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NÁVRHY

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

1. vyzývá k tomu, aby se rozpočet na rok 2021 zaměřoval na spravedlivou, inkluzívní a 
udržitelnou strategii oživení, jejímž středobodem budou evropští občané a která zmírní 
dopad krize způsobené COVID-19, bude plnit Zelenou dohodu pro Evropu, digitální 
agendu, inkluzívní průmyslovou strategii a evropský pilíř sociálních práv a pomáhat 
naplnění závazků EU v oblasti klimatu do roku 2030 a přechodu na uhlíkově neutrální 
hospodářství nejpozději do roku 2050, v souvislosti s Pařížskou dohodou a cíli 
udržitelného rozvoje OSN;

2. žádá, aby rozpočet Unie na rok 2021, což je první rok uplatňování víceletého finančního 
rámce 2021–2027, byl ambiciózním, efektivním a účelným příspěvkem k oživení 
ekonomiky Unie po pandemii COVID-19; vítá dohodu Evropské rady na novém nástroji 
na podporu oživení nazvaném Next Generation EU, který je založen na společných 
půjčkách Unie, jakožto důležitý krok pro Unii, jež spoléhá na nezbytnou solidaritu tváří v 
tvář symetrickému šoku, a vyzývá k jeho urychlenému přijetí; odsuzuje však škrty v 
grantové složce tohoto nástroje, které vedly ke škrtům v programech orientovaných na 
budoucnost a ke zrušení inovativních programů; vítá iniciativu předsedy Komise, aby byl 
Parlament přímo zapojen do jednání o plánu na podporu oživení prostřednictvím aktivace 
článku 324 Smlouvy o fungování Evropské unie; požaduje plné zapojení Evropského 
parlamentu jakožto rozpočtového orgánu do nástroje na podporu oživení;

3. poukazuje na význam odpovědnosti a transparentnosti v případě subjektů, které jsou 
příjemci finančních prostředků Unie;

4. požaduje ambicióznější rozpočet Unie na rok 2021, který by podpořil urychlené 
provádění facility na podporu oživení a odolnosti, jež má řešit problémy identifikované v 
rámci evropského semestru, do nějž mají být začleněny cíle udržitelného rozvoje, a 
podpořit tvorbu pracovních míst a konvergenci v rámci Unie; zdůrazňuje, že počínaje 
rokem 2021 by se tato facilita měla zaměřovat na investice podporující udržitelný růst, a 
to v souladu s evropským pilířem sociálních práv, Pařížskou dohodou a zásadou 
„významně nepoškozovat“ a v souladu se závazkem Unie ohledně přechodu na uhlíkově 
neutrální ekonomiku do roku 2050; domnívá se, že facilita na podporu oživení a 
odolnosti by také měla být v souladu s vnitrostátními plány v oblasti energetiky a 
klimatu;

připomíná, že rozpočet Unie by měl také podporovat provádění udržitelných a sociálně 
vyvážených strukturálních reforem, které zvýší konkurenceschopnost, odolnost, 
konvergenci, udržitelný, inkluzivní a soudržný růst, a naléhá v této souvislosti, aby byly 
první platby provedeny co nejdříve v roce 2021;

vyzývá k demokratické a parlamentní kontrole ex-ante, aby byla zajištěna rovnováha 
institucionálních pravomocí a Komise byla zmocněna monitorovat plány na podporu 
oživení a odolnosti, a žádá tudíž, aby byl Evropský parlament zapojen prostřednictvím 
aktů v přenesené pravomoci, a to i do ověřování ex-post, zda jsou finanční prostředky v 
rámci facility na podporu oživení a odolnosti využívány správně, v zájmu evropských 
občanů, a zda zajišťují skutečnou evropskou přidanou hodnotu;



PE653.964v02-00 4/9 AD\1214207CS.docx

CS

5. domnívá se, že k posílení administrativních kapacit členských států je zapotřebí značná 
technická podpora, aby bylo možné koncipovat a provádět nezbytné reformy na podporu 
odolnosti a oživení již v roce 2021; vyzývá Komisi, aby spolupracovala s členskými 
státy, pokud jde o ekologické rozpočtové nástroje;

