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Pozměňovací návrh 1
Engin Eroglu

Návrh usnesení
Právní východisko 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie (SFEU), zejména na čl. 122 
odst. 2, jímž se zprostředkovává členskému 
státu finanční pomoc, nastanou-li mu z 
důvodu přírodních pohrom nebo 
mimořádných událostí, které nemůže 
ovlivnit, obtíže nebo je-li z téhož důvodu 
vážně ohrožen závažnými obtížemi,

– s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie (SFEU), zejména na čl. 122 
odst. 2, jímž se zprostředkovává členskému 
státu finanční pomoc, nastanou-li mu z 
důvodu přírodních pohrom nebo 
mimořádných událostí, které nemůže 
ovlivnit, obtíže nebo je-li z téhož důvodu 
vážně ohrožen závažnými obtížemi, a na 
článek 126, který naléhá na členské státy, 
aby se vyhnuly nadměrným schodkům 
veřejných financí,

Or. de

Pozměňovací návrh 2
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, Isabel 
Benjumea Benjumea

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Smlouvu o fungování 
Evropské unie (SFEU), zejména na čl. 
121 odst. 2 a článek 136 a protokoly č. 1 a 
2 této smlouvy,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, Isabel 
Benjumea Benjumea

Návrh usnesení
Právní východisko 1 b (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávy Komise ze dne 17. 
prosince 2019 nazvané „Zpráva 
mechanismu varování 2020“ 
(COM(2019)0651) a na doporučení 
Komise k doporučení Rady týkající se 
hospodářské politiky eurozóny 
(COM(2019)0652),

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, Isabel 
Benjumea Benjumea

Návrh usnesení
Právní východisko 1 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na doporučení Rady ze dne 
10. února 2020 týkající se hospodářské 
politiky eurozóny1a,
_________________
1a 
https://www.consilium.europa.eu/cs/press/
press-releases/2020/02/18/council-
approves-its-recommendation-on-the-
economic-policy-of-the-euro-area-for-
2020/

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, Isabel 
Benjumea Benjumea

Návrh usnesení
Právní východisko 1 d (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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– s ohledem na sdělení Komise ze dne 26. 
února 2020 s názvem „Evropský semestr 
2020: Posouzení pokroku ve 
strukturálních reformách a v předcházení 
a nápravě makroekonomické 
nerovnováhy a výsledky hloubkových 
přezkumů strukturálních reforem podle 
nařízení (EU) č. 1176/2011“ 
(COM(2020)0150),

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Eugen Jurzyca, Roberts Zīle

Návrh usnesení
Právní východisko 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 18. 
prosince 2019 o spravedlivém zdanění v 
digitalizované a globalizované ekonomice 
– BEPS 2.01,

vypouští se

_________________
1 Přijaté texty P9_TA(2019)0102.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Herve Juvin, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Právní východisko 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na ekonomickou 
prognózu Komise – jaro 2020 ze dne 6. 
května 2020 (Institucionální dokument 
125),

– s ohledem na ekonomickou 
prognózu Komise – léto 2020 ze dne 7. 
července 2020,

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
Aurore Lalucq

Návrh usnesení
Právní východisko 21 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na návrh Komise ze dne 
28. května 2020 na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady, kterým se zřizuje 
facilita na podporu oživení a odolnosti, a 
na její přílohy (COM(2020)0408),

Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs

Návrh usnesení
Právní východisko 29 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na usnesení Evropského 
parlamentu o akčním plánu Komise pro 
komplexní politiku Unie v oblasti 
předcházení praní peněz a financování 
terorismu a dalších nedávných opatřeních 
(B9-0207/2020),

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Návrh usnesení
Právní východisko 29 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na hodnocení Evropské 
fiskální rady ze dne 1. července 2020 
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týkající se vhodného nastavení fiskální 
politiky eurozóny v roce 2021,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs

Návrh usnesení
Právní východisko 29 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 6. února 2017 o 
zlepšení fungování Evropské unie 
využitím potenciálu Lisabonské smlouvy 
(P8_TA(2017)0049),

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Návrh usnesení
Právní východisko 29 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise týkající se 
přezkumu správy ekonomických záležitostí 
ze dne 5. února 2020 (COM(2020)55),

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs

Návrh usnesení
Právní východisko 29 c (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 6. 
prosince 2017 nazvané „Další kroky k 
dokončení hospodářské a měnové unie: 
plán“ (COM(2017) 821,

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Herve Juvin, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 způsobuje nebývalý a 
symetrický šok jak pro EU, tak pro celý 
svět, a vzhledem k tomu, že její trvání a 
zdravotní, sociální a hospodářský dopad 
dosud nelze předpovídat;

A. vzhledem k tomu, že vnitrostátní a 
regionální opatření izolace a omezení 
volného pohybu osob v reakci na 
pandemii COVID-19 způsobují nebývalý 
šok jak pro EU, tak pro většinu vyspělého 
světa, a vzhledem k tomu, že její trvání a 
zdravotní, sociální a hospodářský dopad 
dosud nelze zcela předpovídat;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že šok je 
symetrický, ale dopad pandemie se v 
jednotlivých členských státech značně liší 
v závislosti na její závažnosti, přísnosti 
opatření proti šíření nákazy a také na 
specifických hospodářských rizicích a 
výchozích podmínkách, a to i pokud jde o 
prostor pro diskreční opatření fiskální 
politiky;

