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Pozměňovací návrh 1
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že Erasmus+, Evropský 
sbor solidarity a Kreativní Evropa – hlavní 
programy EU v oblasti vzdělávání, 
dobrovolnické činnosti a kultury – hrají 
klíčovou úlohu při rozvíjení dovedností 
potřebných k ekologické transformaci, 
zvyšování povědomí o otázkách životního 
prostředí, dobrovolnické činnosti na 
ochranu životního prostředí a rozvoji 
tvůrčích, inkluzivních a přístupných řešení 
umožňujících čelit environmentálním 
výzvám;

1. zdůrazňuje, že Erasmus+, Evropský 
sbor solidarity a Kreativní Evropa – hlavní 
programy EU v oblasti vzdělávání, 
dobrovolnické činnosti a kultury – hrají 
klíčovou úlohu při rozvíjení dovedností 
potřebných k ekologické transformaci, 
zvyšování povědomí o otázkách životního 
prostředí, dobrovolnické činnosti na 
ochranu životního prostředí a rozvoji 
tvůrčích, inkluzivních a přístupných řešení 
umožňujících čelit environmentálním 
výzvám; zdůrazňuje, že vzdělávání 
představuje zásadní nástroj celosvětové 
reakce na změnu klimatu, který pomáhá 
mladým lidem porozumět účinkům 
globálního oteplování a poskytnout jim 
nezbytné informace k řešení změny 
klimatu a k tomu, aby se mohli podílet na 
úsilí o dosažení cílů EU v oblasti 
udržitelného rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Laurence Farreng

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že Erasmus+, Evropský 
sbor solidarity a Kreativní Evropa – hlavní 
programy EU v oblasti vzdělávání, 
dobrovolnické činnosti a kultury – hrají 
klíčovou úlohu při rozvíjení dovedností 
potřebných k ekologické transformaci, 
zvyšování povědomí o otázkách životního 

1. zdůrazňuje, že Erasmus+, Evropský 
sbor solidarity a Kreativní Evropa – hlavní 
programy EU v oblasti vzdělávání, 
dobrovolnické činnosti a kultury – hrají 
díky svému obsahu a rozsahu klíčovou 
úlohu při rozvíjení dovedností potřebných 
k ekologické transformaci, zvyšování 
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prostředí, dobrovolnické činnosti na 
ochranu životního prostředí a rozvoji 
tvůrčích, inkluzivních a přístupných řešení 
umožňujících čelit environmentálním 
výzvám;

povědomí o otázkách životního prostředí, 
dobrovolnické činnosti na ochranu 
životního prostředí a rozvoji a šíření 
tvůrčích, inkluzivních a přístupných řešení 
umožňujících čelit environmentálním 
výzvám; žádá tedy, aby tyto tři programy 
byly nedílnou součástí Zelené dohody pro 
Evropu a financování, které bude v tomto 
rámci k dispozici;

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Alexander Bernhuber, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Andrea Bocskor, Michaela 
Šojdrová

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že Erasmus+, Evropský 
sbor solidarity a Kreativní Evropa – hlavní 
programy EU v oblasti vzdělávání, 
dobrovolnické činnosti a kultury – hrají 
klíčovou úlohu při rozvíjení dovedností 
potřebných k ekologické transformaci, 
zvyšování povědomí o otázkách životního 
prostředí, dobrovolnické činnosti na 
ochranu životního prostředí a rozvoji 
tvůrčích, inkluzivních a přístupných řešení 
umožňujících čelit environmentálním 
výzvám;

1. zdůrazňuje, že Erasmus+, Evropský 
sbor solidarity a Kreativní Evropa – hlavní 
programy EU v oblasti vzdělávání, 
dobrovolnické činnosti a kultury – hrají 
klíčovou úlohu při rozvíjení dovedností 
potřebných k ekologické transformaci, 
zvyšování povědomí o otázkách životního 
prostředí a klimatu, dobrovolnické činnosti 
na ochranu životního prostředí a 
venkovských oblastí a rozvoji tvůrčích, 
inkluzivních a přístupných řešení 
umožňujících čelit environmentálním 
výzvám; v této souvislosti zdůrazňuje 
význam zemědělských stáží 
podporovaných programem Erasmus+;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Gilbert Collard

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že Erasmus+, Evropský 
sbor solidarity a Kreativní Evropa – hlavní 
programy EU v oblasti vzdělávání, 
dobrovolnické činnosti a kultury – hrají 
klíčovou úlohu při rozvíjení dovedností 
potřebných k ekologické transformaci, 
zvyšování povědomí o otázkách životního 
prostředí, dobrovolnické činnosti na 
ochranu životního prostředí a rozvoji 
tvůrčích, inkluzivních a přístupných řešení 
umožňujících čelit environmentálním 
výzvám;

1. zdůrazňuje, že Erasmus+, Evropský 
sbor solidarity a Kreativní Evropa – hlavní 
programy EU v oblasti vzdělávání, 
dobrovolnické činnosti a kultury – hrají 
úlohu při rozvíjení dovedností potřebných 
k ekologické transformaci, zvyšování 
povědomí o otázkách životního prostředí, 
dobrovolnické činnosti na ochranu 
životního prostředí a rozvoji rozumných 
(krátké řetězce, místní přístup), tvůrčích a 
přístupných řešení umožňujících čelit 
environmentálním výzvám, ačkoli tato 
úloha není hlavním cílem těchto 
programů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Catherine Griset

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že Erasmus+, Evropský 
sbor solidarity a Kreativní Evropa – hlavní 
programy EU v oblasti vzdělávání, 
dobrovolnické činnosti a kultury – hrají 
klíčovou úlohu při rozvíjení dovedností 
potřebných k ekologické transformaci, 
zvyšování povědomí o otázkách životního 
prostředí, dobrovolnické činnosti na 
ochranu životního prostředí a rozvoji 
tvůrčích, inkluzivních a přístupných řešení 
umožňujících čelit environmentálním 
výzvám;

