitelného rozvoje OSN; je 
přesvědčen, že cíle udržitelného rozvoje by 
měly být v centru procesu tvorby unijních 
politik;

23. připomíná, že evropský semestr je 
rámcem, v němž členské státy EU 
koordinují své rozpočtové a hospodářské 
politiky; je přesvědčen, že by mohl 
usnadnit provádění Zelené dohody pro 
Evropu, evropského pilíře sociálních práv a 
cílů udržitelného rozvoje OSN; je 
přesvědčen, že cíle udržitelného rozvoje by 
měly být v centru procesu tvorby unijních 
politik; zdůrazňuje klíčovou úlohu 
evropského semestru při zachování nízké 
úrovně veřejných investic v EU; vyzývá 
proto k vyloučení udržitelných investic z 
výpočtu schodku veřejných financí; 
zdůrazňuje, že investice do fosilních paliv, 
včetně plynu, a investice do jaderné 
energie by neměly být považovány za 
udržitelné; domnívá se, že Pakt o stabilitě 
a růstu musí být nahrazen Paktem o 
zaměstnanosti a udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 482
Aurore Lalucq

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. připomíná, že evropský semestr je 
rámcem, v němž členské státy EU 
koordinují své rozpočtové a hospodářské 
politiky; je přesvědčen, že by mohl 
usnadnit provádění Zelené dohody pro 

23. připomíná, že evropský semestr je 
rámcem, v němž členské státy EU 
koordinují své rozpočtové a hospodářské 
politiky; je přesvědčen, že by mohl 
usnadnit provádění Zelené dohody pro 
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Evropu, evropského pilíře sociálních práv a 
cílů udržitelného rozvoje OSN; je 
přesvědčen, že cíle udržitelného rozvoje by 
měly být v centru procesu tvorby unijních 
politik;

Evropu, evropského pilíře sociálních práv a 
cílů udržitelného rozvoje OSN; je 
přesvědčen, že cíle udržitelného rozvoje by 
měly být v centru procesu tvorby unijních 
politik; podporuje flexibilní uplatňování 
Paktu o stabilitě a růstu, jak navrhla 
Komise v roce 2015 a v roce 2020; 
domnívá se, že by měla být zavedena 
mnohem větší míra flexibility na podporu 
investic a ekologické transformace v EU; 
vyzývá proto k reformě Paktu o stabilitě 
a růstu a k zavedení fiskální kapacity 
pro eurozónu;

Or. en

Pozměňovací návrh 483
Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Paul Tang

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. připomíná, že evropský semestr je 
rámcem, v němž členské státy EU 
koordinují své rozpočtové a hospodářské 
politiky; je přesvědčen, že by mohl 
usnadnit provádění Zelené dohody pro 
Evropu, evropského pilíře sociálních práv a 
cílů udržitelného rozvoje OSN; je 
přesvědčen, že cíle udržitelného rozvoje by 
měly být v centru procesu tvorby unijních 
politik;

23. připomíná, že evropský semestr je 
rámcem, v němž členské státy EU 
koordinují své rozpočtové a hospodářské 
politiky; připomíná, že tento proces by měl 
být zlepšen s cílem podnítit udržitelné a 
inkluzivní veřejné investice členských 
států a jejich místních orgánů, podporovat 
nezbytná hospodářská a sociální opatření, 
která budou doprovázet transformaci, 
přispět k provádění Zelené dohody pro 
Evropu, evropského pilíře sociálních práv, 
závazky přijaté EU a jejími členskými 
státy v rámci Pařížské dohody a cílů 
udržitelného rozvoje OSN; je přesvědčen, 
že cíle udržitelného rozvoje by měly být v 
centru procesu tvorby unijních politik;

Or. en

Pozměňovací návrh 484
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. připomíná, že evropský semestr je 
rámcem, v němž členské státy EU 
koordinují své rozpočtové a hospodářské 
politiky; je přesvědčen, že by mohl 
usnadnit provádění Zelené dohody pro 
Evropu, evropského pilíře sociálních práv a 
cílů udržitelného rozvoje OSN; je 
přesvědčen, že cíle udržitelného rozvoje by 
měly být v centru procesu tvorby unijních 
politik;

23. připomíná, že evropský semestr by 
měl být rámcem, v němž členské státy EU 
koordinují své rozpočtové a hospodářské 
politiky; je přesvědčen, že revidovaný 
rámec semestru EU by měl usnadnit 
provádění Zelené dohody pro Evropu, 
evropského pilíře sociálních práv a cílů 
udržitelného rozvoje OSN; je přesvědčen, 
že cíle udržitelného rozvoje a rovnost žen 
a mužů by měly být v centru procesu 
tvorby unijních politik; vyzývá Komisi, aby 
systematicky vydávala doporučení pro 
jednotlivé země s cílem ukončit dotace 
poškozující životní prostředí členským 
státům, v nichž existují;

Or. en

Pozměňovací návrh 485
Paul Tang, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Pedro 
Marques

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. připomíná, že evropský semestr je 
rámcem, v němž členské státy EU 
koordinují své rozpočtové a hospodářské 
politiky; je přesvědčen, že by mohl 
usnadnit provádění Zelené dohody pro 
Evropu, evropského pilíře sociálních práv a 
cílů udržitelného rozvoje OSN; je 
přesvědčen, že cíle udržitelného rozvoje by 
měly být v centru procesu tvorby unijních 
politik;

23. připomíná, že evropský semestr je 
rámcem, v němž členské státy EU 
koordinují své rozpočtové a hospodářské 
politiky; je přesvědčen, že musí usnadnit 
provádění Zelené dohody pro Evropu, 
evropského pilíře sociálních práv a cílů 
udržitelného rozvoje OSN; je přesvědčen, 
že cíle udržitelného rozvoje by měly být v 
centru procesu tvorby unijních politik; 
vyzývá proto k vytvoření nového cyklu 
udržitelného rozvoje jako jednoho 
komplexního postupu dohledu nad 
hospodářskými, sociálními a udržitelnými 
cíli a k uplatňování výše uvedeného paktu 
o udržitelném rozvoji;

Or. en
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Pozměňovací návrh 486
Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. připomíná, že evropský semestr je 
rámcem, v němž členské státy EU 
koordinují své rozpočtové a hospodářské 
politiky; je přesvědčen, že by mohl 
usnadnit provádění Zelené dohody pro 
Evropu, evropského pilíře sociálních práv a 
cílů udržitelného rozvoje OSN; je 
přesvědčen, že cíle udržitelného rozvoje by 
měly být v centru procesu tvorby unijních 
politik;

23. připomíná, že evropský semestr je 
rámcem, v němž členské státy EU 
koordinují své rozpočtové a hospodářské 
politiky; je přesvědčen, že by mohl 
usnadnit provádění Zelené dohody pro 
Evropu, evropského pilíře sociálních práv a 
cílů udržitelného rozvoje OSN; je 
přesvědčen, že investice do sociálního 
dopadu vytvářejí vyvážený sociálně-
ekonomický přechod, který zabrání 
vytváření nebo prohlubování rizik sociální 
nejistoty nebo nestabilního 
podnikatelského prostředí; je přesvědčen, 
že cíle udržitelného rozvoje by měly být v 
centru procesu tvorby unijních politik;

Or. en

Pozměňovací návrh 487
Marek Belka, Margarida Marques

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. připomíná, že evropský semestr je 
rámcem, v němž členské státy EU 
koordinují své rozpočtové a hospodářské 
politiky; je přesvědčen, že by mohl 
usnadnit provádění Zelené dohody pro 
Evropu, evropského pilíře sociálních práv a 
cílů udržitelného rozvoje OSN; je 
přesvědčen, že cíle udržitelného rozvoje by 
měly být v centru procesu tvorby unijních 
politik;

23. připomíná, že evropský semestr je 
rámcem, v němž členské státy EU 
koordinují své rozpočtové a hospodářské 
politiky; domnívá se, že musí usnadnit 
provádění Zelené dohody pro Evropu, 
evropského pilíře sociálních práv a cílů 
udržitelného rozvoje OSN a zároveň klást 
velký důraz na hospodářskou a sociální 
udržitelnost a vzájemnou a upřímnou 
spolupráci mezi členskými státy; je 
přesvědčen, že cíle udržitelného rozvoje by 
měly být v centru procesu tvorby unijních 
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politik;

Or. en

Pozměňovací návrh 488
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. připomíná, že evropský semestr je 
rámcem, v němž členské státy EU 
koordinují své rozpočtové a hospodářské 
politiky; je přesvědčen, že by mohl 
usnadnit provádění Zelené dohody pro 
Evropu, evropského pilíře sociálních práv a 
cílů udržitelného rozvoje OSN; je 
přesvědčen, že cíle udržitelného rozvoje by 
měly být v centru procesu tvorby unijních 
politik;

23. připomíná, že evropský semestr je 
rámcem, v němž členské státy EU 
koordinují své rozpočtové a hospodářské 
politiky; je přesvědčen, že by mohl 
usnadnit provádění Zelené dohody pro 
Evropu, evropského pilíře sociálních práv a 
cílů udržitelného rozvoje OSN, a vítá 
závazek Komise v tomto ohledu v jejím 
sdělení o investičním plánu pro 
udržitelnou Evropu; je přesvědčen, že cíle 
udržitelného rozvoje by měly být v centru 
procesu tvorby unijních politik;

Or. en

Pozměňovací návrh 489
Marc Angel

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. připomíná, že evropský semestr je 
rámcem, v němž členské státy EU 
koordinují své rozpočtové a hospodářské 
politiky; je přesvědčen, že by mohl 
usnadnit provádění Zelené dohody pro 
Evropu, evropského pilíře sociálních práv a 
cílů udržitelného rozvoje OSN; je 
přesvědčen, že cíle udržitelného rozvoje by 
měly být v centru procesu tvorby unijních 
politik;

23. připomíná, že evropský semestr je 
rámcem, v němž členské státy EU 
koordinují své rozpočtové a hospodářské 
politiky; je přesvědčen, že by mohl 
usnadnit provádění Zelené dohody pro 
Evropu, evropského pilíře sociálních práv a 
cílů udržitelného rozvoje OSN; je 
přesvědčen, že cíle udržitelného rozvoje by 
měly být v centru procesu tvorby unijních 
politik; zdůrazňuje proto, že je třeba 
revidovat evropský semestr a konkrétněji 
balíček opatření týkajících se stability a 
růstu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 490
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Andreas Schwab, Stefan Berger, Enikő 
Győri, Jessica Polfjärd, Christian Doleschal, Jörgen Warborn, Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. připomíná, že evropský semestr je 
rámcem, v němž členské státy EU 
koordinují své rozpočtové a hospodářské 
politiky; je přesvědčen, že by mohl 
usnadnit provádění Zelené dohody pro 
Evropu, evropského pilíře sociálních práv a 
cílů udržitelného rozvoje OSN; je 
přesvědčen, že cíle udržitelného rozvoje by 
měly být v centru procesu tvorby unijních 
politik;

23. připomíná, že evropský semestr je 
rámcem, v němž členské státy EU 
koordinují své rozpočtové a hospodářské 
politiky; je přesvědčen, že Evropský 
semestr není tou správnou cestou, jak 
usnadnit provádění Zelené dohody pro 
Evropu, evropského pilíře sociálních práv a 
cílů udržitelného rozvoje OSN; domnívá 
se, že konkurenceschopnost a zdravá 
fiskální politika by měly být v centru 
cíleného evropského semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 491
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. připomíná, že evropský semestr je 
rámcem, v němž členské státy EU 
koordinují své rozpočtové a hospodářské 
politiky; je přesvědčen, že by mohl 
usnadnit provádění Zelené dohody pro 
Evropu, evropského pilíře sociálních práv 
a cílů udržitelného rozvoje OSN; je 
přesvědčen, že cíle udržitelného rozvoje by 
měly být v centru procesu tvorby unijních 
politik;