B. vzhledem k tomu, že šok je 
symetrický, ale dopad pandemie se v 
jednotlivých členských státech značně liší 
v závislosti na její závažnosti, přísnosti 
opatření proti šíření nákazy a také na 
specifických hospodářských rizicích a 
výchozích podmínkách, a to i pokud jde o 
prostor pro diskreční opatření fiskální 
politiky; vzhledem k tomu, že tento prostor 
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pro opatření byl omezen v důsledku 
nárůstu úrovně veřejného dluhu v 
„okrajových“ členských státech po roce 
2008, přičemž klíčovými faktory, které k 
tomu vedly, byly: 1) politiky orgánů a 
institucí EU a členských států při 
organizaci koordinované záchrany 
finančního sektoru a socializace 
rozsáhlých objemů soukromého 
zadlužení; 2) opatření ECB, která 
nezasahují do poskytování úvěrů státům 
zasaženým krizí na delší dobu, což vedlo 
ke zvýšení nákladů na úvěry na trhu 
nemovitostí, a 3) úsporné programy 
uložené „trojkou“;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, Isabel 
Benjumea Benjumea

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že šok je 
symetrický, ale dopad pandemie se v 
jednotlivých členských státech značně liší 
v závislosti na její závažnosti, přísnosti 
opatření proti šíření nákazy a také na 
specifických hospodářských rizicích a 
výchozích podmínkách, a to i pokud jde o 
prostor pro diskreční opatření fiskální 
politiky;

B. vzhledem k tomu, že šok je 
symetrický, ale dopad pandemie se v 
jednotlivých členských státech značně liší 
v závislosti na její závažnosti, přísnosti 
opatření proti šíření nákazy a také na 
specifických hospodářských rizicích a 
výchozích podmínkách, a to i pokud jde o 
prostor pro diskreční opatření fiskální 
politiky, a zdůrazňuje, že ty členské státy, 
které postupně budovaly fiskální rezervy, 
byly lépe, mnohem rychleji a bez 
souvisejících výpůjčních nákladů schopny 
mobilizovat balíčky fiskálních pobídek, 
které pomohly zmírnit negativní 
socioekonomické dopady pandemie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
Alfred Sant

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že šok je 
symetrický, ale dopad pandemie se v 
jednotlivých členských státech značně liší 
v závislosti na její závažnosti, přísnosti 
opatření proti šíření nákazy a také na 
specifických hospodářských rizicích a 
výchozích podmínkách, a to i pokud jde o 
prostor pro diskreční opatření fiskální 
politiky;

B. vzhledem k tomu, že šok je 
symetrický, ale dopad pandemie se v 
jednotlivých členských státech značně liší v 
důsledku rozsáhlých již existujících 
socioekonomických rozdílů mezi regiony 
EU a v závislosti na její závažnosti, 
přísnosti opatření proti šíření nákazy a také 
na specifických hospodářských rizicích a 
výchozích podmínkách, a to i pokud jde o 
prostor pro diskreční opatření fiskální 
politiky; konstatuje, že asymetrický dopad 
otřesu je výrazně patrný jak na 
hygienických, tak na ekonomických 
reakcích v různých zemích EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Herve Juvin, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že šok je 
symetrický, ale dopad pandemie se v 
jednotlivých členských státech značně liší 
v závislosti na její závažnosti, přísnosti 
opatření proti šíření nákazy a také na 
specifických hospodářských rizicích a 
výchozích podmínkách, a to i pokud jde o 
prostor pro diskreční opatření fiskální 
politiky;

B. vzhledem k tomu, že hospodářský 
dopad opatření izolace a omezení volného 
pohybu osob se v jednotlivých členských 
státech značně liší v závislosti na 
specifických hospodářských rizicích a 
výchozích podmínkách, a to i pokud jde o 
prostor pro diskreční opatření hospodářské 
politiky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 19
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva 
Pereira, Evelyn Regner, Marc Angel, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Margarida 
Marques

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že šok je 
symetrický, ale dopad pandemie se v 
jednotlivých členských státech značně liší 
v závislosti na její závažnosti, přísnosti 
opatření proti šíření nákazy a také na 
specifických hospodářských rizicích a 
výchozích podmínkách, a to i pokud jde o 
prostor pro diskreční opatření fiskální 
politiky;