1. zdůrazňuje, že Erasmus+, Evropský 
sbor solidarity a Kreativní Evropa – hlavní 
programy EU v oblasti vzdělávání, 
dobrovolnické činnosti a kultury – hrají 
klíčovou úlohu při rozvíjení dovedností 
potřebných k ekologické transformaci, 
zvyšování povědomí o otázkách životního 
prostředí, dobrovolnické činnosti na 
ochranu životního prostředí, krajiny a 
evropského dědictví a rozvoji tvůrčích, 
inkluzivních a přístupných řešení 
umožňujících čelit environmentálním 
výzvám;

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Isabel Benjumea Benjumea
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Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že Erasmus+, Evropský 
sbor solidarity a Kreativní Evropa – hlavní 
programy EU v oblasti vzdělávání, 
dobrovolnické činnosti a kultury – hrají 
klíčovou úlohu při rozvíjení dovedností 
potřebných k ekologické transformaci, 
zvyšování povědomí o otázkách životního 
prostředí, dobrovolnické činnosti na 
ochranu životního prostředí a rozvoji 
tvůrčích, inkluzivních a přístupných řešení 
umožňujících čelit environmentálním 
výzvám;

1. zdůrazňuje, že Erasmus+, Evropský 
sbor solidarity a Kreativní Evropa – hlavní 
programy EU v oblasti vzdělávání, 
dobrovolnické činnosti a kultury – hrají 
klíčovou úlohu při rozvíjení dovedností 
potřebných k přístupu na trh práce a 
rozvíjení hodnot týkajících se ekologické 
transformace, zvyšování povědomí o 
otázkách životního prostředí, 
dobrovolnické činnosti na ochranu 
životního prostředí a rozvoji tvůrčích, 
inkluzivních a přístupných řešení 
umožňujících čelit environmentálním 
výzvám;

Or. es

Pozměňovací návrh 7
Andrey Slabakov, Ryszard Antoni Legutko

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že Erasmus+, Evropský 
sbor solidarity a Kreativní Evropa – hlavní 
programy EU v oblasti vzdělávání, 
dobrovolnické činnosti a kultury – hrají 
klíčovou úlohu při rozvíjení dovedností 
potřebných k ekologické transformaci, 
zvyšování povědomí o otázkách životního 
prostředí, dobrovolnické činnosti na 
ochranu životního prostředí a rozvoji 
tvůrčích, inkluzivních a přístupných řešení 
umožňujících čelit environmentálním 
výzvám;

1. zdůrazňuje, že Erasmus+, Evropský 
sbor solidarity a Kreativní Evropa – hlavní 
programy EU v oblasti vzdělávání, 
dobrovolnické činnosti a kultury – mohou 
kromě svého hlavního účelu hrát úlohu 
při rozvíjení dovedností potřebných k 
ekologické transformaci, zvyšování 
povědomí o otázkách životního prostředí, 
dobrovolnické činnosti na ochranu 
životního prostředí a rozvoji tvůrčích, 
inkluzivních a přístupných řešení 
umožňujících čelit environmentálním 
výzvám;

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
Alexander Bernhuber, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Andrea Bocskor, Michaela 
Šojdrová

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. v souvislosti s programem 
Erasmus+ zdůrazňuje, že zemědělské 
stáže zvyšují povědomí o výzvách 
souvisejících s životním prostředím a 
změnou klimatu; konstatuje, že 
zemědělské stáže zajišťují, aby mladí lidé 
pracovali s přírodou, jednali způsobem 
šetrným k životnímu prostředí, poznávali 
vysoké standardy a hodnoty evropské 
produkce potravin a navíc se učili 
zachovávat a respektovat biologickou 
rozmanitost;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Komisi, aby jako jednu z 
klíčových zásad programu Evropského 
sboru solidarity zavedla ochranu 
životního prostředí a vzdělávání v oblasti 
životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Alexander Bernhuber, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Andrea Bocskor, Michaela 
Šojdrová
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Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. Evropský sbor solidarity a 
program Erasmus+ nabízejí 
prostřednictvím solidárních umístění, 
projektů a činností zaměřených na 
vytváření sítí v oblasti zemědělství a 
rozvoje venkova mladým lidem cennou a 
udržitelnou příležitost k tomu, aby se učili 
chránit klima a životní prostředí a 
vyměňovali si osvědčené postupy;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje, že Zelená dohoda 
potřebuje „kulturní křídlo“, které by 
podpořilo přechod prostřednictvím 
využívání umění a kultury k vyjádření 
přínosů Zelené dohody, jakož i 
investování do kultury a umění coby 
udržitelných prostředků růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. zdůrazňuje význam kulturní 
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rozmanitosti, která je pro lidstvo nezbytná 
stejně, jako je biologická rozmanitost 
nezbytná pro přírodu, přičemž uznává 
rozmanitost kulturních projevů coby 
hnací sílu finančního rozvoje a prosperity 
a rovněž uznává význam širokého 
kulturního ekosystému s rozmanitým 
původem, aktéry a obsahem pro udržitelný 
rozvoj;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Alexander Bernhuber, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Andrea Bocskor, Michaela 
Šojdrová