6. zdůrazňuje symetrickou povahu otřesu způsobeného onemocněním COVID-19, ale 
upozorňuje na asymetrický dopad pandemie COVID-19 na ekonomiky členských států; 
zdůrazňuje, že je důležité podpořit společnosti, které mají v důsledku pandemie COVID-
19 problémy se solventností, v souladu se sociálními, klimatickými a environmentálními 
závazky Unie; varuje před rizikem narušení jednotného trhu kvůli nerovnoměrné kapacitě 
poskytovat členským státům finanční podporu; lituje toho, že Evropská rada stáhla 
dočasný nástroj na podporu solventnosti; trvá na tom, že firmy ohrožené insolvencí 
potřebují rychlou podporu v rámci stávajícího víceletého finančního rámce Unie, aby se 
zabránilo všem dalším negativním dopadům na úrovně investic a nezaměstnanosti;

7. žádá, aby rozpočet Unie na rok 2021 zajistil, že program InvestEU splní svůj dlouhodobý 
cíl tím, že zajistí více investiční kapacity zaměřené na podporu pracovních míst, malých a 
středních podniků, udržitelné infrastruktury a výzkumu, a také svůj nový krátkodobý úkol 
podpořit ekonomické oživení prostřednictvím strategických investic; žádá Komisi, aby 
zajistila, aby podniky, které hrají roli v evropském hodnotovém řetězci, např. 
subdodavatelé, byly i nadále životaschopné a zaměřené na ekologizaci a přechod k 
digitalizaci;

8. vítá dočasný rámec státní podpory na podporu ekonomiky v souvislosti s pandemií 
COVID-19; požaduje posílené zdroje, aby bylo zajištěno úplné a rychlé provádění 
politiky Unie v oblasti hospodářské soutěže; zdůrazňuje v této souvislosti specifické 
možnosti poskytnutí státní podpory všem mikro a malým podnikům, i když se již 
potýkaly s finančními problémy ke dni 31. prosince 2019, a podporuje používání 
dočasného rámce tak dlouho, jak to bude nutné během období oživení; vybízí členské 
státy, aby dočasný rámec plně využily, a to i prostřednictvím jeho nového nástroje na 
podporu oživení – Next Generation EU; předpokládá, že Komise bude také muset 
monitorovat tyto programy schválené podle dočasného rámce a jejich dopad na fungování 
jednotného trhu; upozorňuje na odlišné kapacity členských států poskytovat tuto 
ekonomickou podporu prostřednictvím státní podpory, čímž dochází k narušení trhu a ke 
vzniku nerovných podmínek; vyzývá Komisi, aby podpořila evropské společnosti, které 
investují do nových technologií, a aby stanovila společné minimální standardy, kterými 
by upřesnila požadavek, aby společnosti, které dostávají finanční podporu, dodržovaly 
environmentální, sociální a správní kritéria a daňovou transparentnost, aby se zabránilo 
tomu, že různá vnitrostátní kritéria povedou k ještě větším rozdílům, a aby bylo zřejmé, 
jak získanou veřejnou podporu používají ke sladění svých činností s cíli Unie v oblasti 
klimatu a životního prostředí a Pařížskou dohodou; připomíná, že podpora by měla být 
poskytována pouze na pokrytí ztrát vzniklých v souvislosti s onemocněním COVID-19; 
naléhavě vyzývá k tomu, aby přístup k balíčkům státní nebo finanční podpory byl 
zakázán společnostem registrovaným v daňových rájích, pokud se nezaváží k tomu, že 
změní své chování; vyzývá Komisi, aby zajistila rovné podmínky ve srovnání se 
společnostmi ze třetích zemí;

9. vítá Zelenou dohodu pro Evropu jako jeden z hlavních pilířů pro transformaci ekonomiky 
Unie; požaduje odpovídající finanční prostředky, aby bylo možno naplnit výzvy 
související s udržitelným rozvojem, např. prostřednictvím investičního plánu pro 
udržitelnou Evropu; připomíná, že je důležité, aby se ekonomiky členských států 
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posunuly směrem k cíli Unie, kterým je klimaticky neutrální ekonomika, k postoji 
Parlamentu, podle nějž by měla výše prostředků na zohledňování problematiky klimatu 
dosahovat 30 % a výše prostředků na biologickou rozmanitost 10 %, a k závazku 
Evropské investiční banky, že od konce roku 2021 postupně přestane poskytovat finanční 
podporu na fosilní paliva;