B. vzhledem k tomu, že šok je 
symetrický, ale dopad pandemie se v 
jednotlivých členských státech značně liší 
v závislosti na její závažnosti, přísnosti 
opatření proti šíření nákazy a také na 
specifických hospodářských rizicích a 
výchozích podmínkách, a to i pokud jde o 
zranitelnost konkrétních odvětví a prostor 
pro diskreční opatření fiskální politiky; 
vzhledem k silné vzájemné závislosti by 
neúplná obnova v jedné zemi měla dopad 
na všechny ostatní země a oslabila 
hospodářský růst všude;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Clara Ponsatí Obiols, Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že šok je 
symetrický, ale dopad pandemie se v 
jednotlivých členských státech značně liší 
v závislosti na její závažnosti, přísnosti 
opatření proti šíření nákazy a také na 
specifických hospodářských rizicích a 
výchozích podmínkách, a to i pokud jde o 
prostor pro diskreční opatření fiskální 
politiky;

B. vzhledem k tomu, že šok je 
symetrický, ale dopad pandemie se v 
jednotlivých členských státech a i mezi 
jejich jednotlivými regiony značně liší v 
závislosti na její závažnosti, přísnosti 
opatření proti šíření nákazy a také na 
specifických hospodářských rizicích a 
výchozích podmínkách, a to i pokud jde o 
prostor pro diskreční opatření fiskální 
politiky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 21
Marek Belka

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že šok je 
symetrický, ale dopad pandemie se v 
jednotlivých členských státech značně liší 
v závislosti na její závažnosti, přísnosti 
opatření proti šíření nákazy a také na 
specifických hospodářských rizicích a 
výchozích podmínkách, a to i pokud jde o 
prostor pro diskreční opatření fiskální 
politiky;

B. vzhledem k tomu, že šok je 
symetrický, ale dopad pandemie se v 
jednotlivých členských státech a v různých 
odvětvích značně liší v závislosti na její 
závažnosti, přísnosti opatření proti šíření 
nákazy a také na specifických 
hospodářských rizicích a výchozích 
podmínkách, a to i pokud jde o prostor pro 
diskreční opatření fiskální politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Alfred Sant

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že probíhající 
celosvětová pandemie ještě více vychýlila 
nerovnoměrnost hospodářského oživení, k 
němuž došlo v posledním desetiletí v celé 
EU a které se projevilo výraznou 
nerovnováhou v rámci eurozóny i v rámci 
EU jako celku;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Clara Ponsatí Obiols, Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že tyto počáteční 
odlišné podmínky spolu s Dočasným 
rámcem pro opatření státní podpory již 
vedly k nejednotným reakcím v regionech 
zasažených onemocněním COVID-19, což 
má negativní dopad na hospodářskou 
soudržnost EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Alfred Sant

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bb. vzhledem k tomu, že míra chudoby 
v Evropě, zejména mezi důchodci a dětmi, 
a míra nezaměstnanosti, zejména v jižních 
zemích eurozóny, byly již před 
propuknutím probíhající hospodářské 
krize COVID-19 znepokojující; 

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Alfred Sant

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Bc. vzhledem k tomu, že cíl EU 
překlenout hospodářské a sociální rozdíly 
mezi severními a jižními zeměmi je v 
současné hospodářské situaci ještě 
obtížnější;

Or. en
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Pozměňovací návrh 26
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Herve Juvin, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že rozhodná, 
koordinovaná a solidární evropská reakce 
má zásadní význam pro zmírnění 
negativních hospodářských a sociálních 
dopadů krize a dalšího prohlubování 
makroekonomických rozdílů;

C. vzhledem k tomu, že účinná a 
účelná evropská reakce může mít zásadní 
význam pro zmírnění negativních 
hospodářských a sociálních dopadů 
vnitrostátních a regionálních opatření 
izolace a omezení volného pohybu osob a 
dalšího prohlubování makroekonomických 
rozdílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Marek Belka

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že rozhodná, 
koordinovaná a solidární evropská reakce 
má zásadní význam pro zmírnění 
negativních hospodářských a sociálních 
dopadů krize a dalšího prohlubování 
makroekonomických rozdílů;

C. vzhledem k tomu, že rozhodná, 
koordinovaná a solidární evropská reakce 
má zásadní význam pro zmírnění 
negativních hospodářských a sociálních 
dopadů krize, roztříštěnosti jednotného 
trhu, dalšího prohlubování 
makroekonomických rozdílů a politického 
napětí; vzhledem k tomu, že neexistence 
jednotného přístupu k řešení důsledků 
krize může vést k efektu přelévání dopadů, 
který prodlouží stávající, již tak závažnou 
hospodářskou krizi;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
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Joachim Schuster, Csaba Molnár, Jonás Fernández, Carmen Avram, Pedro Silva 
Pereira, Evelyn Regner, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Paul Tang, Marc Angel, Eero 
Heinäluoma, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Margarida Marques

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že rozhodná, 
koordinovaná a solidární evropská reakce 
má zásadní význam pro zmírnění 
negativních hospodářských a sociálních 
dopadů krize a dalšího prohlubování 
makroekonomických rozdílů;

C. vzhledem k tomu, že rozhodná, 
koordinovaná a solidární evropská reakce 
má zásadní význam pro zmírnění 
negativních hospodářských a sociálních 
dopadů krize, roztříštěnosti vnitřního trhu 
a dalšího prohlubování 
makroekonomických rozdílů a strukturální 
polarizace mezi regiony a zeměmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva 
Pereira, Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, 
Margarida Marques