23. připomíná, že evropský semestr je 
zbytečným rámcem, v němž členské státy 
EU koordinují své rozpočtové a 
hospodářské politiky; je přesvědčen, že 
vzhledem k tomu, že není schopný udržet 
členské státy v souladu s Paktem o 
stabilitě a růstu, mohlo by tím spíše 
zabránit provádění Zelené dohody pro 
Evropu a cílů udržitelného rozvoje OSN v 
rámci Paktu o stabilitě a růstu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 492
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. připomíná, že evropský semestr je 
rámcem, v němž členské státy EU 
koordinují své rozpočtové a hospodářské 
politiky; je přesvědčen, že by mohl 
usnadnit provádění Zelené dohody pro 
Evropu, evropského pilíře sociálních práv a 
cílů udržitelného rozvoje OSN; je 
přesvědčen, že cíle udržitelného rozvoje by 
měly být v centru procesu tvorby unijních 
politik;

23. připomíná, že evropský semestr je 
rámcem, v němž členské státy EU 
koordinují své rozpočtové a hospodářské 
politiky; je přesvědčen, že semestr by mohl 
navíc usnadnit provádění Zelené dohody 
pro Evropu, evropského pilíře sociálních 
práv a cílů udržitelného rozvoje OSN, aniž 
by byl ohrožen primární cíl obezřetné 
fiskální politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 493
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. připomíná, že evropský semestr je 
rámcem, v němž členské státy EU 
koordinují své rozpočtové a hospodářské 
politiky; je přesvědčen, že by mohl 
usnadnit provádění Zelené dohody pro 
Evropu, evropského pilíře sociálních práv 
a cílů udržitelného rozvoje OSN; je 
přesvědčen, že cíle udržitelného rozvoje by 
měly být v centru procesu tvorby unijních 
politik;

23. připomíná, že evropský semestr je 
rámcem, v němž členské státy EU 
koordinují své rozpočtové a hospodářské 
politiky; je přesvědčen, že by mohl 
usnadnit provádění Zelené dohody pro 
Evropu a cílů udržitelného rozvoje OSN; je 
přesvědčen, že je zapotřebí větší flexibility 
v rámci Paktu o stabilitě a růstu, aby se v 
dlouhodobém horizontu zvýšila celková 
úroveň investic;

Or. en

Pozměňovací návrh 494
Clara Ponsatí Obiols

Návrh usnesení
Bod 23
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. připomíná, že evropský semestr je 
rámcem, v němž členské státy EU 
koordinují své rozpočtové a hospodářské 
politiky; je přesvědčen, že by mohl 
usnadnit provádění Zelené dohody pro 
Evropu, evropského pilíře sociálních práv a 
cílů udržitelného rozvoje OSN; je 
přesvědčen, že cíle udržitelného rozvoje by 
měly být v centru procesu tvorby unijních 
politik;

23. připomíná, že evropský semestr je 
rámcem, v němž členské státy EU 
koordinují své rozpočtové a hospodářské 
politiky; je přesvědčen, že by měl být plně 
v souladu s prováděním Zelené dohody 
pro Evropu, evropského pilíře sociálních 
práv a cílů udržitelného rozvoje OSN; je 
přesvědčen, že cíle udržitelného rozvoje by 
měly být v centru procesu tvorby unijních 
politik;

Or. en

Pozměňovací návrh 495
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, 
Valérie Hayer, Paul Tang, Billy Kelleher

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vyzývá Komisi, aby rozšířila proces 
evropského semestru tím, že doplní 
stávající přístup, vycházející z fiskální a 
rozpočtové kázně, kázní klimatickou a 
environmentální, aniž by tím byl oslaben 
stávající proces hospodářské správy EU; 
vyzývá proto Evropskou komisi, aby 
vypracovala nový klimatický ukazatel, 
který by odrážel hospodářské ukazatele, a 
to s cílem vyhodnotit případný rozdíl mezi 
strukturou rozpočtů členských států a 
pokrokem směrem ke scénáři rozvoje 
každého vnitrostátního rozpočtu 
odpovídajícímu pařížským cílům; 
zdůrazňuje, že tento ukazatel je nezbytný 
pro to, aby členským státům poskytoval 
odhad jejich teplotní trajektorie v rámci 
Pařížské dohody, a umožňoval tak 
vypracovávání doporučení týkajících se 
snižování klimatického dluhu v rámci 
evropského semestru;

Or. en
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Pozměňovací návrh 496
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vyzývá Komisi a Eurostat, aby 
revidovaly svůj soubor ukazatelů pro cíle 
udržitelného rozvoje; zdůrazňuje, že 
ukazatele by měly být spojeny s 
konkrétními a kvantifikovatelnými cíli, 
aby se usnadnilo sledování pokroku 
směrem k dosažení cílů udržitelného 
rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 497
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pierre 
Larrouturou, Joachim Schuster, Pedro Marques

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. konstatuje, že plány oživení a 
odolnosti budou založeny na sdílených 
prioritách EU; v tomto kontextu 
vyzdvihuje Zelenou dohodu pro Evropu a 
evropský pilíř sociálních práv; zasazuje se 
o začlenění priorit v oblastech, jako je 
zaměstnanost, dovednosti, vzdělávání, 
výzkum a inovace a zdraví, ale rovněž v 
oblastech souvisejících s podnikatelským 
prostředím, včetně veřejné správy a 
finančního sektoru;

24. konstatuje, že plány oživení a 
odolnosti budou založeny na sdílených 
prioritách EU; v tomto kontextu 
vyzdvihuje Zelenou dohodu pro Evropu a 
evropský pilíř sociálních práv; zasazuje se 
o začlenění priorit v oblastech, jako je 
zaměstnanost, dovednosti, vzdělávání, 
výzkum a inovace a zdraví, ale rovněž v 
oblastech souvisejících s podnikatelským 
prostředím, včetně veřejné správy a 
finančního sektoru; domnívá se, že 
ustanovení o udržitelnosti uvedená ve 
stávajícím nařízení o facilitě na podporu a 
oživení jsou nedostatečná; považuje za 
zásadní, aby taxonomie EU byla 
začleněna do plánů podpory a oživení 
prostřednictvím ambiciózního 
minimálního cíle výdajů na 
environmentálně udržitelné ekonomické 
činnosti a uplatňování zásady „významně 
nepoškozovat“ na všechny výdaje 
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prostřednictvím těchto plánů; domnívá se, 
že Komise odpovídá za monitorování 
dodržování těchto plánů a za přerozdělení 
finančních prostředků, které nebyly 
vynaloženy v souladu s plány;

Or. en

Pozměňovací návrh 498
Clotilde Armand

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. konstatuje, že plány oživení a 
odolnosti budou založeny na sdílených 
prioritách EU; v tomto kontextu 
vyzdvihuje Zelenou dohodu pro Evropu a 
evropský pilíř sociálních práv; zasazuje se 
o začlenění priorit v oblastech, jako je 
zaměstnanost, dovednosti, vzdělávání, 
výzkum a inovace a zdraví, ale rovněž v 
oblastech souvisejících s podnikatelským 
prostředím, včetně veřejné správy a 
finančního sektoru;

24. konstatuje, že plány oživení a 
odolnosti budou založeny na sdílených 
prioritách EU; v tomto kontextu 
vyzdvihuje Zelenou dohodu pro Evropu a 
evropský pilíř sociálních práv; zasazuje se 
o začlenění priorit v oblastech, jako je 
zaměstnanost, dovednosti, vzdělávání, 
výzkum a inovace a zdraví, ale rovněž v 
oblastech souvisejících s podnikatelským 
prostředím, včetně veřejné správy a 
finančního sektoru; připomíná, že je třeba 
vyhnout se hospodářským rozdílům mezi 
členskými státy při provádění SEIP, které 
by mohly vést ke zpomalení 
hospodářského oživení;

Or. en

Pozměňovací návrh 499
Margarida Marques, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik Bergkvist, Elisabetta 
Gualmini

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. konstatuje, že plány oživení a 
odolnosti budou založeny na sdílených 
prioritách EU; v tomto kontextu 
vyzdvihuje Zelenou dohodu pro Evropu a 
evropský pilíř sociálních práv; zasazuje se 

24. konstatuje, že plány oživení a 
odolnosti budou založeny na sdílených 
prioritách EU; vyzývá k investicím do 
zelené obnovy v rámci facility na podporu 
a oživení s cílem urychlit strukturální 
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o začlenění priorit v oblastech, jako je 
zaměstnanost, dovednosti, vzdělávání, 
výzkum a inovace a zdraví, ale rovněž v 
oblastech souvisejících s podnikatelským 
prostředím, včetně veřejné správy a 
finančního sektoru;

transformaci hospodářství směrem k čisté, 
odolnější a uhlíkově neutrální ekonomice; 
v tomto kontextu vyzdvihuje Zelenou 
dohodu pro Evropu a evropský pilíř 
sociálních práv; zasazuje se o začlenění 
priorit v oblastech, jako je zaměstnanost, 
dovednosti, vzdělávání, digitální 
dovednosti, výzkum a inovace a zdraví, ale 
rovněž v oblastech souvisejících s 
podnikatelským prostředím, včetně veřejné 
správy a finančního sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 500
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. konstatuje, že plány oživení a 
odolnosti budou založeny na sdílených 
prioritách EU; v tomto kontextu 
vyzdvihuje Zelenou dohodu pro Evropu a 
evropský pilíř sociálních práv; zasazuje se 
o začlenění priorit v oblastech, jako je 
zaměstnanost, dovednosti, vzdělávání, 
výzkum a inovace a zdraví, ale rovněž v 
oblastech souvisejících s podnikatelským 
prostředím, včetně veřejné správy a 
finančního sektoru;

24. vítá, že plány oživení a odolnosti 
budou založeny na sdílených prioritách 
EU, a vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, že financování obnovy nebude 
směrováno na činnosti, které nejsou v 
souladu s nařízením o taxonomii a se 
zásadou „významně nepoškozovat“; v 
tomto kontextu vyzdvihuje Zelenou 
dohodu pro Evropu a evropský pilíř 
sociálních práv; zasazuje se o začlenění 
priorit v oblastech, jako je zaměstnanost, 
dovednosti, vzdělávání, výzkum a inovace 
a zdraví, ale rovněž v oblastech 
souvisejících s podnikatelským prostředím, 
včetně veřejné správy a finančního sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 501
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 24
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. konstatuje, že plány oživení a 
odolnosti budou založeny na sdílených 
prioritách EU; v tomto kontextu 
vyzdvihuje Zelenou dohodu pro Evropu a 
evropský pilíř sociálních práv; zasazuje se 
o začlenění priorit v oblastech, jako je 
zaměstnanost, dovednosti, vzdělávání, 
výzkum a inovace a zdraví, ale rovněž v 
oblastech souvisejících s podnikatelským 
prostředím, včetně veřejné správy a 
finančního sektoru;

24. konstatuje, že plány oživení a 
odolnosti budou založeny na sdílených 
prioritách EU; v tomto kontextu 
vyzdvihuje Zelenou dohodu pro Evropu a 
evropský pilíř sociálních práv; zasazuje se 
o začlenění priorit v oblastech, jako je 
zaměstnanost, dovednosti, vzdělávání, 
výzkum a inovace a zdraví, ale rovněž v 
oblastech souvisejících s podnikatelským 
prostředím, včetně veřejné správy a 
finančního sektoru; způsob, jakým vlády 
dosahují těchto společných priorit EU, a 
to buď prostřednictvím dotací, nebo 
prostřednictvím právních předpisů a 
nařízení, je však v první řadě na 
samotných členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 502
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. konstatuje, že plány oživení a 
odolnosti budou založeny na sdílených 
prioritách EU; v tomto kontextu 
vyzdvihuje Zelenou dohodu pro Evropu a 
evropský pilíř sociálních práv; zasazuje se 
o začlenění priorit v oblastech, jako je 
zaměstnanost, dovednosti, vzdělávání, 
výzkum a inovace a zdraví, ale rovněž v 
oblastech souvisejících s podnikatelským 
prostředím, včetně veřejné správy a 
finančního sektoru;