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. vítá sdělení Evropské komise o 
investičním plánu pro udržitelnou 
Evropu; vyzývá Komisi, aby usnadnila 
udržitelné investice v oblasti kultury, 
vzdělávání, mládeže a sportu;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1d. opětovně vyzdvihuje propojení 
mezi veřejnými prostory coby kulturními 
prostory a místy pro kulturní vyjádření a 
expresivitu, které jsou základním 
rozměrem lidské důstojnosti a sociálního 
začleňování bez ohledu na pohlaví, původ 
nebo jakoukoli jinou formu diskriminace, 
a domnívá se proto, že by měly být 
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podporovány investice do modernizace 
kulturních a tradičních tras, které mohou 
fungovat jako prvky ochrany a správy 
dědictví a zároveň představovat základ pro 
silnou nadnárodní spolupráci;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Alexander Bernhuber, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Andrea Bocskor, Michaela 
Šojdrová

Návrh stanoviska
Bod 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1d. domnívá se, že investiční plán se 
musí doplňovat s dalšími příslušnými 
politikami, programy a fondy Unie, 
zejména těmi, které se týkají vzdělávání a 
mládeže, kultury a sportu, zemědělství a 
rozvoje venkova, životního prostředí a 
klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Alexander Bernhuber, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Andrea Bocskor, Michaela 
Šojdrová

Návrh stanoviska
Bod 1 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1e. poukazuje na to, že investiční plán 
by měl podporovat výzkum v oblasti 
přírodních řešení, zelených technologií a 
dalších udržitelných řešení, která mohou 
pomoci chránit životní prostředí a klima; 
zdůrazňuje, že přístup k financování by 
měly mít zejména začínající podniky, 
mladí odborníci a mladí lidé, kteří již 
pracují na inovativních zelených 
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řešeních;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že podle 
investičního plánu mohou být finanční 
prostředky věnovány na tematické projekty 
v oblasti vzdělávání, dobrovolnické 
činnosti a kultury; vyzývá Komisi, aby 
posílila součinnost mezi Zelenou dohodou 
a programem Erasmus +, Evropským 
sborem solidarity a Kreativní Evropou s 
cílem doplnit a vzájemně obohacovat jejich 
specifické metody pro řešení 
environmentálních otázek;

2. poukazuje na to, že podle 
investičního plánu mohou být finanční 
prostředky věnovány na tematické projekty 
v oblasti vzdělávání, dobrovolnické 
činnosti a kultury; vyzývá Komisi, aby 
posílila součinnost mezi Zelenou dohodou 
a programem Erasmus +, Evropským 
sborem solidarity a Kreativní Evropou s 
cílem doplnit a vzájemně obohacovat jejich 
specifické metody pro řešení 
environmentálních otázek; vyzývá 
Evropskou komisi, aby v zájmu dosažení 
vyváženého výsledku na úrovni EU 
dohlížela na členské státy, pomáhala jim a 
motivovala je při zavádění cílů v oblasti 
životního prostředí do těchto programů, a 
to i prostřednictvím zavedení dodatečných 
fondů na podporu přechodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že podle 
investičního plánu mohou být finanční 
prostředky věnovány na tematické projekty 
v oblasti vzdělávání, dobrovolnické 

2. poukazuje na to, že podle 
investičního plánu by měly být finanční 
prostředky přiděleny mimo jiné na 
tematické projekty na místní, regionální, 
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činnosti a kultury; vyzývá Komisi, aby 
posílila součinnost mezi Zelenou dohodou 
a programem Erasmus +, Evropským 
sborem solidarity a Kreativní Evropou s 
cílem doplnit a vzájemně obohacovat jejich 
specifické metody pro řešení 
environmentálních otázek;

vnitrostátní a evropské úrovni v oblasti 
vzdělávání, dobrovolnické činnosti a 
kultury s cílem zvýšit povědomí o otázkách 
souvisejících s klimatem a životním 
prostředím; vyzývá Komisi, aby posílila 
součinnost mezi Zelenou dohodou a 
programem Erasmus +, Evropským sborem 
solidarity a Kreativní Evropou s cílem 
doplnit a vzájemně obohacovat jejich 
specifické metody pro řešení 
environmentálních otázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Andrey Slabakov, Ryszard Antoni Legutko

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že podle 
investičního plánu mohou být finanční 
prostředky věnovány na tematické projekty 
v oblasti vzdělávání, dobrovolnické 
činnosti a kultury; vyzývá Komisi, aby 
posílila součinnost mezi Zelenou dohodou 
a programem Erasmus +, Evropským 
sborem solidarity a Kreativní Evropou s 
cílem doplnit a vzájemně obohacovat jejich 
specifické metody pro řešení 
environmentálních otázek;

2. poukazuje na to, že podle 
investičního plánu mohou být finanční 
prostředky věnovány na tematické projekty 
v oblasti vzdělávání, dobrovolnické 
činnosti a kultury; zdůrazňuje, že takové 
financování nesmí mít vliv na umělecký 
obsah, ale mělo by jej posílit a podpořit; 
vyzývá Komisi, aby posílila součinnost 
mezi Zelenou dohodou a programem 
Erasmus +, Evropským sborem solidarity a 
Kreativní Evropou s cílem doplnit a 
vzájemně obohacovat jejich specifické 
metody pro řešení environmentálních 
otázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Catherine Griset

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že podle 
investičního plánu mohou být finanční 
prostředky věnovány na tematické projekty 
v oblasti vzdělávání, dobrovolnické 
činnosti a kultury; vyzývá Komisi, aby 
posílila součinnost mezi Zelenou dohodou 
a programem Erasmus +, Evropským 
sborem solidarity a Kreativní Evropou s 
cílem doplnit a vzájemně obohacovat jejich 
specifické metody pro řešení 
environmentálních otázek;