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že většina 
dopadů bude pravděpodobně dočasná a že 
vnitrostátní a evropské politiky na 
podporu příjmů, pracovních míst, likvidity 
a investic jsou účinné, bude hospodářská 
aktivita oživena spolu s tím, jak budou 
omezení postupně zmírňována; vzhledem 
k tomu, že lze však očekávat dlouhodobé 
negativní důsledky, jako je přetrvávající 
nízká poptávka, nejistota týkající se trhu a 
příjmů, nedostatek investic a pokles 
zaměstnanosti, což snižuje výrobní 
potenciál hospodářství a poškozuje návrat 
k dřívější trajektorii výroby a růstu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 30
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že účinné 
strukturální reformy doprovázené dobře 
zacílenými investicemi a odpovědnými 
fiskálními politikami představují úspěšný 
kompas pro přípravu EU na budoucí i 
současné výzvy, jako je posílení 
konkurenceschopnosti a přechod na 
nízkouhlíkové hospodářství, digitalizace 
našich společností, rozvoj výzkumu a 
inovací, růst trhu práce založený na 
vysoce kvalitních pracovních 
dovednostech a další odborné vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Frances Fitzgerald

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 zdůraznila význam 
poskytování péče nejen ve zdravotnictví, 
ale také v souvislosti s péčí o děti, osoby se 
zdravotním postižením a starší osoby; 
zdůrazňuje, že v rámci hospodářských 
politik eurozóny musí být vyčleněno více 
investic do vysoce kvalitních, cenově 
dostupných a přístupných veřejných a 
soukromých pečovatelských služeb;

Or. en
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Pozměňovací návrh 32
Aurore Lalucq

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 upozornila na skutečnost, že 
Evropská unie nemá dostatečně silné 
nástroje ke zvládání mimořádných 
zdravotních situací, jako je např. šíření 
nové infekční choroby, která ze své 
podstaty nezná hranic;

Or. fr

Pozměňovací návrh 33
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že se očekává, že 
veřejný dluh v eurozóně vzroste z 86 % v 
roce 2019 na 103 % v roce 2020; 
vzhledem k tomu, že takovéto schodky 
mohou být neudržitelné v okamžiku, kdy 
se úrokové sazby vrátí na vyšší úroveň7a;
_________________
7a 
https://ec.europa.eu/commission/presscor
ner/detail/cs/ip_20_799

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Evelyn Regner
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že v důsledku 
krize jsou ženy neúměrně zasaženy a že 
plán oživení neřeší problémy spojené s 
krizí COVID-19 v odvětví péče a 
konkrétní problémy, jimž čelí ženy;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Marek Belka

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že členské státy 
byly rovněž díky podpoře ze strany Komise 
a vzájemné koordinaci schopny usnadnit 
řešení a překonání obtíží způsobených 
současnou krizí;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Siegfried Mureşan, 
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že evropská 
reakce založená na solidaritě znamená 
rovněž odpovědnost, která vyžaduje, aby 
byl před přijetím VFR a nástroje „EU 
příští generace“ předložen důvěryhodný 
plán splácení;
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Or. en

Pozměňovací návrh 37
Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že COVID-19 by 
neměl být používán jako výmluva k 
přeměně EU na transferovou unii;

Or. de

Pozměňovací návrh 38
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že Unie musí 
reagovat na současnou krizi tak, aby 
zvýšila svou odolnost vůči budoucím 
krizím;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Marek Belka

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že navzdory 
skutečnosti, že mnoho důsledků krize 
může být z různých důvodů dočasných, 
mohly by dlouhodobé hospodářské 
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perspektivy bez jakékoli další podpory 
ohrozit možnost financovat priority 
Evropské unie, jako je Zelená nová 
dohoda, celkovou digitalizaci kontinentu a 
ambicióznější strategie zahraniční politiky 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Joachim Schuster, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn Regner, 
Aurore Lalucq, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, 
Margarida Marques

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že Komise 
odhaduje celkové potřeby financování ze 
strany státu v letech 2020 a 2021 na 5,4 
bilionu EUR; To zahrnuje potřeby 
financování před krizí ve výši 3,7 bilionu 
EUR a dodatečné potřeby financování z 
důvodu dopadu krize COVID-19 ve výši 
1,7 bilionu EUR na členské státy EU v 
letech 2020 a 20211a;
_________________
1a Pracovní dokument útvarů Komise: 
Identifying Europe's recovery needs 
(Zjišťování potřeb Evropy v oblasti 
oživení) 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
onomy-
finance/assessment_of_economic_and_in
vestment_needs.pdf 

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh usnesení
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Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že růst je do 
značné míry závislý na nestandardních a 
dlouhodobě neudržitelných opatřeních v 
oblasti měnové politiky; vzhledem k tomu, 
že tato měnová politika nevytvořila 
impuls, který by vedl k zahájení reforem 
zaměřených na zvýšení produktivity;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že odpovědnost 
Rady, Komise a Euroskupiny vůči 
Evropskému parlamentu ve všech fázích 
procesu evropského semestru je 
opodstatněná z hlediska demokratické 
legitimity a transparentnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva 
Pereira, Evelyn Regner, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Paul Tang, Marc Angel, Eero 
Heinäluoma, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Margarida Marques