24. konstatuje, že plány oživení a 
odolnosti budou založeny na sdílených 
prioritách EU; v tomto kontextu 
vyzdvihuje Zelenou dohodu pro Evropu a 
evropský pilíř sociálních práv; zasazuje se 
o začlenění priorit v oblastech, jako je 
zaměstnanost, dovednosti, vzdělávání, 
kapacity budování komunity, veřejné 
statky, výzkum a inovace a zdraví, ale 
rovněž v oblastech souvisejících s 
podnikatelským prostředím, včetně veřejné 
správy a finančního sektoru; zdůrazňuje, 
že kritéria pro posouzení plánů obnovy a 
odolnosti by měla mimo jiné zahrnovat 
taxonomii EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 503
Johan Van Overtveldt

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. konstatuje, že plány oživení a 
odolnosti budou založeny na sdílených 
prioritách EU; v tomto kontextu 
vyzdvihuje Zelenou dohodu pro Evropu a 
evropský pilíř sociálních práv; zasazuje se 
o začlenění priorit v oblastech, jako je 
zaměstnanost, dovednosti, vzdělávání, 
výzkum a inovace a zdraví, ale rovněž v 
oblastech souvisejících s podnikatelským 
prostředím, včetně veřejné správy a 
finančního sektoru;

24. konstatuje, že plány oživení a 
odolnosti budou založeny na sdílených 
prioritách EU; v tomto kontextu 
vyzdvihuje investice, které by měly být 
upřednostněny pro udržitelnou 
transformaci, digitální agendu a dosažení 
evropské svrchovanosti ve strategických 
odvětvích s jednotnou průmyslovou 
strategií; zasazuje se o začlenění priorit v 
oblastech, jako je zaměstnanost, 
dovednosti, vzdělávání, výzkum a inovace 
a zdraví, ale rovněž v oblastech 
souvisejících s podnikatelským prostředím, 
včetně veřejné správy a finančního sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 504
Eero Heinäluoma

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. konstatuje, že plány oživení a 
odolnosti budou založeny na sdílených 
prioritách EU; v tomto kontextu 
vyzdvihuje Zelenou dohodu pro Evropu a 
evropský pilíř sociálních práv; zasazuje se 
o začlenění priorit v oblastech, jako je 
zaměstnanost, dovednosti, vzdělávání, 
výzkum a inovace a zdraví, ale rovněž v 
oblastech souvisejících s podnikatelským 
prostředím, včetně veřejné správy a 
finančního sektoru;

24. konstatuje, že plány oživení a 
odolnosti budou založeny na sdílených 
prioritách EU; v tomto kontextu 
vyzdvihuje Zelenou dohodu pro Evropu, 
evropský pilíř sociálních práv a dodržování 
zásad právního státu a našich 
demokratických hodnot ze strany 
členských států, které plány vydávají; 
zasazuje se o začlenění priorit v oblastech, 
jako je zaměstnanost, dovednosti, 
vzdělávání, výzkum a inovace a zdraví, ale 
rovněž v oblastech souvisejících s 
podnikatelským prostředím, včetně veřejné 
správy a finančního sektoru;

Or. en
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Pozměňovací návrh 505
Jens Geier

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. konstatuje, že plány oživení a 
odolnosti budou založeny na sdílených 
prioritách EU; v tomto kontextu 
vyzdvihuje Zelenou dohodu pro Evropu a 
evropský pilíř sociálních práv; zasazuje se 
o začlenění priorit v oblastech, jako je 
zaměstnanost, dovednosti, vzdělávání, 
výzkum a inovace a zdraví, ale rovněž v 
oblastech souvisejících s podnikatelským 
prostředím, včetně veřejné správy a 
finančního sektoru;

24. konstatuje, že plány oživení a 
odolnosti budou založeny na sdílených 
prioritách EU; v tomto kontextu 
vyzdvihuje Zelenou dohodu pro Evropu a 
evropský pilíř sociálních práv a cíle 
udržitelného rozvoje OSN; zasazuje se o 
začlenění priorit v oblastech, jako je 
zaměstnanost, dovednosti, vzdělávání, 
výzkum a inovace a zdraví, ale rovněž v 
oblastech souvisejících s podnikatelským 
prostředím, včetně veřejné správy a 
finančního sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 506
José Manuel Fernandes

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. konstatuje, že plány oživení a 
odolnosti budou založeny na sdílených 
prioritách EU; v tomto kontextu 
vyzdvihuje Zelenou dohodu pro Evropu a 
evropský pilíř sociálních práv; zasazuje se 
o začlenění priorit v oblastech, jako je 
zaměstnanost, dovednosti, vzdělávání, 
výzkum a inovace a zdraví, ale rovněž v 
oblastech souvisejících s podnikatelským 
prostředím, včetně veřejné správy a 
finančního sektoru;

24. konstatuje, že plány oživení a 
odolnosti budou založeny na sdílených 
prioritách EU; v tomto kontextu 
vyzdvihuje Zelenou dohodu pro Evropu a 
evropský pilíř sociálních práv; zasazuje se 
o začlenění priorit v oblastech, jako je 
zaměstnanost, dovednosti, vzdělávání, 
podnikání, výzkum a inovace a zdraví, ale 
rovněž v oblastech souvisejících s 
podnikatelským prostředím, včetně veřejné 
správy a finančního sektoru;

Or. en
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Pozměňovací návrh 507
Martin Hojsík, Fabienne Keller

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. konstatuje, že plány oživení a 
odolnosti budou založeny na sdílených 
prioritách EU; v tomto kontextu 
vyzdvihuje Zelenou dohodu pro Evropu a 
evropský pilíř sociálních práv; zasazuje se 
o začlenění priorit v oblastech, jako je 
zaměstnanost, dovednosti, vzdělávání, 
výzkum a inovace a zdraví, ale rovněž v 
oblastech souvisejících s podnikatelským 
prostředím, včetně veřejné správy a 
finančního sektoru;

24. konstatuje, že plány oživení a 
odolnosti budou založeny na sdílených 
prioritách EU; v tomto kontextu 
vyzdvihuje Zelenou dohodu pro Evropu a 
evropský pilíř sociálních práv; zasazuje se 
o začlenění priorit v oblastech, jako je 
zaměstnanost, dovednosti, vzdělávání, 
výzkum a inovace a zdraví, ale rovněž v 
oblastech souvisejících s podnikatelským a 
neziskovým prostředím, včetně veřejné 
správy a finančního sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 508
Clotilde Armand

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. zdůrazňuje, že zvýšené financování 
Zelené dohody bude znamenat zásadní 
rozpočtovou kázeň a větší kontrolu s cílem 
zabránit podvodům a odklonům 
finančních prostředků; trvá proto na tom, 
že dodatečné financování by mělo být 
podmíněno členstvím státu v Úřadu 
evropského veřejného žalobce; připomíná, 
že EU by měla být schopna bojovat proti 
trestným činům proti jejím finančním 
zájmům, a to i v oblasti zelených investic; 
konstatuje, že v této věci hraje důležitou 
úlohu i Evropský úřad pro boj proti 
podvodům (OLAF), avšak stávající 
nástroje se ukázaly jako nedostatečné při 
potírání finančních podvodů, což vyžaduje 
pravomoc Úřadu evropského veřejného 
žalobce ve všech členských státech, které 
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využívají SEIP;
Or. en

Pozměňovací návrh 509
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, 
Valérie Hayer

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyzývá společnosti, které využívají 
veřejné podpory k tomu, aby se zavázaly k 
podávání veřejných zpráv podle 
jednotlivých zemí, přičemž respektují 
možnosti dočasných odchylek na ochranu 
obchodně citlivých informací a zajištění 
spravedlivé hospodářské soutěže, aby 
dodržovaly své nefinanční oznamovací 
povinnosti a zaručily pracovní místa a 
zveřejnily veškeré získané příznivé 
zacházení; naléhavě žádá, aby tyto 
společnosti spravedlivě přispívaly k úsilí o 
obnovu tím, že budou platit svůj 
spravedlivý podíl daní; v této souvislosti 
usiluje o novou sociální smlouvu pro 
podniky, která by harmonizovala cíle pro 
zisk s ohledem na lidi a planetu;

Or. en

Pozměňovací návrh 510
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás Fernández, Carmen Avram, Evelyn 
Regner, Pierre Larrouturou, Joachim Schuster, Niels Fuglsang, Aurore Lalucq, 
Siegfried Mureşan, Eero Heinäluoma, Margarida Marques

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyzývá společnosti, které využívají 
veřejné podpory, aby se zavázaly k 
podávání veřejných zpráv podle 
jednotlivých zemí, aby dodržovaly své 
povinnosti týkající se podávání 
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nefinančních zpráv a zaručily pracovní 
místa a zveřejnily veškeré získané příznivé 
zacházení; naléhavě žádá, aby tyto 
společnosti spravedlivě přispívaly k úsilí o 
obnovu tím, že budou platit svůj 
spravedlivý podíl daní; v této souvislosti 
usiluje o novou sociální smlouvu pro 
podniky, která by harmonizovala cíle pro 
zisk s ohledem na lidi a planetu;

Or. en

Pozměňovací návrh 511
Paul Tang, Sirpa Pietikäinen, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn Regner, Pierre 
Larrouturou, Niels Fuglsang, Csaba Molnár, Aurore Lalucq, Siegfried Mureşan, Eero 
Heinäluoma, Pedro Marques, Margarida Marques

Návrh usnesení
Bod 24 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24b. zdůrazňuje, že členské státy, které 
poskytují státní podporu, by měly zajistit, 
aby finanční pomoc byla v souladu s cíli 
EU v oblasti klimatu, životního prostředí a 
sociálních cílů, zejména pokud jde o 
podporu poskytovanou energeticky 
náročným odvětvím a velkým 
producentům emisí oxidu uhličitého;

Or. en

Pozměňovací návrh 512
Paul Tang, Sirpa Pietikäinen, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn Regner, Aurore 
Lalucq, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Návrh usnesení
Bod 24 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24c. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
pravidla státní podpory s cílem stanovit 
společné minimální normy udržitelnosti a 
aby od velkých společností, které žádají o 
podporu v odvětvích s vysokými emisemi 
uhlíku, požadovala, aby stanovily a 
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zveřejňovaly vědecky podložené cíle v 
oblasti klimatu a časově vymezené plány 
přechodu na nulovou úroveň s cílem 
sladit své operace s Pařížskou dohodou;

Or. en

Pozměňovací návrh 513
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Andreas Schwab, Stefan Berger, Enikő 
Győri, Eva Maydell, Christian Doleschal

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. podporuje nástroj na podporu 
solventnosti, který vyrovná podmínky na 
jednotném trhu, a zavedení „plánů 
transformace“ pro některé podniky s cílem 
zvýšit udržitelnost jejich činností; domnívá 
se, že společnost může požádat o 
protiplnění, poskytuje-li podnikům 
podporu; je přesvědčen, že plány 
transformace by měly být povinné pro 
společnosti, které žádají o státní podporu 
nebo podporu na úrovni EU, ledaže by 
bylo jasné, že neprovozují činnosti 
poškozující životní prostředí nebo 
společnost; naléhavě žádá Komisi, aby 
schválila pouze ty plány transformace, 
které přivedou podniky na cestu ke 
klimaticky neutrálnímu a oběhovému 
hospodářství, aniž by výrazně poškozovaly 
jakékoli jiné environmentální nebo 
sociální cíle;