2. poukazuje na to, že podle 
investičního plánu mohou být finanční 
prostředky věnovány na tematické projekty 
v oblasti vzdělávání, dobrovolnické 
činnosti a kultury; vyzývá Komisi, aby 
posílila součinnost mezi Zelenou dohodou 
a programem Erasmus +, Evropským 
sborem solidarity a Kreativní Evropou s 
cílem doplnit a vzájemně obohacovat jejich 
specifické metody pro řešení 
environmentálních a kulturních otázek, 
neboť kultura je zprostředkovatelem mezi 
člověkem a přírodou;

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. poukazuje na to, že podle 
investičního plánu mohou být finanční 
prostředky věnovány na tematické projekty 
v oblasti vzdělávání, dobrovolnické 
činnosti a kultury; vyzývá Komisi, aby 
posílila součinnost mezi Zelenou dohodou 
a programem Erasmus +, Evropským 
sborem solidarity a Kreativní Evropou s 
cílem doplnit a vzájemně obohacovat jejich 
specifické metody pro řešení 
environmentálních otázek;

2. poukazuje na to, že podle 
investičního plánu mohou být finanční 
prostředky věnovány na tematické projekty 
v oblasti vzdělávání, dobrovolnické 
činnosti a kultury; vyzývá Komisi, aby 
posílila součinnost mezi Zelenou dohodou 
a programem Erasmus +, Evropským 
sborem solidarity a Kreativní Evropou s 
cílem doplnit a vzájemně obohacovat jejich 
specifické metody pro řešení otázek 
udržitelnosti a konkurenceschopnosti;

Or. es

Pozměňovací návrh 22
Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi, aby spolu s 
členskými státy a regiony, které mají 
pravomoci v oblasti vzdělávání a vysokých 
škol, předložila plán na „ekologizaci“ 
programů Erasmus+, Kreativní Evropa a 
Evropský sbor solidarity a aby navrhla a 
dala k dispozici program finanční pomoci 
těm studentům, kteří si nemohou dovolit 
náklady na programy Erasmus+, 
Evropský sbor solidarity a Kreativní 
Evropa nebo náklady na dopravu, pokud 
splňují standardy pro to, aby byly co 
nejšetrnější k životnímu prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi, aby posoudila a 
zavedla inovativní digitální technologie, 
umělou inteligenci a robotické nástroje za 
účelem snížení uhlíkové stopy programů 
Erasmus+, Evropský sbor solidarity a 
Kreativní Evropa;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že evropský kulturní 
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ekosystém je křehký a vyznačuje se 
nejistými pracovními podmínkami a 
nejistotou pro naprostou většinu 
pracovníků v oblasti kultury, a proto je 
nezbytné zajistit, aby veškerá opatření v 
oblasti udržitelnosti a ekologizace 
zavedená prostřednictvím kulturní složky 
programu Kreativní Evropa neměla 
negativní dopad na nedostatečně 
financovaná kulturní a tvůrčí odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby 
veškerá opatření přijatá v oblasti 
kulturních a tvůrčích odvětví byla 
přijímána po konzultaci se všemi 
organizacemi zastupujícími různé 
zúčastněné strany a pracovníky a s cílem 
zachovat zaměstnanost a podpořit 
vytváření pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 2 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2d. zdůrazňuje, že přechod na 
klimaticky neutrální společnost vyžaduje 
nové dovednosti a kompetence; 
konstatuje, že v tomto ohledu by měly být 
přiděleny finanční prostředky na rozvoj a 
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provádění programů pro studenty a 
pracovníky s cílem zajistit specializovanou 
odbornou přípravu, znalosti a dovednosti 
potřebné k přizpůsobení se novému 
socioekonomickému kontextu a k 
prosperitě v tomto kontextu;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
Bod 2 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2e. důrazně podporuje, že je zapotřebí 
uznat prostřednictvím Zelené dohody 
hospodářský rozměr kultury a vytvářet 
příležitosti k financování formou řady 
opatření, jako jsou dotace, mikroúvěry 
nebo daňové či jiné pobídky k posílení 
strategické úlohy kulturních a tvůrčích 
odvětví při přispívání k místní identitě, 
tvůrčí kontinuitě a vytváření pracovních 
míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 2 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2f. očekává, že v zájmu úspěšného 
financování Zelené dohody bude přijat 
ambiciózní víceletý finanční rámec a plán 
na podporu obnovy, který bude vybaven 
finančním, posíleným a novým systémem 
skutečně vlastních zdrojů EU;
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Or. en

Pozměňovací návrh 29
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 2 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2g. vyzývá Komisi, aby zveřejnila 
pokyny ohledně „správných postupů v 
oblasti životního prostředí“ týkající se 
audiovizuální a kulturní produkce, šíření 
a organizace akcí se zvláštním zaměřením 
na dopravu, energetiku, sport a nakládání 
s odpady;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
Bod 2 h (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2h. zdůrazňuje úlohu profesionálního 
sportu coby součásti investičního plánu 
pro udržitelnou Evropu; trvá na tom, že 
by měly být nabídnuty pobídky ke 
společným projektům se sportovními 
sdruženími v oblasti životního prostředí a 
ochrany přírody;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 2 i (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2i. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
umožnila účastníkům a příjemcům 
programů Erasmus+, Kreativní Evropa a 
Evropský sbor solidarity zvolit si nejméně 
znečišťující dopravní prostředky; vyzývá 
Komisi, aby zajistila přizpůsobení 
stávajících finančních pravidel tak, aby 
byly kompenzovány skutečné náklady a 
časové prodlevy spojené se způsoby 
dopravy, které jsou šetrnější k životnímu 
prostředí; trvá na tom, aby dodatečné 
náklady byly hrazeny v plné výši;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 2 j (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2j. vyzývá Komisi, aby mezi zásady 
programů Erasmus+, Evropský sbor 
solidarity a Kreativní Evropa začlenila 
ohleduplnost k životnímu prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
Bod 2 k (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2k. zdůrazňuje, že všechny tři 
programy – Erasmus+, Evropský sbor 
solidarity a Kreativní Evropa – by měly 
být prostředkem k upozornění na 
osvědčené postupy jakožto příklady, které 
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je třeba následovat, přičemž způsob, 
jakým fungují, se musí vyvíjet v souladu 
se Zelenou dohodou; začlenění hlediska 
udržitelnosti do těchto programů je 
nezbytným předpokladem úspěchu Zelené 
dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Laurence Farreng