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cc. vzhledem k tomu, že krize COVID-
19 postihuje zejména zranitelné skupiny, 
způsobuje zvyšování nerovnosti, chudoby, 
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nezaměstnanosti a sociálních rozdílů a 
podrývá evropské standardy v oblasti 
sociálních péče a zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cc. vzhledem k tomu, že v roce 2019 
bylo členskými státy plně provedeno pouze 
5,7 % doporučení pro jednotlivé země, u 
45,9 % doporučení došlo alespoň k 
určitému pokroku, avšak 48,4 % 
doporučení provedeno nebylo, případně 
jen v omezené míře;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cc. vzhledem k tomu, že měnová 
politika nebyla neutrální a vedla k 
velkému přerozdělování mezi státy se 
schodkem a státy s přebytkem a mezi 
střadateli a dlužníky;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění C d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cd. vzhledem k tomu, že stabilita 
finančních institucí v eurozóně 
představuje i nadále vážný problém; 
vzhledem k tomu, že hospodářský pokles 
povede k nárůstu úvěrů se selháním;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva 
Pereira, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro 
Marques, Gabriele Bischoff, Margarida Marques

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cd. vzhledem k tomu, že ženy jsou 
důsledky krize neúměrně zasaženy;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn 
Regner, Aurore Lalucq, Paul Tang, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, 
Gabriele Bischoff, Margarida Marques

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ce. vzhledem k tomu, že EU a její 
členské státy se zavázaly k hodnotám 
založeným na Smlouvách, provádění 
Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj OSN, 
Evropského pilíře sociálních práv a 
Pařížské dohody o klimatu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 49
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva 
Pereira, Evelyn Regner, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Paul Tang, Marc Angel, Pedro 
Marques, Gabriele Bischoff, Margarida Marques

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cf. vzhledem k tomu, že narušena je 
evropská ekonomika jako celek, a že 
chceme-li se s krizí vypořádat, musí být 
zaručeno, že všechny státy budou stejnou 
měrou schopny vydávat dluhopisy a 
budou mít stejný přístup k financování, a 
to i členské státy, které nejsou členy 
eurozóny;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Joachim Schuster, Carmen Avram, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Eero 
Heinäluoma, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Margarida Marques

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. s velkým znepokojením konstatuje, 
že podle letošní jarní hospodářské 
prognózy Komise se očekává, že EU v roce 
2020 upadne do nejhlubší recese ve své 
historii;

1. s velkým znepokojením konstatuje, 
že podle letošní jarní hospodářské 
prognózy Komise se očekává, že EU v roce 
2020 upadne do nejhlubší recese ve své 
historii s poklesem HDP EU o 7,5 %, což 
je mnohem více než během finanční krize 
v roce 2009, nárůstem celkového 
rozpočtového schodku z 0,6 % HDP v roce 
2019 na 8,5 % HDP v roce 2020 jak v 
eurozóně, tak v EU, novým vrcholem 
celkového poměru dluhu k HDP v 
eurozóně až ke 103 %, přičemž dojde k 
zvrácení klesající tendence od roku 2014, 



AM\1209978CS.docx 25/158 PE655.649v01-00

CS

očekávaným nárůstem nezaměstnanosti v 
eurozóně ze 7,5 % v roce 2019 na 9,5 % a 
inflací HISC v eurozóně ve výši 0,2 % v 
roce 20201a;

_________________
1a European Economic Forecast Spring 
2020 (jarní hospodářská prognóza Komise 
pro rok 2020) 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
onomy-finance/ip125_en.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Herve Juvin, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. s velkým znepokojením konstatuje, 
že podle letošní jarní hospodářské 
prognózy Komise se očekává, že EU v roce 
2020 upadne do nejhlubší recese ve své 
historii;

1. s velkým znepokojením konstatuje, 
že podle letošní letní hospodářské 
prognózy Komise se očekává, že EU v roce 
2020 upadne do nejhlubší recese ve své 
historii, výrazně horší než podle odhadů z 
jarní prognózy, včetně poklesu v eurozóně 
o 8,7 %; konstatuje, že recese je 
omezenější v těch členských státech EU, 
které si stále ponechávají svou měnovou 
svrchovanost;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Pedro Silva Pereira

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. s velkým znepokojením konstatuje, 
že podle letošní jarní hospodářské 

1. s velkým znepokojením konstatuje, 
že podle letošní letní hospodářské 
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prognózy Komise se očekává, že EU v roce 
2020 upadne do nejhlubší recese ve své 
historii;

prognózy Komise se očekává, že EU v roce 
2020 upadne do nejhlubší recese ve své 
historii, kdy dojde k poklesu o 8,3 %, což 
je výrazně větší propad, než kolik činil 
odhad ve výši 7,4 % uvedený v jarní 
prognóze; Konstatuje rovněž, že prognóza 
růstu v roce 2021 bude o něco méně 
robustní, než se předpokládalo na jaře;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. s velkým znepokojením konstatuje, 
že podle letošní jarní hospodářské 
prognózy Komise se očekává, že EU v roce 
2020 upadne do nejhlubší recese ve své 
historii;