25. podporuje nástroj na podporu 
solventnosti, který vyrovná podmínky na 
jednotném trhu, a bere na vědomí zavedení 
„plánů transformace“ pro některé podniky 
s cílem zvýšit udržitelnost jejich činností;

Or. en

Pozměňovací návrh 514
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. podporuje nástroj na podporu 25. odmítá nástroj na podporu 
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solventnosti, který vyrovná podmínky na 
jednotném trhu, a zavedení „plánů 
transformace“ pro některé podniky s cílem 
zvýšit udržitelnost jejich činností; domnívá 
se, že společnost může požádat o 
protiplnění, poskytuje-li podnikům 
podporu; je přesvědčen, že plány 
transformace by měly být povinné pro 
společnosti, které žádají o státní podporu 
nebo podporu na úrovni EU, ledaže by 
bylo jasné, že neprovozují činnosti 
poškozující životní prostředí nebo 
společnost; naléhavě žádá Komisi, aby 
schválila pouze ty plány transformace, 
které přivedou podniky na cestu ke 
klimaticky neutrálnímu a oběhovému 
hospodářství, aniž by výrazně poškozovaly 
jakékoli jiné environmentální nebo 
sociální cíle;

solventnosti, který vyrovná podmínky na 
jednotném trhu, a zavedení 
centralizovaných „plánů transformace“ pro 
některé politicky zvýhodněné podniky s 
cílem zvýšit výnosnost jejich činností; je 
přesvědčen, že daňoví poplatníci by měli 
požádat o protiplnění, poskytuje-li 
podnikům podporu;

Or. en

Pozměňovací návrh 515
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. podporuje nástroj na podporu 
solventnosti, který vyrovná podmínky na 
jednotném trhu, a zavedení „plánů 
transformace“ pro některé podniky s cílem 
zvýšit udržitelnost jejich činností; domnívá 
se, že společnost může požádat o 
protiplnění, poskytuje-li podnikům 
podporu; je přesvědčen, že plány 
transformace by měly být povinné pro 
společnosti, které žádají o státní podporu 
nebo podporu na úrovni EU, ledaže by 
bylo jasné, že neprovozují činnosti 
poškozující životní prostředí nebo 
společnost; naléhavě žádá Komisi, aby 
schválila pouze ty plány transformace, 
které přivedou podniky na cestu ke 
klimaticky neutrálnímu a oběhovému 
hospodářství, aniž by výrazně poškozovaly 

25. podporuje nástroj na podporu 
solventnosti, který vyrovná podmínky na 
jednotném trhu, a zavedení „plánů 
transformace“ pro některé podniky s cílem 
zvýšit udržitelnost jejich činností; 
vyjadřuje však politování nad tím, že tyto 
plány transformace nemají závaznou 
povahu; domnívá se, že podpora 
poskytovaná podnikům prostřednictvím 
SSI by měla být zaměřena na kapitálové 
nástroje, jako jsou prioritní akcie s 
opčními listy, které by tomuto nástroji 
umožnily těžit z výhod v průběhu 
hospodářského růstu; je přesvědčen, že 
plány transformace by měly být povinné 
pro společnosti, které žádají o státní 
podporu nebo podporu na úrovni EU, 
ledaže by bylo jasné, že jejich investice 



PE652.496v02-00 262/291 AM\1209233CS.docx

CS

jakékoli jiné environmentální nebo sociální 
cíle;

jsou zcela v souladu s dosahováním 
klimatických, sociálních a 
environmentálních cílů Unie; naléhavě 
žádá Komisi, aby schválila pouze ty plány 
transformace, které obsahují závaznou a 
jasnou časovou osu ke klimaticky 
neutrálnímu a oběhovému hospodářství, 
aniž by výrazně poškozovaly jakékoli jiné 
environmentální nebo sociální cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 516
José Manuel Fernandes

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. podporuje nástroj na podporu 
solventnosti, který vyrovná podmínky na 
jednotném trhu, a zavedení „plánů 
transformace“ pro některé podniky s cílem 
zvýšit udržitelnost jejich činností; domnívá 
se, že společnost může požádat o 
protiplnění, poskytuje-li podnikům 
podporu; je přesvědčen, že plány 
transformace by měly být povinné pro 
společnosti, které žádají o státní podporu 
nebo podporu na úrovni EU, ledaže by 
bylo jasné, že neprovozují činnosti 
poškozující životní prostředí nebo 
společnost; naléhavě žádá Komisi, aby 
schválila pouze ty plány transformace, 
které přivedou podniky na cestu ke 
klimaticky neutrálnímu a oběhovému 
hospodářství, aniž by výrazně poškozovaly 
jakékoli jiné environmentální nebo sociální 
cíle;

25. podporuje nástroj na podporu 
solventnosti, který vyrovná podmínky na 
jednotném trhu, a zavedení „plánů 
transformace“ pro některé podniky s cílem 
zvýšit udržitelnost jejich činností; 
zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby úsilí 
o udržitelnost doprovázely mechanismy, 
které zajistí, aby podniky EU zůstaly 
konkurenceschopné na mezinárodní 
úrovni; domnívá se dále, že evropští 
občané mohou požádat o protiplnění, 
poskytují-li podnikům podporu; je 
přesvědčen, že plány transformace by měly 
být povinné pro společnosti, které žádají o 
státní podporu nebo podporu na úrovni EU, 
ledaže by bylo jasné, že neprovozují 
činnosti poškozující životní prostředí nebo 
společnost; naléhavě žádá Komisi, aby 
schválila pouze ty plány transformace, 
které přivedou podniky na cestu ke 
klimaticky neutrálnímu a oběhovému 
hospodářství, aniž by výrazně poškozovaly 
jakékoli jiné environmentální nebo sociální 
cíle;

Or. en
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Pozměňovací návrh 517
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pierre 
Larrouturou, Aurore Lalucq, Siegfried Mureşan, Eero Heinäluoma

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. podporuje nástroj na podporu 
solventnosti, který vyrovná podmínky na 
jednotném trhu, a zavedení „plánů 
transformace“ pro některé podniky s cílem 
zvýšit udržitelnost jejich činností; domnívá 
se, že společnost může požádat o 
protiplnění, poskytuje-li podnikům 
podporu; je přesvědčen, že plány 
transformace by měly být povinné pro 
společnosti, které žádají o státní podporu 
nebo podporu na úrovni EU, ledaže by 
bylo jasné, že neprovozují činnosti 
poškozující životní prostředí nebo 
společnost; naléhavě žádá Komisi, aby 
schválila pouze ty plány transformace, 
které přivedou podniky na cestu ke 
klimaticky neutrálnímu a oběhovému 
hospodářství, aniž by výrazně poškozovaly 
jakékoli jiné environmentální nebo sociální 
cíle;

25. podporuje nástroj na podporu 
solventnosti, který vyrovná podmínky na 
jednotném trhu, a zavedení „plánů 
transformace“ pro některé podniky s cílem 
zvýšit udržitelnost jejich činností; domnívá 
se, že společnost může požádat o něco na 
oplátku, poskytuje-li podnikům podporu; 
domnívá se, že plány transformace, včetně 
vědeckých a časově vymezených cílů 
udržitelnosti jsou způsobem, jak zajistit, 
aby veřejné finanční prostředky byly 
vynakládány v souladu s veřejnými zájmy; 
je přesvědčen, že plány transformace by 
měly být povinné pro společnosti, které 
žádají o státní podporu nebo podporu na 
úrovni EU, ledaže by bylo jasné, že 
neprovozují činnosti poškozující životní 
prostředí nebo společnost; naléhavě žádá 
Komisi, aby schválila pouze ty plány 
transformace, které přivedou podniky na 
cestu ke klimaticky neutrálnímu a 
oběhovému hospodářství, aniž by výrazně 
poškozovaly jakékoli jiné environmentální 
nebo sociální cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 518
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Valérie Hayer, Linea Søgaard-Lidell, Billy Kelleher

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. podporuje nástroj na podporu 
solventnosti, který vyrovná podmínky na 
jednotném trhu, a zavedení „plánů 
transformace“ pro některé podniky s cílem 

25. podporuje nástroj na podporu 
solventnosti, který vyrovná podmínky na 
jednotném trhu, a zavedení „plánů 
transformace“ pro některé podniky s cílem 
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zvýšit udržitelnost jejich činností; domnívá 
se, že společnost může požádat o 
protiplnění, poskytuje-li podnikům 
podporu; je přesvědčen, že plány 
transformace by měly být povinné pro 
společnosti, které žádají o státní podporu 
nebo podporu na úrovni EU, ledaže by 
bylo jasné, že neprovozují činnosti 
poškozující životní prostředí nebo 
společnost; naléhavě žádá Komisi, aby 
schválila pouze ty plány transformace, 
které přivedou podniky na cestu ke 
klimaticky neutrálnímu a oběhovému 
hospodářství, aniž by výrazně poškozovaly 
jakékoli jiné environmentální nebo sociální 
cíle;

zvýšit udržitelnost jejich činností; domnívá 
se, že společnost může požádat o 
protiplnění, poskytuje-li podnikům 
podporu; je přesvědčen, že plány 
transformace by měly být v souladu s 
Pařížskou dohodou a Zelenou dohodou 
pro Evropu povinné pro společnosti, které 
žádají o státní podporu nebo podporu na 
úrovni EU, ledaže by bylo jasné, že 
neprovozují činnosti poškozující životní 
prostředí nebo společnost; naléhavě žádá 
Komisi, aby schválila pouze ty plány 
transformace, které přivedou podniky na 
cestu ke klimaticky neutrálnímu a 
oběhovému hospodářství, aniž by výrazně 
poškozovaly jakékoli jiné environmentální 
nebo sociální cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 519
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. podporuje nástroj na podporu 
solventnosti, který vyrovná podmínky na 
jednotném trhu, a zavedení „plánů 
transformace“ pro některé podniky s cílem 
zvýšit udržitelnost jejich činností; domnívá 
se, že společnost může požádat o 
protiplnění, poskytuje-li podnikům 
podporu; je přesvědčen, že plány 
transformace by měly být povinné pro 
společnosti, které žádají o státní podporu 
nebo podporu na úrovni EU, ledaže by 
bylo jasné, že neprovozují činnosti 
poškozující životní prostředí nebo 
společnost; naléhavě žádá Komisi, aby 
schválila pouze ty plány transformace, 
které přivedou podniky na cestu ke 
klimaticky neutrálnímu a oběhovému 
hospodářství, aniž by výrazně poškozovaly 
jakékoli jiné environmentální nebo sociální 
cíle;

25. podporuje nástroj na podporu 
solventnosti, který vyrovná podmínky na 
jednotném trhu, a zavedení „plánů 
transformace“ pro některé podniky s cílem 
zvýšit udržitelnost jejich činností; domnívá 
se, že společnost má právo očekávat 
smysluplné příspěvky, poskytuje-li 
podnikům podporu; je přesvědčen, že 
plány transformace by měly být povinné 
pro společnosti, které žádají o státní 
podporu nebo podporu na úrovni EU, 
ledaže by bylo jasné, že neprovozují 
činnosti poškozující životní prostředí nebo 
společnost; naléhavě žádá Komisi, aby 
schválila pouze ty plány transformace, 
které přivedou podniky na cestu ke 
klimaticky neutrálnímu a oběhovému 
hospodářství, aniž by výrazně poškozovaly 
jakékoli jiné environmentální nebo sociální 
cíle;
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Or. en

Pozměňovací návrh 520
Margarida Marques, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik Bergkvist, Elisabetta 
Gualmini