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby v investičním 
plánu zavedla finanční pobídky s cílem 
doplnit programy Erasmus+, Evropský 
sbor solidarity a Kreativní Evropa v 
přechodu na udržitelnější způsoby dopravy 
vstřícnější k životnímu prostředí a zároveň 
podpořit začlenění a přístupnost; domnívá 
se, že tyto pobídky by měly být podpořeny 
ambiciózním a zvláštním rozpočtem v 
rámci investičního plánu;

3. vyzývá Komisi, aby v investičním 
plánu zavedla především finanční pobídky 
s cílem doplnit programy Erasmus+, 
Evropský sbor solidarity a Kreativní 
Evropa v přechodu na udržitelnější 
způsoby dopravy vstřícnější k životnímu 
prostředí a zároveň podpořit začlenění a 
přístupnost, aniž by byli stigmatizováni, 
trestáni nebo vyloučeni účastníci, kteří 
nemají jinou možnost, než je letecká 
doprava; domnívá se, že tyto pobídky by 
měly být podpořeny ambiciózním a 
zvláštním rozpočtem v rámci investičního 
plánu a ztrojnásobením rozpočtu 
programu Erasmus+; žádá Komisi, aby v 
rámci svého projektu Evropský rok 
železnice, který připadá na rok 2021, 
navázala partnerství s evropskými 
železničními a autobusovými společnostmi 
s cílem zajistit účastníkům zvýhodněné 
jízdné;

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Andrey Slabakov

Návrh stanoviska
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Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby v investičním 
plánu zavedla finanční pobídky s cílem 
doplnit programy Erasmus+, Evropský 
sbor solidarity a Kreativní Evropa v 
přechodu na udržitelnější způsoby dopravy 
vstřícnější k životnímu prostředí a zároveň 
podpořit začlenění a přístupnost; domnívá 
se, že tyto pobídky by měly být podpořeny 
ambiciózním a zvláštním rozpočtem v 
rámci investičního plánu;

3. vyzývá Komisi, aby v investičním 
plánu případně zavedla finanční pobídky s 
cílem doplnit programy Erasmus+, 
Evropský sbor solidarity a Kreativní 
Evropa v přechodu na udržitelnější 
způsoby dopravy vstřícnější k životnímu 
prostředí a zároveň podpořit začlenění a 
přístupnost; domnívá se, že tyto pobídky 
by měly být v případě potřeby podpořeny 
ambiciózním a zvláštním rozpočtem v 
rámci investičního plánu; zdůrazňuje, že v 
zájmu podpory toho, aby lidé používali 
dopravní prostředky s nižšími emisemi 
CO2, by neměly být využívány 
diskriminační metody, například při 
výběru vlaku namísto letadla, protože to 
ohrožuje základní zásady kultury a 
vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby v investičním 
plánu zavedla finanční pobídky s cílem 
doplnit programy Erasmus+, Evropský 
sbor solidarity a Kreativní Evropa v 
přechodu na udržitelnější způsoby 
dopravy vstřícnější k životnímu prostředí a 
zároveň podpořit začlenění a přístupnost; 
domnívá se, že tyto pobídky by měly být 
podpořeny ambiciózním a zvláštním 
rozpočtem v rámci investičního plánu;

3. vyzývá Komisi, aby v investičním 
plánu zavedla finanční pobídky s cílem 
doplnit programy Erasmus+, Evropský 
sbor solidarity za účelem zvýšení účasti 
možných příjemců a Kreativní Evropa v 
projektech, které vytváří, tak aby 
zeměpisné vzdálenosti a náklady na 
dopravu neodrazovaly od účasti na těchto 
evropských programech a pomáhaly 
podpořit začlenění a přístupnost; domnívá 
se, že tyto pobídky by měly být podpořeny 
ambiciózním a zvláštním rozpočtem v 
rámci investičního plánu;
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Or. es

Pozměňovací návrh 37
Alexander Bernhuber, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Andrea Bocskor, Michaela 
Šojdrová

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby v investičním 
plánu zavedla finanční pobídky s cílem 
doplnit programy Erasmus+, Evropský 
sbor solidarity a Kreativní Evropa v 
přechodu na udržitelnější způsoby dopravy 
vstřícnější k životnímu prostředí a zároveň 
podpořit začlenění a přístupnost; domnívá 
se, že tyto pobídky by měly být podpořeny 
ambiciózním a zvláštním rozpočtem v 
rámci investičního plánu;

3. vyzývá Komisi, aby v investičním 
plánu zavedla finanční pobídky s cílem 
doplnit programy Erasmus+, Evropský 
sbor solidarity a Kreativní Evropa v 
přechodu na udržitelnější způsoby dopravy, 
zejména železniční, vstřícnější k životnímu 
prostředí a zároveň podpořit začlenění a 
přístupnost; domnívá se, že účastníci, pro 
něž je letecká doprava jedinou možností, 
by neměli být v rámci programů 
diskriminováni ani z nich být vyloučeni; 
tyto pobídky by měly být podpořeny 
ambiciózním a zvláštním rozpočtem v 
rámci investičního plánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Catherine Griset