1. s velkým znepokojením konstatuje, 
že podle letošní letní hospodářské 
prognózy Komise se očekává, že EU v roce 
2020 upadne do nejhlubší recese ve své 
historii, neboť se předpokládá, že 
hospodářství eurozóny v roce 2020 
poklesne o 8,7 % a v roce 2021 vzroste o 
6,1 % a že hospodářství EU má podle 
prognóz v roce 2020 klesnout o 8,3 % a v 
roce 2021 růst o 5,8 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Enikő Győri, Markus Ferber, Agnès Evren, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, 
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. s velkým znepokojením konstatuje, 
že podle letošní jarní hospodářské 
prognózy Komise se očekává, že EU v roce 
2020 upadne do nejhlubší recese ve své 

1. s velkým znepokojením konstatuje, 
že podle letošní jarní hospodářské 
prognózy Komise se EU propadá do 
nejhlubší recese ve své historii; Očekává 
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historii; se, že HDP eurozóny se v roce 2020 sníží 
o 7,7 % (7,4 % v EU) a v roce 2021 vzroste 
o 6,3 % (6,1 % v EU)1a;
_________________
1a Jarní prognóza 2020, s. 168, tabulka 1. 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
onomy-finance/ip125_en.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Marek Belka

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. s velkým znepokojením konstatuje, 
že podle letošní jarní hospodářské 
prognózy Komise se očekává, že EU v roce 
2020 upadne do nejhlubší recese ve své 
historii;

1. s velkým znepokojením konstatuje, 
že podle letošní letní hospodářské 
prognózy Komise se očekává, že EU v roce 
2020 upadne do nejhlubší recese ve své 
historii, neboť hospodářství eurozóny by v 
roce 2020 mělo poklesnout o 8,7 % a EU 
jako celek by v roce 2020 měla poklesnout 
o 8,3 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Frances Fitzgerald

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. s velkým znepokojením konstatuje, 
že podle letošní jarní hospodářské 
prognózy Komise se očekává, že EU v 
roce 2020 upadne do nejhlubší recese ve 
své historii;

1. s velkým znepokojením konstatuje, 
že podle letošní letní hospodářské 
prognózy Komise se očekává, že 
hospodářství eurozóny v roce 2020 
poklesne o 8,7 %, avšak v roce 2021 se 
očekává růst o 6,1 %; konstatuje, že tato 
prognóza nezahrnuje případnou druhou 
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vlnu COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. s velkým znepokojením konstatuje, 
že podle letošní jarní hospodářské 
prognózy Komise se očekává, že EU v roce 
2020 upadne do nejhlubší recese ve své 
historii;

1. s velkým znepokojením konstatuje, 
že podle letošní jarní hospodářské 
prognózy Komise se očekává, že EU v roce 
2020 upadne do nejhlubší recese ve své 
historii a že HDP eurozóny se nevrátí na 
předkrizovou úroveň před rokem 2022;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Clara Ponsatí Obiols, Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. s velkým znepokojením konstatuje, 
že podle letošní jarní hospodářské 
prognózy Komise se očekává, že EU v 
roce 2020 upadne do nejhlubší recese ve 
své historii;

1. s velkým znepokojením konstatuje, 
že letošní letní hospodářská prognóza 
Komise zhoršuje výhled ve srovnání s 
jarní prognózou, která již tak očekávala, 
že EU v roce 2020 upadne do nejhlubší 
recese ve své historii;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, Isabel 
Benjumea Benjumea
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Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že bezprecedentní 
hospodářská recese v roce 2020 a opatření 
přijatá v reakci na pandemii mají v roce 
2020 zvýšit poměr dluhu k HDP eurozóny 
na nový vrchol ve výši přibližně 102,7 % 
(95,1 % v EU) a poté se v roce 2021 sníží 
na přibližně 98,8 % (92,0 % v EU), 
zatímco v roce 2019 klesl poměr dluhu k 
HDP eurozóny na 86,0 % (79,4 % v EU), 
což je přibližně o 9 procentních bodů 
méně než v roce 20141a;
_________________
1a Jarní prognóza 2020, s. 188, tabulka 42. 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
onomy-finance/ip125_en.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Alfred Sant

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. poukazuje na aktualizaci výhledu 
světového hospodářství MMF z června 
2020, v níž se uvádí, že pandemie COVID-
19 měla v první polovině roku 2020 
negativnější dopad na hospodářskou 
aktivitu, než se očekávalo, a že oživení by 
mělo být podle odhadů pozvolnější, než se 
původně předpokládalo, přičemž HDP v 
roce 2021 bude přibližně o 6,5 
procentního bodu nižší než podle prognóz 
před krizí COVID-19 z ledna 2020;