10. požaduje dostatečné zdroje pro boj proti daňovým únikům, vyhýbání se daňovým 
povinnostem, finanční trestné činnosti a praní peněz a vyzývá k dodržování rámce pro 
správu ekonomických záležitostí; zdůrazňuje, že odhady každoročních ztrát všech 
členských států v důsledku daňových úniků a vyhýbání se daňovým povinnostem se 
pohybují v rozmezí 750–1000 miliard EUR; vítá zejména akční plán Komise pro 
komplexní politiku Unie pro předcházení praní peněz a financování terorismu, který by 
měl být proveden v letech 2020–2021 a který zahrnuje šest pilířů, z nichž jeden je 
zaměřen na zajištění dohledu na úrovni EU; vítá akční plán Komise pro spravedlivé a 
jednoduché zdanění podporující strategii oživení;

11. zdůrazňuje, že je stále potřeba navyšovat lidské a finanční zdroje účetních jednotek a 
daňových orgánů, např. na podporu opatření Unie v boji proti daňovým podvodům a 
únikům a vyhýbání se daňovým povinnostem; vítá vytvoření střediska EU pro sledování 
daňových a finančních trestných činů jako přípravné akce a jeho začlenění do akčního 
plánu Komise pro spravedlivé a jednoduché zdanění podporující strategii oživení; 
požaduje odpovídající finanční prostředky a lidské zdroje pro příslušné programy a 
agentury;

12. připomíná, že zavedení souboru nových vlastních zdrojů je zásadně důležité pro 
uspokojení finančních potřeb v rámci podpory oživení a jiných priorit Unie a zůstává i 
nadále jedinou možností, jak zajistit, aby financování zelené a digitální transformace 
nezatížilo přímo občany a budoucí generace; naléhavě žádá členské státy, aby se 
urychleně dohodly na zvýšení stropů vlastních zdrojů a bezodkladně schválily legislativní 
návrhy, které vytvoří nové vlastní zdroje, např. podíl příjmů ze společného 
konsolidovaného základu daně z příjmů právnických osob, daně z digitálních služeb, 
daně z finančních transakcí, příspěvku z plastů a mechanismu uhlíkového vyrovnání na 
hranicích; připomíná, že je důležité zajistit evropskou svrchovanost v oblasti digitalizace 
a průmyslu; zdůrazňuje, že je třeba jasný a závazný harmonogram pro jejich zavedení;

13. požaduje, aby rozpočet Unie na rok 2021 přispíval k plnění priorit politik, pokud jde o 
dokončení unie kapitálových trhů, včetně podpory investic v rámci oživení po skončení 
pandemie;

14. požaduje odpovídající finanční a lidské zdroje pro evropské orgány dohledu vzhledem k 
jejich novým úkolům a pravomocím vyplývajícím z přijetí nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2019/21751; uznává, že je třeba podpořit větší transparentnost ve 
fungování rad orgánů dohledu jednotlivých evropských orgánů dohledu, což pomůže 
zvýšit odpovědnost a strukturu řízení; zdůrazňuje, že vývoj v oblasti finančních 

1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2175 ze dne 18. prosince 2019, kterým se mění nařízení 
(EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), nařízení (EU) 
č. 1094/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké 
penzijní pojištění), nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro 
cenné papíry a trhy), nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) 2016/1011 o 
indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k 
měření výkonnosti investičních fondů, a nařízení (EU) 2015/847 o informacích doprovázejících převody 
peněžních prostředků (Úř. věst. L 334, 27.12.2019, s. 1).
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technologií, plateb a nebankovního finančního zprostředkování může evropským 
orgánům dohledu přinést nové pravomoci a úkoly, takže by jim měly být přiděleny 
odpovídající zdroje. 
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