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby v investičním 
plánu zavedla finanční pobídky s cílem 
doplnit programy Erasmus+, Evropský 
sbor solidarity a Kreativní Evropa v 
přechodu na udržitelnější způsoby dopravy 
vstřícnější k životnímu prostředí a zároveň 
podpořit začlenění a přístupnost; domnívá 
se, že tyto pobídky by měly být podpořeny 
ambiciózním a zvláštním rozpočtem v 

3. vyzývá Komisi, aby v investičním 
plánu zavedla finanční pobídky s cílem 
doplnit programy Erasmus+, Evropský 
sbor solidarity a Kreativní Evropa v 
přechodu na udržitelnější způsoby dopravy 
vstřícnější k životnímu prostředí a zároveň 
podpořit začlenění a přístupnost; domnívá 
se, že tyto pobídky by měly být podpořeny 
ambiciózním, zvláštním a vyčísleným 
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rámci investičního plánu; rozpočtem v rámci investičního plánu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 39
Gilbert Collard

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vyzývá Komisi, aby v investičním 
plánu zavedla finanční pobídky s cílem 
doplnit programy Erasmus+, Evropský 
sbor solidarity a Kreativní Evropa v 
přechodu na udržitelnější způsoby dopravy 
vstřícnější k životnímu prostředí a zároveň 
podpořit začlenění a přístupnost; domnívá 
se, že tyto pobídky by měly být podpořeny 
ambiciózním a zvláštním rozpočtem v 
rámci investičního plánu;

3. vyzývá Komisi, aby v investičním 
plánu zavedla finanční pobídky s cílem 
doplnit programy Erasmus+, Evropský 
sbor solidarity a Kreativní Evropa v 
přechodu na udržitelnější způsoby dopravy 
vstřícnější k životnímu prostředí a zároveň 
podpořit začlenění a přístupnost; domnívá 
se, že tyto pobídky by měly být podpořeny 
ambiciózním, přesným a zvláštním 
rozpočtem v rámci investičního plánu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 40
Gilbert Collard

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi k větší 
transparentnosti ohledně těchto 
finančních pobídek v investičním plánu s 
cílem podpořit přechod na udržitelnější 
způsoby dopravy vstřícnější k životnímu 
prostředí, aby se usnadnila kontrola 
přiděleného rozpočtu a jeho účinnosti 
(konkrétní uplatnění), což by případně 
umožnilo zpochybnit jeho existenci nebo 
výši;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 41
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. konstatuje, že přechod k 
hospodářství s nulovými emisemi bude mít 
větší dopad na zranitelné a 
marginalizované skupiny a jednotlivce; 
zdůrazňuje význam vzdělávání při 
minimalizaci sociálních rozdílů a 
nerovnosti a při poskytování příležitostí 
studentům ze znevýhodněného prostředí; 
vyzývá Komisi, aby v tomto ohledu 
zajistila zvláštní financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že jedním z klíčových 
faktorů přechodu na uhlíkově neutrální 
hospodářství bude lepší energetická 
účinnost budov; zdůrazňuje, že vyšší 
investice jsou nezbytné pro renovaci 
energeticky náročných budov škol, 
univerzit a dalších vzdělávacích a 
kulturních institucí s cílem zlepšit jejich 
energetickou náročnost a učinit je 
udržitelnějšími a šetrnějšími k životnímu 
prostředí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 43
Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. opětovně vyzdvihuje propojení 
mezi udržitelným cestovním ruchem a 
obnovou, zachováním a podporou 
hmotného i nehmotného, přírodního, 
vytvořeného člověkem nebo smíšeného 
kulturního dědictví a potenciálem, který 
by díky tomu bylo možné využít ve 
venkovských oblastech a místních 
ekonomikách členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Laurence Farreng

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je znepokojen situací v důsledku 
koronavirové krize, zejména pokud jde o 
nejzranitelnější osoby a odvětví a 
menšiny, jejichž situace je nyní ještě 
nejistější než před krizí; vyzývá Komisi, 
aby přijala veškerá nezbytná opatření k 
úpravě návrhu investičního plánu Zelené 
dohody tak, aby vnikl přístup, který bude 
koordinován s naléhavými opatřeními, 
jako je investiční iniciativa pro reakci na 
koronavirus a navrhovaný režim SURE, a 
nástroji pro obnovu, a žádá, aby investice 
do oblastí, jako je kultura, vzdělávání, 
mládež a sport byly považovány za 
strategické s cílem podpořit ekologickou 
transformaci, o níž usiluje Zelená dohoda.

4. žádá, aby evropské a vnitrostátní 
investice do oblastí, jako je kultura, 
vzdělávání, mládež a sport byly 
považovány za strategické s cílem podpořit 
ekologickou transformaci, o níž usiluje 
Zelená dohoda.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 45
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je znepokojen situací v důsledku 
koronavirové krize, zejména pokud jde o 
nejzranitelnější osoby a odvětví a menšiny, 
jejichž situace je nyní ještě nejistější než 
před krizí; vyzývá Komisi, aby přijala 
veškerá nezbytná opatření k úpravě návrhu 
investičního plánu Zelené dohody tak, aby 
vnikl přístup, který bude koordinován s 
naléhavými opatřeními, jako je investiční 
iniciativa pro reakci na koronavirus a 
navrhovaný režim SURE, a nástroji pro 
obnovu, a žádá, aby investice do oblastí, 
jako je kultura, vzdělávání, mládež a sport 
byly považovány za strategické s cílem 
podpořit ekologickou transformaci, o níž 
usiluje Zelená dohoda.