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. podporuje nástroj na podporu 
solventnosti, který vyrovná podmínky na 
jednotném trhu, a zavedení „plánů 
transformace“ pro některé podniky s cílem 
zvýšit udržitelnost jejich činností; domnívá 
se, že společnost může požádat o 
protiplnění, poskytuje-li podnikům 
podporu; je přesvědčen, že plány 
transformace by měly být povinné pro 
společnosti, které žádají o státní podporu 
nebo podporu na úrovni EU, ledaže by 
bylo jasné, že neprovozují činnosti 
poškozující životní prostředí nebo 
společnost; naléhavě žádá Komisi, aby 
schválila pouze ty plány transformace, 
které přivedou podniky na cestu ke 
klimaticky neutrálnímu a oběhovému 
hospodářství, aniž by výrazně poškozovaly 
jakékoli jiné environmentální nebo sociální 
cíle;

25. podporuje nástroj na podporu 
solventnosti, který vyrovná podmínky na 
jednotném trhu, a zavedení „plánů zelené 
transformace“ pro některé podniky s cílem 
zvýšit udržitelnost jejich činností; domnívá 
se, že společnost může požádat o 
protiplnění, poskytuje-li podnikům 
podporu; je přesvědčen, že plány zelené 
transformace by měly být povinné pro 
společnosti, které žádají o státní podporu 
nebo podporu na úrovni EU, ledaže by 
bylo jasné, že neprovozují činnosti 
poškozující životní prostředí nebo 
společnost; naléhavě žádá Komisi, aby 
schválila pouze ty plány zelené 
transformace, které přivedou podniky na 
cestu ke klimaticky neutrálnímu a 
oběhovému hospodářství, aniž by výrazně 
poškozovaly jakékoli jiné environmentální 
nebo sociální cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 521
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. podporuje nástroj na podporu 
solventnosti, který vyrovná podmínky na 
jednotném trhu, a zavedení „plánů 
transformace“ pro některé podniky s cílem 
zvýšit udržitelnost jejich činností; domnívá 
se, že společnost může požádat o 

25. podporuje nástroj na podporu 
solventnosti, který vyrovná podmínky na 
jednotném trhu, a zavedení „plánů 
transformace“ pro některé podniky s cílem 
zvýšit udržitelnost jejich činností; domnívá 
se, že společnost může požádat o 
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protiplnění, poskytuje-li podnikům 
podporu; je přesvědčen, že plány 
transformace by měly být povinné pro 
společnosti, které žádají o státní podporu 
nebo podporu na úrovni EU, ledaže by bylo 
jasné, že neprovozují činnosti poškozující 
životní prostředí nebo společnost; naléhavě 
žádá Komisi, aby schválila pouze ty plány 
transformace, které přivedou podniky na 
cestu ke klimaticky neutrálnímu a 
oběhovému hospodářství, aniž by výrazně 
poškozovaly jakékoli jiné environmentální 
nebo sociální cíle;

protiplnění, poskytuje-li podnikům 
podporu; je přesvědčen, že plány 
transformace by měly být povinné pro 
společnosti, které žádají o státní podporu 
nebo podporu na úrovni EU, ledaže by 
mohly prokázat, že neprovozují činnosti 
poškozující životní prostředí nebo 
společnost; naléhavě žádá Komisi, aby 
schválila pouze ty plány transformace, 
které přivedou podniky na cestu ke 
klimaticky neutrálnímu a oběhovému 
hospodářství, aniž by výrazně poškozovaly 
jakékoli jiné environmentální nebo sociální 
cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 522
Martin Hojsík, Fabienne Keller

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. podporuje nástroj na podporu 
solventnosti, který vyrovná podmínky na 
jednotném trhu, a zavedení „plánů 
transformace“ pro některé podniky s cílem 
zvýšit udržitelnost jejich činností; domnívá 
se, že společnost může požádat o 
protiplnění, poskytuje-li podnikům 
podporu; je přesvědčen, že plány 
transformace by měly být povinné pro 
společnosti, které žádají o státní podporu 
nebo podporu na úrovni EU, ledaže by bylo 
jasné, že neprovozují činnosti poškozující 
životní prostředí nebo společnost; 
naléhavě žádá Komisi, aby schválila pouze 
ty plány transformace, které přivedou 
podniky na cestu ke klimaticky 
neutrálnímu a oběhovému hospodářství, 
aniž by výrazně poškozovaly jakékoli jiné 
environmentální nebo sociální cíle;

25. podporuje nástroj na podporu 
solventnosti, který vyrovná podmínky na 
jednotném trhu, a zavedení „plánů 
transformace“ pro některé podniky s cílem 
zvýšit udržitelnost jejich činností; domnívá 
se, že společnost může požádat o 
protiplnění, poskytuje-li podnikům 
podporu; je přesvědčen, že časově vázané 
plány transformace sladěné s Pařížskou 
dohodou a Zelenou dohodou musí být 
povinné pro společnosti, které žádají o 
státní podporu nebo podporu na úrovni EU; 
naléhavě žádá Komisi, aby schválila pouze 
ty plány transformace, které přivedou 
podniky na cestu ke klimaticky 
neutrálnímu a oběhovému hospodářství 
založenému na cyklech netoxického 
materiálu, aniž by výrazně poškozovaly 
jakékoli jiné environmentální nebo sociální 
cíle;

Or. en
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Pozměňovací návrh 523
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
pravidla státní podpory s cílem umožnit 
veřejnou podporu zelených investic v 
souladu s cíli Zelené dohody pro Evropu; 
zdůrazňuje, že státní podpora poskytovaná 
podnikům pro uhlíkově náročná odvětví 
by měla být podmíněna přijetím a 
zveřejněním plánů transformace v oblasti 
klimatu; konstatuje, že jakákoli revize 
pravidel státní podpory by měla být pečlivě 
navržena tak, aby zabránila narušení 
hospodářské soutěže na vnitřním trhu, a 
zajistila tak rovné podmínky pro všechny 
členské státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 524
Paul Tang, Manon Aubry, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pierre Larrouturou, Aurore 
Lalucq, Siegfried Mureşan, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Margarida Marques

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. zdůrazňuje úlohu národních 
podpůrných bank při vytváření 
udržitelného hospodářství; vyzývá k 
reformám státní podpory, které by 
vnitrostátním podpůrným bankám 
umožnily poskytovat preferenční úvěry 
pod tržní sazbou s cílem podpořit 
udržitelnost; zdůrazňuje, že je třeba 
zajistit místní technickou podporu pro 
realizátory projektů a inovace, a 
poukazuje na význam „projektových 
jeslí“, které umožňují projektům dospět do 
fáze, kdy mohou získat financování;

Or. en



PE652.496v02-00 268/291 AM\1209233CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 525
Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
pravidla státní podpory s cílem stanovit 
společné minimální normy s cílem 
upřesnit požadavek, aby společnosti, které 
jsou příjemci finanční pomoci, byly v 
souladu s klimatickou neutralitou a 
vyžadovaly od velkých společností v 
odvětvích s vysokými emisemi, které žádají 
o podporu, aby stanovily a zveřejnily plán 
transformace s cílem sladit své operace s 
Pařížskou dohodou a Zelenou dohodou 
pro Evropu;

Or. en

Pozměňovací návrh 526
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Ivars Ijabs, Valérie Hayer, Linea Søgaard-Lidell, Billy Kelleher

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vyzývá Komisi, aby využívala 
taxonomii EU k řízení a sledování výdajů 
EU v oblasti klimatu a životního prostředí 
ve veškerém veřejném financování EU, 
včetně příštího VFR, Next Generation 
EU, včetně nástroje pro podporu 
solventnosti, fondu InvestEU a facility EU 
na podporu a oživení a finančních 
prostředků EIB, s cílem posílit systém 
sledování klimatu a životního prostředí za 
účelem lepšího monitorování pokroku;

Or. en
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Pozměňovací návrh 527
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
pravidla státní podpory s cílem stanovit 
společné minimální normy udržitelnosti a 
aby od velkých společností, které žádají o 
podporu v odvětvích s vysokými emisemi 
uhlíku, požadovala, aby stanovily a 
zveřejňovaly vědecky podložené cíle v 
oblasti klimatu a časově vymezené plány 
přechodu na nulovou úroveň s cílem 
sladit své operace s Pařížskou dohodou;

Or. en

Pozměňovací návrh 528
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Ivars Ijabs, Valérie Hayer, Billy Kelleher

Návrh usnesení
Bod 25 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25b. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
rizika, dopady a závislosti související s 
biologickou rozmanitostí budou začleněny 
do příslušných právních předpisů EU, 
včetně směrnice o vykazování 
nefinančních informací, aktů v přenesené 
pravomoci nařízení o zveřejňování 
informací a dalších příslušných 
podnikových a finančních právních 
předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 529
Petros Kokkalis



PE652.496v02-00 270/291 AM\1209233CS.docx

CS

Návrh usnesení
Bod 25 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25b. vyzývá Komisi, aby předložila 
právně závazná kritéria pro zelené veřejné 
zakázky pro členské státy s cílem 
minimalizovat jejich environmentální 
stopu;

Or. en

Pozměňovací návrh 530
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
směrnici o zdanění energie a 
koordinovala daň z leteckého paliva, která 
by rovněž mohla přispívat do rozpočtu 
EU;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 531
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Stefan Berger, Enikő Győri, Jessica Polfjärd, 
Eva Maydell, Christian Doleschal, Jörgen Warborn, Inese Vaidere

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
směrnici o zdanění energie a 
koordinovala daň z leteckého paliva, která 
by rovněž mohla přispívat do rozpočtu 
EU;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 532
José Manuel Fernandes
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Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
směrnici o zdanění energie a 
koordinovala daň z leteckého paliva, která 
by rovněž mohla přispívat do rozpočtu 
EU;

26. vyzývá Komisi, aby předložila 
nové vlastní zdroje, aniž by postihovala 
občany EU, a současně přispěla k 
dosažení cílů EU v oblasti klimatu; dále se 
domnívá, že Komise by měla navrhnout 
cla na výrobky vstupující do EU ze zemí s 
nižšími environmentálními normami;

Or. en

Pozměňovací návrh 533
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
směrnici o zdanění energie a 
koordinovala daň z leteckého paliva, která 
by rovněž mohla přispívat do rozpočtu 
EU;

26. vyzývá Komisi, aby 
nekoordinovala daň z leteckého paliva, 
protože by se dotýkala především 
spotřebitelů, nikoli leteckých společností; 
zdůrazňuje, že je důležité motivovat k 
využívání alternativních dopravních 
prostředků pro letecké dopravce 
zjednodušením ekologičtější dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 534
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás Fernández, Carmen Avram, Evelyn 
Regner, Niels Fuglsang, Aurore Lalucq

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
směrnici o zdanění energie a koordinovala 
daň z leteckého paliva, která by rovněž 

26. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
směrnici o zdanění energie s cílem zvýšit 
příslušné minimální spotřební daně, které 
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mohla přispívat do rozpočtu EU; ztratily svůj dopad v důsledku inflace, 
ukončila stávající osvobození od daně z 
leteckého paliva a námořního paliva a 
koordinovala daň z leteckého paliva, která 
by rovněž mohla přispívat do rozpočtu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 535
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
směrnici o zdanění energie a koordinovala 
daň z leteckého paliva, která by rovněž 
mohla přispívat do rozpočtu EU;

26. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
směrnici o zdanění energie a koordinovala 
daň z leteckého paliva s cílem zajistit, aby 
bylo letecké palivo konečně řádně 
zdaněno, což by rovněž mohlo přispívat do 
rozpočtu EU nebo do vnitrostátních 
rozpočtů, pokud jsou koordinovány mezi 
členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 536
Herve Juvin, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
směrnici o zdanění energie a koordinovala 
daň z leteckého paliva, která by rovněž 
mohla přispívat do rozpočtu EU;

26. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
směrnici o zdanění energie a koordinovala 
daň z leteckého paliva a z paliv 
vyráběných na základě odlesňování v 
tropických nebo rovníkových zemích, 
která by rovněž mohla přispívat do 
rozpočtu EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 537
Caroline Nagtegaal
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Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
směrnici o zdanění energie a koordinovala 
daň z leteckého paliva, která by rovněž 
mohla přispívat do rozpočtu EU;

26. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
směrnici o zdanění energie a koordinovala 
daň z leteckého paliva pod podmínkou, že 
příjmy by měly být vyčleněny na podporu 
udržitelných iniciativ a projektů v odvětví 
letectví;

Or. en

Pozměňovací návrh 538
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
směrnici o zdanění energie a 
koordinovala daň z leteckého paliva, která 
by rovněž mohla přispívat do rozpočtu EU;

26. vítá revizi směrnice o zdanění 
energie plánovanou na rok 2021 a vyzývá 
Komisi, aby předložila legislativní návrh 
na daň z leteckého paliva, která by rovněž 
mohla přispívat do rozpočtu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 539
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
směrnici o zdanění energie a koordinovala 
daň z leteckého paliva, která by rovněž 
mohla přispívat do rozpočtu EU;

26. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
směrnici o zdanění energie, ekologickou 
DPH, poplatek z plastů na jedno použití a 
koordinovala daň z leteckého paliva, která 
by rovněž mohla přispívat do rozpočtu EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 540
Margarida Marques, Pedro Silva Pereira

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
směrnici o zdanění energie a koordinovala 
daň z leteckého paliva, která by rovněž 
mohla přispívat do rozpočtu EU;

26. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
směrnici o zdanění energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 541
Eero Heinäluoma

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
směrnici o zdanění energie a koordinovala 
daň z leteckého paliva, která by rovněž 
mohla přispívat do rozpočtu EU;

26. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
směrnici o zdanění energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 542
Billy Kelleher

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
směrnici o zdanění energie a koordinovala 
daň z leteckého paliva, která by rovněž 
mohla přispívat do rozpočtu EU;

26. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
směrnici o zdanění energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 543
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček
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Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
směrnici o zdanění energie a koordinovala 
daň z leteckého paliva, která by rovněž 
mohla přispívat do rozpočtu EU;

26. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
směrnici o zdanění energie a koordinovala 
diskusi o dalších možných druzích 
opatření týkajících se odvětví energetiky a 
dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 544
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
směrnici o zdanění energie a koordinovala 
daň z leteckého paliva, která by rovněž 
mohla přispívat do rozpočtu EU;

26. vyzývá Komisi, aby přezkoumala 
směrnici o zdanění energie a prozkoumala 
možnost daně z leteckého paliva, která by 
rovněž mohla přispívat do rozpočtu EU;

Or. es

Pozměňovací návrh 545
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Carmen Avram, Evelyn Regner, Pierre 
Larrouturou, Niels Fuglsang, Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, 
Pedro Marques

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. připomíná, že daňové úniky a 
vyhýbání se daňovým povinnostem 
způsobují potenciální ztráty zdrojů pro 
vnitrostátní rozpočty a rozpočty EU 
kvantifikované jako 50-70 miliard EUR až 
160-190 miliard EUR;1a proto usiluje o 
zesílený boj proti daňovým podvodům, 
daňovým únikům a vyhýbání se daňovým 
povinnostem a agresivnímu daňovému 
plánování; vyzývá Komisi, aby stanovila 



PE652.496v02-00 276/291 AM\1209233CS.docx

CS

kritéria pro hodnocení členských států 
EU, která by vedla k vypracování černé 
listiny členských států EU usnadňující 
vyhýbání se daňovým povinnostem, a aby 
pro tyto členské státy vypracovala závazné 
plány pro dodržování daňových předpisů;
__________________
1a usnesení Evropského parlamentu 
nazvané „Zavedení transparentnosti, 
koordinace a konvergence do politik v 
oblasti daně z příjmu právnických osob v 
Evropské unii“ I - Posouzení rozsahu 
agresivního daňového plánování 
právnických osob, studie, 2015

Or. en

Pozměňovací návrh 546
Paul Tang, Petros Kokkalis, Carmen Avram, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Aurore 
Lalucq, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Návrh usnesení
Bod 26 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26b. vyzývá členské státy, které jsou 
obviněny z toho, že usnadňují vyhýbání se 
daňovým povinnostem, aby zavedly 
minimální efektivní sazbu daně ve výši 18 
% u všech zisků vytvořených na úrovni 
členských států, včetně zisků přesunutých 
do daňových rájů prostřednictvím 
pasivního příjmu, jako jsou úroky a 
licenční poplatky nebo jiné nástroje k 
oslabování daňové základny a přesouvání 
zisku, s cílem bojovat proti vyhýbání se 
daňovým povinnostem a mobilizovat 
zdroje na financování udržitelné a 
spravedlivé transformace;

Or. en

Pozměňovací návrh 547
Paul Tang, Petros Kokkalis, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Alfred Sant, Aurore 
Lalucq, Eero Heinäluoma, Pedro Marques
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Návrh usnesení
Bod 26 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26c. připomíná, že daň z přidané 
hodnoty (DPH) lze využít k podpoře 
přechodu od škodlivých činností k 
udržitelným činnostem; naléhavě proto 
vyzývá členské státy, aby přijaly konečný 
balíček týkající se DPH, který by jim 
umožnil využít cílené sazby DPH pro zboží 
a služby na podporu realizace Zelené 
dohody pro Evropu;

Or. en

Pozměňovací návrh 548
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Stefan Berger, Enikő Győri, Jessica Polfjärd, 
Christian Doleschal, Jörgen Warborn

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. přeje si být ujištěn, že k oživení po 
koronavirové krizi a k přechodu na 
udržitelné hospodářství budou přispívat 
všichni bez rozdílu; zasazuje se o posílení 
boje proti daňovým podvodům, daňovým 
únikům, vyhýbání se daňovým 
povinnostem a agresivnímu daňovému 
plánování; vyzývá Komisi, aby vytvořila 
černou listinu členských států EU 
usnadňujících vyhýbání se daňovým 
povinnostem; vyzývá ke koordinaci na 
úrovni EU s cílem zabránit agresivnímu 
daňovému plánování ze strany jednotlivců 
i podniků; v tomto ohledu se zasazuje o 
ambiciózní strategii pro zdanění podniků 
pro 21. století;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 549
Eero Heinäluoma
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Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. přeje si být ujištěn, že k oživení po 
koronavirové krizi a k přechodu na 
udržitelné hospodářství budou přispívat 
všichni bez rozdílu; zasazuje se o posílení 
boje proti daňovým podvodům, daňovým 
únikům, vyhýbání se daňovým 
povinnostem a agresivnímu daňovému 
plánování; vyzývá Komisi, aby vytvořila 
černou listinu členských států EU 
usnadňujících vyhýbání se daňovým 
povinnostem; vyzývá ke koordinaci na 
úrovni EU s cílem zabránit agresivnímu 
daňovému plánování ze strany jednotlivců i 
podniků; v tomto ohledu se zasazuje o 
ambiciózní strategii pro zdanění podniků 
pro 21. století;

27. je přesvědčen, že je morálně 
neudržitelné, zejména v dobách 
hospodářské recese a obrovské tvrdosti 
pro naše občany, aby v souvislosti s 
finanční trestnou činností byly nadále 
ztráceny miliardy eur; požaduje, aby k 
oživení po koronavirové krizi a k přechodu 
na udržitelné hospodářství přispívali 
všichni bez rozdílu; zasazuje se o posílení 
boje proti daňovým podvodům, daňovým 
únikům, vyhýbání se daňovým 
povinnostem a agresivnímu daňovému 
plánování; vyzývá Komisi, aby vytvořila 
černou listinu členských států EU 
usnadňujících vyhýbání se daňovým 
povinnostem; vyzývá ke koordinaci na 
úrovni EU s cílem zabránit agresivnímu 
daňovému plánování ze strany jednotlivců i 
podniků; v tomto ohledu požaduje 
ambiciózní strategii pro zdanění podniků 
pro 21. století; dále požaduje ambiciózní 
reformu právního rámce pro boj proti 
praní peněz, neboť podle Europolu se v 
důsledku finančních trestných činů, jako 
je praní peněz, ztrácí ohromujících 0,7-
1,28 HDP Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 550
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. přeje si být ujištěn, že k oživení po 
koronavirové krizi a k přechodu na 
udržitelné hospodářství budou přispívat 
všichni bez rozdílu; zasazuje se o posílení 
boje proti daňovým podvodům, daňovým 
únikům, vyhýbání se daňovým 

27. přeje si být ujištěn, že k oživení po 
koronavirové krizi a k přechodu na 
udržitelné hospodářství budou přispívat 
všichni bez rozdílu; zasazuje se o posílení 
boje proti daňovým únikům a vyhýbání se 
daňovým povinnostem; vyzývá Radu, aby 
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povinnostem a agresivnímu daňovému 
plánování; vyzývá Komisi, aby vytvořila 
černou listinu členských států EU 
usnadňujících vyhýbání se daňovým 
povinnostem; vyzývá ke koordinaci na 
úrovni EU s cílem zabránit agresivnímu 
daňovému plánování ze strany jednotlivců 
i podniků; v tomto ohledu se zasazuje o 
ambiciózní strategii pro zdanění podniků 
pro 21. století;

aktualizovala kritéria kodexu chování pro 
zdaňování podniků a definovala tak, co je 
to škodlivý režim, s cílem zohlednit 
nejnovější vývoj; vyzývá Komisi, aby 
zahájila řízení o nesplnění povinnosti 
proti členským státům, které vykazují 
agresivní daňové plánování, a aby 
vytvořila černou listinu členských států 
EU, která by usnadnila vyhýbání se 
daňovým povinnostem; vyzývá ke 
koordinaci na úrovni EU s cílem zabránit, 
odhalit a vyšetřit systémy agresivního 
daňového plánování pro jednotlivce a 
podniky v členských státech; v tomto 
ohledu se zasazuje o ambiciózní strategii 
pro zdanění podniků pro 21. století;

Or. en

Pozměňovací návrh 551
Marek Belka, Margarida Marques

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. přeje si být ujištěn, že k oživení po 
koronavirové krizi a k přechodu na 
udržitelné hospodářství budou přispívat 
všichni bez rozdílu; zasazuje se o posílení 
boje proti daňovým podvodům, daňovým 
únikům, vyhýbání se daňovým 
povinnostem a agresivnímu daňovému 
plánování; vyzývá Komisi, aby vytvořila 
černou listinu členských států EU 
usnadňujících vyhýbání se daňovým 
povinnostem; vyzývá ke koordinaci na 
úrovni EU s cílem zabránit agresivnímu 
daňovému plánování ze strany jednotlivců i 
podniků; v tomto ohledu se zasazuje o 
ambiciózní strategii pro zdanění podniků 
pro 21. století;

27. přeje si být ujištěn, že k oživení po 
koronavirové krizi a k přechodu na 
udržitelné hospodářství budou přispívat 
všichni bez rozdílu; zasazuje se o posílení 
boje proti daňovým podvodům, daňovým 
únikům, vyhýbání se daňovým 
povinnostem a agresivnímu daňovému 
plánování; vyzývá Komisi, aby vytvořila 
černou listinu členských států EU 
usnadňujících vyhýbání se daňovým 
povinnostem; vyzývá ke koordinaci na 
úrovni EU s cílem zabránit agresivnímu 
daňovému plánování ze strany jednotlivců i 
podniků; v tomto ohledu se zasazuje o 
ambiciózní strategii pro zdanění podniků 
pro 21. století; připomíná Komisi, že v 
souvislosti s daňovou dokumentací 
existuje článek 116 SFEU, a vybízí 
Komisi, aby jej využila v případě, že 
řešená otázka narušuje podmínky 
hospodářské soutěže na jednotném trhu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 552
Billy Kelleher