Or. en
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Pozměňovací návrh 61
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. bere na vědomí připomínku 
výkonného místopředsedy Komise Valdise 
Dombrovskise po zveřejnění hospodářské 
prognózy z roku 2020, že „hospodářský 
dopad izolace a omezení volného pohybu 
osob je závažnější, než se původně 
očekávalo“, což jen dále dokládá 
bezradnost Komise v hospodářských 
záležitostech, zejména při řízení krizí;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva 
Pereira, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro 
Marques, Gabriele Bischoff, Margarida Marques

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je znepokojen negativním dopadem 
krize způsobené COVID-19 na světové 
hospodářství, obchod, příjmové nerovnosti 
a chudobu;

2. je znepokojen negativním dopadem 
krize způsobené COVID-19 na světové 
hospodářství, obchod, příjmové nerovnosti 
a chudobu, s předpokládaným poklesem 
celosvětového HDP (mimo EU) přibližně 
o 3 % v letošním roce, což je prudší pokles 
než během globální finanční krize v letech 
2008–2009, poklesem světových objemů 
dovozu o více než 10 % a poklesem vývozu 
z eurozóny o přibližně 13 % v roce 2020; 
je znepokojen nárůstem chudoby, neboť 
mnoho rozvíjejících se zemí s nízkými 
příjmy má omezenou schopnost řešit 
zdravotní krizi tohoto rozsahu, jakož i 
omezený politický prostor pro absorpci 
makroekonomického dopadu, zejména s 
ohledem na slabé vyhlídky na ceny 
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komodit a zpřísněné finanční podmínky1b;
_________________
1b European Economic Forecast Spring 
2020 (jarní hospodářská prognóza Komise 
pro rok 2020) 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
onomy-finance/ip125_en.pdf 

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je znepokojen negativním dopadem 
krize způsobené COVID-19 na světové 
hospodářství, obchod, příjmové nerovnosti 
a chudobu;

2. je znepokojen negativním dopadem 
krize způsobené COVID-19 na světové 
hospodářství, obchod, příjmové nerovnosti 
a chudobu; konstatuje, že fiskální politika 
je jedním z nejdůležitějších způsobů, jak 
stát musí přerozdělit bohatství a omezit 
nebo snížit příjmovou nerovnost a 
nerovnost bohatství1a, a že jak růst vedený 
investicemi, tak sociální transfery 
uskutečněné prostřednictvím veřejných 
výdajů, které mají zásadní význam pro 
přerozdělování bohatství a předcházení 
růstu nerovnosti, byly sníženy a omezeny 
pravidly týkajícími se dluhu a schodku; 
konstatuje, že přístup k bezplatným nebo 
cenově dostupným a vysoce kvalitním 
veřejným službám hraje rovněž zásadní 
úlohu při řešení stávajících nerovností;
_________________
1a Evropský hospodářský a sociální výbor, 
2017 „Wealth inequality in Europe: the 
profit-labour split between Member 
States“ (Rovnost žen a mužů v Evropě: 
rozdělení zisku mezi členské státy). Přijato 
dne 6. prosince 2017. 
https://www.eesc.europa.eu/cs/agenda/our
-events/events/wealth-inequality-europe-
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profit-labour-split/opinions.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je znepokojen negativním dopadem 
krize způsobené COVID-19 na světové 
hospodářství, obchod, příjmové nerovnosti 
a chudobu;

2. je znepokojen negativním dopadem 
krize způsobené COVID-19 na evropské 
hospodářství, obchod, spotřebitelskou 
důvěru, příjmové nerovnosti a chudobu, 
stejně jako rizikem nadměrné regulace, 
shovívavějším přístupem k otázkám 
státního dluhu a dluhového financování 
vnitrostátních rozpočtů a nárůstem 
hromadného sledování;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Frances Fitzgerald

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je znepokojen negativním dopadem 
krize způsobené COVID-19 na světové 
hospodářství, obchod, příjmové nerovnosti 
a chudobu;

2. je znepokojen nesmírně negativním 
dopadem krize způsobené COVID-19 na 
světové hospodářství, obchod, 
zaměstnanost, příjmové nerovnosti a 
chudobu; zdůrazňuje, že EU a její členské 
státy musí usilovat o co nejambicióznější 
plán oživení, který se zaměří na nejvíce 
zasažená odvětví společnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 66
Enikő Győri, Markus Ferber, Agnès Evren, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, 
Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je znepokojen negativním dopadem 
krize způsobené COVID-19 na světové 
hospodářství, obchod, příjmové nerovnosti 
a chudobu;

2. je znepokojen mimořádně 
negativním dopadem pandemie COVID-19 
na hospodářství EU, zejména na malé a 
střední podniky, jednotný trh a jeho 
konkurenceschopnost, multilateralismus, 
nerovnosti a chudobu;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Marek Belka

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je znepokojen negativním dopadem 
krize způsobené COVID-19 na světové 
hospodářství, obchod, příjmové nerovnosti 
a chudobu;