4. je znepokojen situací v důsledku 
koronavirové krize, zejména dopadem, 
jaký měla na nejzranitelnější osoby a 
odvětví a menšiny, jejichž situace je nyní 
ještě nejistější než před krizí; zdůrazňuje, 
že je třeba přijmout zvláštní opatření, 
která by řešila přístup zranitelných skupin 
k programům EU; mělo by být zváženo 
zvláštní opatření prostřednictvím 
programů EU pro regiony nejvíce 
zasažené ekologickou transformací; 
vyzývá Komisi, aby přijala veškerá 
nezbytná opatření k úpravě návrhu 
investičního plánu Zelené dohody tak, aby 
vnikl přístup, který bude koordinován s 
naléhavými opatřeními, jako je investiční 
iniciativa pro reakci na koronavirus a 
navrhovaný režim SURE, a nástroji pro 
obnovu, a žádá, aby investice do oblastí, 
jako je kultura, vzdělávání, mládež a sport 
byly považovány za strategické s cílem 
podpořit ekologickou transformaci, o niž 
usiluje Zelená dohoda;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je znepokojen situací v důsledku 
koronavirové krize, zejména pokud jde o 
nejzranitelnější osoby a odvětví a menšiny, 

4. je znepokojen situací v důsledku 
koronavirové krize, zejména pokud jde o 
nejzranitelnější osoby a odvětví, jako jsou 
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jejichž situace je nyní ještě nejistější než 
před krizí; vyzývá Komisi, aby přijala 
veškerá nezbytná opatření k úpravě návrhu 
investičního plánu Zelené dohody tak, aby 
vnikl přístup, který bude koordinován s 
naléhavými opatřeními, jako je investiční 
iniciativa pro reakci na koronavirus a 
navrhovaný režim SURE, a nástroji pro 
obnovu, a žádá, aby investice do oblastí, 
jako je kultura, vzdělávání, mládež a sport 
byly považovány za strategické s cílem 
podpořit ekologickou transformaci, o níž 
usiluje Zelená dohoda.

osoby samostatně výdělečně činné a 
podnikatelé, jejichž podniky a zaměstnání 
jsou ohroženy, nebo rodiny, které čelí 
dramatické situaci nezaměstnanosti; 
vyzývá Komisi, aby přijala veškerá 
nezbytná opatření k úpravě návrhu 
investičního plánu Zelené dohody tak, aby 
vnikl přístup, který bude koordinován s 
naléhavými opatřeními, jako je investiční 
iniciativa pro reakci na koronavirus a 
navrhovaný režim SURE, a nástroji pro 
obnovu, a žádá, aby investice do oblastí, 
jako je kultura, vzdělávání, mládež a sport 
byly považovány za strategické s cílem 
podpořit ekologickou transformaci, o níž 
usiluje Zelená dohoda.

Or. es

Pozměňovací návrh 47
Alexander Bernhuber, Tomasz Frankowski, Peter Pollák, Michaela Šojdrová

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je znepokojen situací v důsledku 
koronavirové krize, zejména pokud jde o 
nejzranitelnější osoby a odvětví a menšiny, 
jejichž situace je nyní ještě nejistější než 
před krizí; vyzývá Komisi, aby přijala 
veškerá nezbytná opatření k úpravě návrhu 
investičního plánu Zelené dohody tak, aby 
vnikl přístup, který bude koordinován s 
naléhavými opatřeními, jako je investiční 
iniciativa pro reakci na koronavirus a 
navrhovaný režim SURE, a nástroji pro 
obnovu, a žádá, aby investice do oblastí, 
jako je kultura, vzdělávání, mládež a sport 
byly považovány za strategické s cílem 
podpořit ekologickou transformaci, o níž 
usiluje Zelená dohoda.

4. je znepokojen situací v důsledku 
koronavirové krize, zejména pokud jde o 
nejzranitelnější osoby a odvětví a menšiny, 
jejichž situace je nyní ještě nejistější než 
před krizí; vyzývá Komisi, aby přijala 
veškerá nezbytná opatření k úpravě návrhu 
investičního plánu Zelené dohody tak, aby 
vnikl přístup, který bude koordinován s 
naléhavými opatřeními, jako je investiční 
iniciativa pro reakci na koronavirus, a 
nástroji pro obnovu; konstatuje, že žádná 
opatření se nesmí překrývat ani vést ke 
zdvojování; žádá, aby investice do oblastí, 
jako je kultura, vzdělávání, mládež a sport 
byly považovány za strategické s cílem 
podpořit ekologickou transformaci, o niž 
usiluje Zelená dohoda.

Or. en
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Pozměňovací návrh 48
Andrey Slabakov, Ryszard Antoni Legutko

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je znepokojen situací v důsledku 
koronavirové krize, zejména pokud jde o 
nejzranitelnější osoby a odvětví a menšiny, 
jejichž situace je nyní ještě nejistější než 
před krizí; vyzývá Komisi, aby přijala 
veškerá nezbytná opatření k úpravě návrhu 
investičního plánu Zelené dohody tak, aby 
vnikl přístup, který bude koordinován s 
naléhavými opatřeními, jako je investiční 
iniciativa pro reakci na koronavirus a 
navrhovaný režim SURE, a nástroji pro 
obnovu, a žádá, aby investice do oblastí, 
jako je kultura, vzdělávání, mládež a sport 
byly považovány za strategické s cílem 
podpořit ekologickou transformaci, o níž 
usiluje Zelená dohoda.

4. je znepokojen situací v důsledku 
koronavirové krize, zejména pokud jde o 
nejzranitelnější osoby a odvětví, jejichž 
situace je nyní ještě nejistější než před 
krizí; vyzývá Komisi, aby přijala veškerá 
nezbytná opatření k revizi a úpravě návrhu 
investičního plánu Zelené dohody s 
ohledem na novou mimořádnou 
zdravotnickou situaci způsobenou 
koronavirem tak, aby vnikl přístup, který 
bude koordinován s naléhavými 
opatřeními, jako je investiční iniciativa pro 
reakci na koronavirus a navrhovaný režim 
SURE, a nástroji pro obnovu, a žádá, aby 
investice do oblastí, jako je kultura, 
vzdělávání, mládež a sport byly 
považovány za strategické.