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. přeje si být ujištěn, že k oživení po 
koronavirové krizi a k přechodu na 
udržitelné hospodářství budou přispívat 
všichni bez rozdílu; zasazuje se o posílení 
boje proti daňovým podvodům, daňovým 
únikům, vyhýbání se daňovým 
povinnostem a agresivnímu daňovému 
plánování; vyzývá Komisi, aby vytvořila 
černou listinu členských států EU 
usnadňujících vyhýbání se daňovým 
povinnostem; vyzývá ke koordinaci na 
úrovni EU s cílem zabránit agresivnímu 
daňovému plánování ze strany jednotlivců i 
podniků; v tomto ohledu se zasazuje o 
ambiciózní strategii pro zdanění podniků 
pro 21. století;

27. přeje si být ujištěn, že k oživení po 
koronavirové krizi a k přechodu na 
udržitelné hospodářství budou přispívat 
všichni bez rozdílu; zasazuje se o posílení 
boje proti daňovým podvodům, daňovým 
únikům, vyhýbání se daňovým 
povinnostem a agresivnímu daňovému 
plánování; vyzývá Komisi, aby vytvořila 
černou listinu členských států EU 
usnadňujících vyhýbání se daňovým 
povinnostem; vyzývá ke koordinaci na 
úrovni EU s cílem zabránit agresivnímu 
daňovému plánování ze strany jednotlivců i 
podniků; v tomto ohledu se zasazuje o 
ambiciózní strategii pro zdanění podniků 
pro 21. století; vítá oznámení Komise 
navrhnout dohlížitele na úrovni EU a 
orgán dohledu, který by bojoval proti 
praní peněz a financování terorismu, a 
zdůrazňuje, že je nezbytné, aby byly k 
dispozici dostatečné zdroje, aby bylo 
možné jejich účinnost zajistit;

Or. en

Pozměňovací návrh 553
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Valérie Hayer, Paul Tang

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. přeje si být ujištěn, že k oživení po 
koronavirové krizi a k přechodu na 
udržitelné hospodářství budou přispívat 
všichni bez rozdílu; zasazuje se o posílení 

27. přeje si být ujištěn, že k oživení po 
koronavirové krizi a k přechodu na 
udržitelné hospodářství budou přispívat 
všichni bez rozdílu; zasazuje se o posílení 



AM\1209233CS.docx 281/291 PE652.496v02-00

CS

boje proti daňovým podvodům, daňovým 
únikům, vyhýbání se daňovým 
povinnostem a agresivnímu daňovému 
plánování; vyzývá Komisi, aby vytvořila 
černou listinu členských států EU 
usnadňujících vyhýbání se daňovým 
povinnostem; vyzývá ke koordinaci na 
úrovni EU s cílem zabránit agresivnímu 
daňovému plánování ze strany jednotlivců i 
podniků; v tomto ohledu se zasazuje o 
ambiciózní strategii pro zdanění podniků 
pro 21. století;

boje proti daňovým podvodům, daňovým 
únikům, vyhýbání se daňovým 
povinnostem a agresivnímu daňovému 
plánování; vyzývá Komisi, aby vytvořila 
černou listinu členských států EU 
usnadňujících vyhýbání se daňovým 
povinnostem; vyzývá ke koordinaci na 
úrovni EU s cílem zabránit agresivnímu 
daňovému plánování ze strany jednotlivců i 
podniků; v tomto ohledu se zasazuje o 
ambiciózní strategii pro zdanění podniků 
pro 21. století; vítá oznámení Komise o 
návrhu dohlížitele na úrovni EU a orgánu 
dohledu, který by bojoval proti praní 
peněz a financování terorismu, a 
zdůrazňuje, že k účinnému fungování je 
nezbytné zajistit, aby byly k dispozici 
dostatečné zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 554
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. přeje si být ujištěn, že k oživení po 
koronavirové krizi a k přechodu na 
udržitelné hospodářství budou přispívat 
všichni bez rozdílu; zasazuje se o posílení 
boje proti daňovým podvodům, daňovým 
únikům, vyhýbání se daňovým 
povinnostem a agresivnímu daňovému 
plánování; vyzývá Komisi, aby vytvořila 
černou listinu členských států EU 
usnadňujících vyhýbání se daňovým 
povinnostem; vyzývá ke koordinaci na 
úrovni EU s cílem zabránit agresivnímu 
daňovému plánování ze strany jednotlivců 
i podniků; v tomto ohledu se zasazuje o 
ambiciózní strategii pro zdanění podniků 
pro 21. století;

27. přeje si být ujištěn, že k oživení po 
koronavirové krizi a k přechodu na 
udržitelné hospodářství budou přispívat a 
těžit z něj všichni bez rozdílu; připomíná, 
že pouze inovační a podnikatelský duch, 
na rozdíl od zdanění a regulace, může 
podpořit hospodářské oživení a inovace;

Or. en
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Pozměňovací návrh 555
Paul Tang, Petros Kokkalis, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Pedro Marques

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. přeje si být ujištěn, že k oživení po 
koronavirové krizi a k přechodu na 
udržitelné hospodářství budou přispívat 
všichni bez rozdílu; zasazuje se o posílení 
boje proti daňovým podvodům, daňovým 
únikům, vyhýbání se daňovým 
povinnostem a agresivnímu daňovému 
plánování; vyzývá Komisi, aby vytvořila 
černou listinu členských států EU 
usnadňujících vyhýbání se daňovým 
povinnostem; vyzývá ke koordinaci na 
úrovni EU s cílem zabránit agresivnímu 
daňovému plánování ze strany jednotlivců i 
podniků; v tomto ohledu se zasazuje o 
ambiciózní strategii pro zdanění podniků 
pro 21. století;

27. přeje si být ujištěn, že k oživení po 
koronavirové krizi a k přechodu na 
udržitelné hospodářství budou přispívat 
všichni bez rozdílu; domnívá se, že zisky 
podniků a soukromé jmění se pohybují v 
jurisdikcích s nejnižším zdaněním v rámci 
jednotného trhu; zasazuje se o posílení 
boje proti daňovým podvodům, daňovým 
únikům, vyhýbání se daňovým 
povinnostem a agresivnímu daňovému 
plánování; vyzývá Komisi, aby vytvořila 
černou listinu členských států EU 
usnadňujících vyhýbání se daňovým 
povinnostem; vyzývá ke koordinaci na 
úrovni EU s cílem zabránit agresivnímu 
daňovému plánování ze strany jednotlivců i 
podniků; v tomto ohledu se zasazuje o 
ambiciózní strategii pro zdanění podniků 
pro 21. století vyzývá k zavedení daně z 
majetku koordinované EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 556
Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. přeje si být ujištěn, že k oživení po 
koronavirové krizi a k přechodu na 
udržitelné hospodářství budou přispívat 
všichni bez rozdílu; zasazuje se o posílení 
boje proti daňovým podvodům, daňovým 
únikům, vyhýbání se daňovým 
povinnostem a agresivnímu daňovému 
plánování; vyzývá Komisi, aby vytvořila 
černou listinu členských států EU 
usnadňujících vyhýbání se daňovým 

27. přeje si být ujištěn, že k oživení po 
koronavirové krizi a k přechodu na 
udržitelné hospodářství budou přispívat 
všichni bez rozdílu; zasazuje se o posílení 
boje proti daňovým podvodům, daňovým 
únikům, vyhýbání se daňovým 
povinnostem a agresivnímu daňovému 
plánování; vyzývá Komisi, aby vytvořila 
černou listinu členských států EU 
usnadňujících vyhýbání se daňovým 
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povinnostem; vyzývá ke koordinaci na 
úrovni EU s cílem zabránit agresivnímu 
daňovému plánování ze strany jednotlivců i 
podniků; v tomto ohledu se zasazuje o 
ambiciózní strategii pro zdanění podniků 
pro 21. století;

povinnostem; vyzývá ke koordinaci na 
úrovni EU s cílem zabránit agresivnímu 
daňovému plánování ze strany jednotlivců i 
podniků; v tomto ohledu se zasazuje o 
ambiciózní strategii pro zdanění podniků 
pro 21. století; vyzývá členské státy, aby 
zavedly daň z majetku a další progresivní 
daňová opatření k financování Zelené 
dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 557
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. přeje si být ujištěn, že k oživení po 
koronavirové krizi a k přechodu na 
udržitelné hospodářství budou přispívat 
všichni bez rozdílu; zasazuje se o posílení 
boje proti daňovým podvodům, daňovým 
únikům, vyhýbání se daňovým 
povinnostem a agresivnímu daňovému 
plánování; vyzývá Komisi, aby vytvořila 
černou listinu členských států EU 
usnadňujících vyhýbání se daňovým 
povinnostem; vyzývá ke koordinaci na 
úrovni EU s cílem zabránit agresivnímu 
daňovému plánování ze strany jednotlivců i 
podniků; v tomto ohledu se zasazuje o 
ambiciózní strategii pro zdanění podniků 
pro 21. století;

27. přeje si být ujištěn, že k oživení po 
koronavirové krizi a k přechodu na 
hospodářství s vysokou energetickou 
účinností a účinným využíváním zdrojů, 
plně obnovitelné, s čistým nulovým 
objemem skleníkových plynů a bez 
toxických látek do roku 2040 budou 
přispívat všichni bez rozdílu; zasazuje se o 
posílení boje proti daňovým podvodům, 
daňovým únikům, vyhýbání se daňovým 
povinnostem a agresivnímu daňovému 
plánování; vyzývá Komisi, aby vytvořila 
černou listinu členských států EU 
usnadňujících vyhýbání se daňovým 
povinnostem; vyzývá ke koordinaci na 
úrovni EU s cílem zabránit agresivnímu 
daňovému plánování ze strany jednotlivců i 
podniků; v tomto ohledu se zasazuje o 
ambiciózní strategii pro zdanění podniků 
pro 21. století;

Or. en

Pozměňovací návrh 558
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh usnesení
Bod 27
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. přeje si být ujištěn, že k oživení po 
koronavirové krizi a k přechodu na 
udržitelné hospodářství budou přispívat 
všichni bez rozdílu; zasazuje se o posílení 
boje proti daňovým podvodům, daňovým 
únikům, vyhýbání se daňovým 
povinnostem a agresivnímu daňovému 
plánování; vyzývá Komisi, aby vytvořila 
černou listinu členských států EU 
usnadňujících vyhýbání se daňovým 
povinnostem; vyzývá ke koordinaci na 
úrovni EU s cílem zabránit agresivnímu 
daňovému plánování ze strany jednotlivců i 
podniků; v tomto ohledu se zasazuje o 
ambiciózní strategii pro zdanění podniků 
pro 21. století;

27. přeje si být ujištěn, že k oživení po 
koronavirové krizi a k přechodu směrem 
ke konkurenceschopnému a udržitelnému 
hospodářství budou přispívat všichni bez 
rozdílu; zasazuje se o posílení boje proti 
daňovým podvodům, daňovým únikům, 
vyhýbání se daňovým povinnostem a 
agresivnímu daňovému plánování; vyzývá 
Komisi, aby vytvořila černou listinu 
členských států EU usnadňujících 
vyhýbání se daňovým povinnostem; 
vyzývá ke koordinaci na úrovni EU s cílem 
zabránit agresivnímu daňovému plánování 
ze strany jednotlivců i podniků; v tomto 
ohledu se zasazuje o ambiciózní strategii 
pro zdanění podniků pro 21. století za 
podmínky, že bude respektována daňová 
autonomie členských států;

Or. es

Pozměňovací návrh 559
Petros Kokkalis

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. přeje si být ujištěn, že k oživení po 
koronavirové krizi a k přechodu na 
udržitelné hospodářství budou přispívat 
všichni bez rozdílu; zasazuje se o posílení 
boje proti daňovým podvodům, daňovým 
únikům, vyhýbání se daňovým 
povinnostem a agresivnímu daňovému 
plánování; vyzývá Komisi, aby vytvořila 
černou listinu členských států EU 
usnadňujících vyhýbání se daňovým 
povinnostem; vyzývá ke koordinaci na 
úrovni EU s cílem zabránit agresivnímu 
daňovému plánování ze strany jednotlivců i 
podniků; v tomto ohledu se zasazuje o 
ambiciózní strategii pro zdanění podniků 
pro 21. století;

27. přeje si být ujištěn, že k oživení po 
koronavirové krizi a k přechodu na 
udržitelné hospodářství budou přispívat 
všichni bez rozdílu při zohlednění různých 
kapacit členských států; zasazuje se o 
posílení boje proti daňovým podvodům, 
daňovým únikům, vyhýbání se daňovým 
povinnostem a agresivnímu daňovému 
plánování; vyzývá Komisi, aby vytvořila 
černou listinu členských států EU 
usnadňujících vyhýbání se daňovým 
povinnostem; vyzývá ke koordinaci na 
úrovni EU s cílem zabránit agresivnímu 
daňovému plánování ze strany jednotlivců i 
podniků; v tomto ohledu se zasazuje o 
ambiciózní strategii pro zdanění podniků 
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pro 21. století;

Or. en

Pozměňovací návrh 560
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. přeje si být ujištěn, že k oživení po 
koronavirové krizi a k přechodu na 
udržitelné hospodářství budou přispívat 
všichni bez rozdílu; zasazuje se o posílení 
boje proti daňovým podvodům, daňovým 
únikům, vyhýbání se daňovým 
povinnostem a agresivnímu daňovému 
plánování; vyzývá Komisi, aby vytvořila 
černou listinu členských států EU 
usnadňujících vyhýbání se daňovým 
povinnostem; vyzývá ke koordinaci na 
úrovni EU s cílem zabránit agresivnímu 
daňovému plánování ze strany jednotlivců i 
podniků; v tomto ohledu se zasazuje o 
ambiciózní strategii pro zdanění podniků 
pro 21. století;

27. přeje si být ujištěn, že k oživení po 
koronavirové krizi a k přechodu na 
udržitelné hospodářství budou přispívat 
všichni bez rozdílu; zasazuje se o posílení 
boje proti daňovým podvodům, daňovým 
únikům, vyhýbání se daňovým 
povinnostem a agresivnímu daňovému 
plánování; vyzývá ke koordinaci na úrovni 
EU s cílem zabránit agresivnímu 
daňovému plánování ze strany jednotlivců i 
podniků; v tomto ohledu se zasazuje o 
ambiciózní strategii pro zdanění podniků 
pro 21. století;

Or. en

Pozměňovací návrh 561
Frances Fitzgerald

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. přeje si být ujištěn, že k oživení po 
koronavirové krizi a k přechodu na 
udržitelné hospodářství budou přispívat 
všichni bez rozdílu; zasazuje se o posílení 
boje proti daňovým podvodům, daňovým 
únikům, vyhýbání se daňovým 
povinnostem a agresivnímu daňovému 
plánování; vyzývá Komisi, aby vytvořila 
černou listinu členských států EU 

27. přeje si být ujištěn, že k oživení po 
koronavirové krizi a k přechodu na 
udržitelné hospodářství budou přispívat 
všichni bez rozdílu; zasazuje se o posílení 
boje proti daňovým podvodům, daňovým 
únikům, vyhýbání se daňovým 
povinnostem a agresivnímu daňovému 
plánování; vyzývá ke koordinaci na úrovni 
EU s cílem zabránit agresivnímu 
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usnadňujících vyhýbání se daňovým 
povinnostem; vyzývá ke koordinaci na 
úrovni EU s cílem zabránit agresivnímu 
daňovému plánování ze strany jednotlivců i 
podniků; v tomto ohledu se zasazuje o 
ambiciózní strategii pro zdanění podniků 
pro 21. století;

daňovému plánování ze strany jednotlivců i 
podniků; v tomto ohledu se zasazuje o 
ambiciózní strategii pro zdanění podniků 
pro 21. století;

Or. en

Pozměňovací návrh 562
Alfred Sant

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. přeje si být ujištěn, že k oživení po 
koronavirové krizi a k přechodu na 
udržitelné hospodářství budou přispívat 
všichni bez rozdílu; zasazuje se o posílení 
boje proti daňovým podvodům, daňovým 
únikům, vyhýbání se daňovým 
povinnostem a agresivnímu daňovému 
plánování; vyzývá Komisi, aby vytvořila 
černou listinu členských států EU 
usnadňujících vyhýbání se daňovým 
povinnostem; vyzývá ke koordinaci na 
úrovni EU s cílem zabránit agresivnímu 
daňovému plánování ze strany jednotlivců i 
podniků; v tomto ohledu se zasazuje o 
ambiciózní strategii pro zdanění podniků 
pro 21. století;

27. přeje si být ujištěn, že k oživení po 
koronavirové krizi a k přechodu na 
udržitelné hospodářství budou přispívat 
všichni bez rozdílu; zasazuje se o posílení 
boje proti daňovým podvodům, daňovým 
únikům, vyhýbání se daňovým 
povinnostem a agresivnímu daňovému 
plánování; vyzývá ke koordinaci na úrovni 
EU s cílem zabránit agresivnímu 
daňovému plánování ze strany jednotlivců i 
podniků; v tomto ohledu se zasazuje o 
ambiciózní strategii pro zdanění podniků 
pro 21. století;

Or. en

Pozměňovací návrh 563
Caroline Nagtegaal

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. přeje si být ujištěn, že k oživení po 
koronavirové krizi a k přechodu na 
udržitelné hospodářství budou přispívat 

27. přeje si být ujištěn, že k oživení po 
koronavirové krizi a k přechodu na 
udržitelné hospodářství budou přispívat 
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všichni bez rozdílu; zasazuje se o posílení 
boje proti daňovým podvodům, daňovým 
únikům, vyhýbání se daňovým 
povinnostem a agresivnímu daňovému 
plánování; vyzývá Komisi, aby vytvořila 
černou listinu členských států EU 
usnadňujících vyhýbání se daňovým 
povinnostem; vyzývá ke koordinaci na 
úrovni EU s cílem zabránit agresivnímu 
daňovému plánování ze strany jednotlivců i 
podniků; v tomto ohledu se zasazuje o 
ambiciózní strategii pro zdanění podniků 
pro 21. století;

všichni bez rozdílu; zasazuje se o posílení 
boje proti daňovým podvodům, daňovým 
únikům, vyhýbání se daňovým 
povinnostem a agresivnímu daňovému 
plánování; vyzývá ke koordinaci na úrovni 
EU s cílem zabránit agresivnímu 
daňovému plánování ze strany jednotlivců i 
podniků; v tomto ohledu se zasazuje o 
ambiciózní strategii pro zdanění podniků 
pro 21. století;

Or. en

Pozměňovací návrh 564
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. přeje si být ujištěn, že k oživení po 
koronavirové krizi a k přechodu na 
udržitelné hospodářství budou přispívat 
všichni bez rozdílu; zasazuje se o posílení 
boje proti daňovým podvodům, daňovým 
únikům, vyhýbání se daňovým 
povinnostem a agresivnímu daňovému 
plánování; vyzývá Komisi, aby vytvořila 
černou listinu členských států EU 
usnadňujících vyhýbání se daňovým 
povinnostem; vyzývá ke koordinaci na 
úrovni EU s cílem zabránit agresivnímu 
daňovému plánování ze strany jednotlivců i 
podniků; v tomto ohledu se zasazuje o 
ambiciózní strategii pro zdanění podniků 
pro 21. století;

27. přeje si být ujištěn, že k oživení po 
koronavirové krizi a k ekologickému 
přechodu na udržitelné hospodářství budou 
přispívat všichni bez rozdílu; vyzývá k 
tomu, aby se EU a členské státy zabývaly 
daňovými podvody, daňovými úniky a 
vyhýbáním se daňovým povinnostem a 
agresivním daňovým plánováním; vyzývá 
Komisi, aby vytvořila černou listinu 
členských států EU usnadňujících 
vyhýbání se daňovým povinnostem; 
vyzývá ke koordinaci na úrovni EU s cílem 
zabránit agresivnímu daňovému plánování 
ze strany jednotlivců i podniků; v tomto 
ohledu se zasazuje o ambiciózní strategii 
pro zdanění podniků pro 21. století;

Or. en

Pozměňovací návrh 565
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. považuje zelené a udržitelné 
veřejné zakázky za zásadní hnací sílu 
průmyslové transformace; vyzývá Komisi, 
aby prozkoumala, jak plně využít 
pákového efektu veřejných výdajů a 
investic k vytvoření trhů pro uhlíkově 
neutrální produkty a služby účinně 
využívající zdroje a dosažení politických 
cílů, mimo jiné stanovením povinných 
environmentálních a sociálních kritérií 
při zadávání veřejných zakázek; vyzývá 
rovněž Komisi, aby prosazovala 
ambicióznější nástroj pro mezinárodní 
zadávání veřejných zakázek, který zajistí 
vzájemnost a oboustranně platné normy;

Or. en

Pozměňovací návrh 566
Paul Tang, Gilles Boyer, Petros Kokkalis, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Pierre 
Larrouturou, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Pedro Marques

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. opakuje svou výzvu k postupnému 
ukončení dotací na fosilní paliva, a to i v 
podobě daňového zvýhodnění, při plném 
respektování práv členských států zvolit si 
svůj energetický mix; podporuje však 
daňová opatření, která by podněcovala 
investice do čistší energie a způsobu 
dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 567
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. vyzývá společnosti, které využívají 
veřejné podpory k tomu, aby se zavázaly k 
podávání veřejných zpráv podle 
jednotlivých zemí, aby dodržovaly své 
povinnosti týkající se podávání 
nefinančních zpráv a zveřejňovaly každé 
získané příznivé zacházení; vyzývá 
Komisi, aby provedla odpovídající 
přezkum směrnice o účetnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 568
Marek Belka, Margarida Marques

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. je toho názoru, že společnostem 
zapsaným na územích zařazených na 
seznam EU nespolupracujících jurisdikcí 
pro daňové účely by neměla být 
poskytována veřejná finanční podpora, 
pokud tam neprokáží legitimní 
hospodářskou činnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 569
Clotilde Armand

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. vyzývá Komisi, aby zavedla účinné 
monitorování údajů a podávání zpráv o 
provádění plánu SEIP a aby je 
zpřístupnila veřejnosti, aby byla zaručena 
plná transparentnost výdajů EU na 
ekologickou transformaci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 570
Pierre Larrouturou

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. domnívá se, že všechny tyto návrhy 
financování společně (klimatická banka, 
rozpočet na klima a zákon o klimatu 
FATCA) mohou vynést nejméně 660 
miliard EUR ročně, aby vyhrály bitvu o 
klima a pracovní místa;

Or. en

Pozměňovací návrh 571
Sirpa Pietikäinen

Návrh usnesení
Bod 27 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27b. žádá Komisi a členské státy, aby 
zavedly celoevropský rejstřík daňové 
transparentnosti, v němž lze ověřit, zda 
společnosti zaplatily daně a sociální 
pojištění v členských státech EU a zda se 
účastní nebo účastnily agresivního 
daňového plánování. Společnosti, které 
tyto požadavky nesplňují, by neměly být 
způsobilé pro financování ze strany EU 
ani členských států ani by neměly mít 
možnost účastnit se řízení o zpětném 
získání finančních prostředků nebo 
veřejných zakázek v prostoru EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 572
Pierre Larrouturou

Návrh usnesení
Bod 27 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27b. vítá podporu těchto tří řešení ze 
strany jednoho milionu občanů25a;
__________________
25a http://www.climateandjobs.eu/

Or. en