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Catherine Griset

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je znepokojen situací v důsledku 
koronavirové krize, zejména pokud jde o 
nejzranitelnější osoby a odvětví a menšiny, 
jejichž situace je nyní ještě nejistější než 
před krizí; vyzývá Komisi, aby přijala 
veškerá nezbytná opatření k úpravě návrhu 
investičního plánu Zelené dohody tak, aby 
vnikl přístup, který bude koordinován s 
naléhavými opatřeními, jako je investiční 

4. je znepokojen situací v důsledku 
koronavirové krize, zejména pokud jde o 
nejzranitelnější osoby a odvětví, jejichž 
situace je nyní ještě nejistější než před 
krizí; vyzývá Komisi, aby přijala veškerá 
nezbytná opatření k úpravě návrhu 
investičního plánu Zelené dohody tak, aby 
vnikl přístup, který bude koordinován s 
naléhavými opatřeními, jako je investiční 
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iniciativa pro reakci na koronavirus a 
navrhovaný režim SURE, a nástroji pro 
obnovu, a žádá, aby investice do oblastí, 
jako je kultura, vzdělávání, mládež a sport 
byly považovány za strategické s cílem 
podpořit ekologickou transformaci, o níž 
usiluje Zelená dohoda.

iniciativa pro reakci na koronavirus a 
navrhovaný režim SURE, a nástroji pro 
obnovu, a žádá, aby investice do oblastí, 
jako je kultura, vzdělávání, mládež a sport 
byly považovány za strategické s cílem 
podpořit ekologickou transformaci, o níž 
usiluje Zelená dohoda.

Or. fr

Pozměňovací návrh 50
Gilbert Collard

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. je znepokojen situací v důsledku 
koronavirové krize, zejména pokud jde o 
nejzranitelnější osoby a odvětví a menšiny, 
jejichž situace je nyní ještě nejistější než 
před krizí; vyzývá Komisi, aby přijala 
veškerá nezbytná opatření k úpravě návrhu 
investičního plánu Zelené dohody tak, aby 
vnikl přístup, který bude koordinován s 
naléhavými opatřeními, jako je investiční 
iniciativa pro reakci na koronavirus a 
navrhovaný režim SURE, a nástroji pro 
obnovu, a žádá, aby investice do oblastí, 
jako je kultura, vzdělávání, mládež a sport 
byly považovány za strategické s cílem 
podpořit ekologickou transformaci, o níž 
usiluje Zelená dohoda.

4. je znepokojen situací v důsledku 
koronavirové krize, zejména pokud jde o 
nejzranitelnější osoby a odvětví, jejichž 
situace je nyní ještě nejistější než před 
krizí; vyzývá Komisi, aby přijala veškerá 
nezbytná opatření k úpravě návrhu 
investičního plánu Zelené dohody tak, aby 
vnikl přístup, který bude koordinován s 
naléhavými opatřeními, jako je investiční 
iniciativa pro reakci na koronavirus a 
navrhovaný režim SURE, a nástroji pro 
obnovu, a žádá, aby investice do oblastí, 
jako je kultura, vzdělávání, mládež a sport 
byly považovány za strategické s cílem 
podpořit ekologickou transformaci, o níž 
usiluje Zelená dohoda.

Or. fr

Pozměňovací návrh 51
Alexis Georgoulis, Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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4a. bere na vědomí obrovský dopad, 
který měl koronavirus na kulturní a tvůrčí 
odvětví; naléhavě žádá Komisi, aby 
poskytla finanční pomoc kulturnímu 
a tvůrčímu odvětví a celému kulturnímu 
ekosystému, mimo jiné prostřednictvím 
investiční iniciativy pro reakci na 
koronavirus, a aby vypracovala podpůrná 
opatření, která by zmírnila dopad této 
krize; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
navrhla navýšení rozpočtu programu 
Kreativní Evropa na období 2021–2027 s 
cílem zmírnit dlouhodobé dopady krize; 
zdůrazňuje, že je třeba zahrnout kulturní 
a tvůrčí odvětví coby prioritní odvětví do 
fondu obnovy a posílit investiční nástroje 
EU, jako je InvestEU, s cílem otevřít 
způsobilost pro kulturní a tvůrčí odvětví; 
zdůrazňuje, že je naléhavě nutné zajistit 
dostupnost finančních prostředků EU, 
zejména strukturálních fondů, pro 
kulturní a tvůrčí odvětví, jakož i nová 
podpůrná opatření pro tvůrce, tvůrčí 
pracovníky a samostatně výdělečně činné 
osoby v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Evropskou komisi, aby 
vypracovala zvláštní opatření související 
se Zelenou dohodou, která by umožnila 
rovný přístup k programům EU v oblasti 
kultury, vzdělávání, sportu a mládeže pro 
osoby náležející ke zranitelným skupinám;

Or. en
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Pozměňovací návrh 53
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. vyzývá Komisi, aby prosazovala 
silnější spolupráci EU v oblasti životního 
prostředí a vzdělávání týkajícího se změny 
klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. zdůrazňuje významný přínos 
konkrétních studií a programů v této 
oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4d. opětovně vyzdvihuje pozitivní vliv 
vzdělávání v raném věku v oblasti změny 
klimatu a životního prostředí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 56
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 4 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4e. vyzývá k vytvoření konkrétních 
projektů programu Erasmus+ 
zaměřených na vzdělávání v oblasti 
životního prostředí a podtrhuje význam 
zapojení zainteresovaných stran z řad 
mladých lidí do tohoto procesu;

Or. en