2. je znepokojen negativním dopadem 
krize způsobené COVID-19 na světové 
hospodářství, obchod, nerovnosti (včetně 
příjmových a genderových nerovností) a 
chudobu;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je znepokojen negativním dopadem 
krize způsobené COVID-19 na světové 

2. je znepokojen negativním dopadem 
krize způsobené COVID-19 na světové 
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hospodářství, obchod, příjmové nerovnosti 
a chudobu;

hospodářství, obchod, zaměstnanost, 
příjmové nerovnosti, rovnost žen a mužů a 
chudobu;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. je znepokojen tím, že od zavedení 
evropského semestru v roce 2011 se 
konkrétní politická opatření, která Komise 
požadovala v doporučeních pro jednotlivé 
země, zaměřují na omezení růstu mezd, 
zvyšování věkové hranice pro pobírání 
důchodu, privatizaci podniků ve 
vlastnictví státu, omezování veřejných 
výdajů na poskytování zdravotní péče, 
podporu delší pracovní doby, omezování 
jistoty pracovních míst a krácení 
finančních prostředků na sociální služby, 
což souhrnně přispělo k oslabení 
schopnosti států, institucí a jednotlivců 
reagovat na vypuknutí pandemie; 
konstatuje, že Komise se významně 
zapojovala do procesu evropského 
semestru, pokud jde o oblasti veřejné 
politiky, které spadají do pravomoci 
členských států podle SFEU, jako jsou 
důchody a poskytování zdravotní péče;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Alfred Sant

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

2a. v této souvislosti zdůrazňuje, že je 
naléhavě nutné chránit práva a podmínky 
pracovníků na evropské úrovni; požaduje 
další zvážení zvýšení mezd na evropské 
úrovni, které by mělo mít následující 
formát: zvýšení minimální mzdy ve všech 
zemích s minimální mzdou o pět procent, 
přičemž v zemích, jež dosud nemají 
minimální mzdu, by byl tento systém 
zaveden, vždy s přihlédnutím k 
vnitrostátním okolnostem;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Joachim Schuster, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn Regner, 
Aurore Lalucq, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, 
Margarida Marques

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že odhad Komise 
týkající se investičních potřeb EU pro 
uskutečnění zelené a digitální transformace 
činí nejméně 595 miliard EUR ročně8;

3. poukazuje na to, že odhad Komise 
týkající se investičních potřeb EU 27 v 
letech 2020 a 2021 činí vedle výchozího 
scénáře předpokládaného v jarní 
prognóze 1,5 bilionu EUR a pro 
uskutečnění zelené a digitální transformace 
činí nejméně 595 miliard EUR ročně8; 
zahrnutí dodatečných investičních potřeb 
ve výši 20 miliard EUR ročně na 
strategické investice pro autonomii EU s 
cílem posílit odolnost průmyslu a 
strategickou autonomii EU pro nejvíce 
potřebné zboží a služby (zdravotnické a 
farmaceutické prostředky, strategická 
digitální infrastruktura, klíčové základní 
technologie, kritické suroviny, obrana a 
vesmír);

_________________ _________________
8 Pracovní dokument útvarů Komise – 
Identifying Europe's recovery needs 

8 Pracovní dokument útvarů Komise: 
Identifying Europe's recovery needs 
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(Zjišťování potřeb Evropy v oblasti 
oživení), s. 16: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eco
nomy-
finance/assessment_of_economic_and_inv
estment_needs.pdf

(Zjišťování potřeb Evropy v oblasti 
oživení) 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eco
nomy-
finance/assessment_of_economic_and_inv
estment_needs.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Aurore Lalucq

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že odhad Komise 
týkající se investičních potřeb EU pro 
uskutečnění zelené a digitální transformace 
činí nejméně 595 miliard EUR ročně8;

3. poukazuje na to, že odhad Komise 
týkající se investičních potřeb EU pro 
uskutečnění zelené a digitální transformace 
činí nejméně 595 miliard EUR ročně; dále 
poukazuje na to, že tyto potřeby jsou 
soustředěny na omezený počet odvětví 
obnovitelné energie, dopravy a 
energetické účinnosti veřejných budov, 
bytů a rekreačních objektů, jakož i na 
ochranu životního prostředí a správu 
přírodních zdrojů; poukazuje také na to, 
že naplnění těchto potřeb vyžaduje veřejné 
investice a aktivní politiky na úrovni Unie, 
členských států a místních orgánů;

_________________
8 Pracovní dokument útvarů Komise  –  
Identifying Europe's recovery needs 
(Zjišťování potřeb Evropy v oblasti 
oživení), s. 16

Or. fr

Pozměňovací návrh 73
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že odhad Komise 
týkající se investičních potřeb EU pro 
uskutečnění zelené a digitální transformace 
činí nejméně 595 miliard EUR ročně8;

3. poukazuje na to, že odhad Komise 
týkající se investičních potřeb EU pro 
uskutečnění zelené a digitální transformace 
činí nejméně 595 miliard EUR ročně8; 
uznává, že veřejné investice jsou omezené, 
neboť představují nedostatkové zdroje, 
které převážně financují daňoví 
poplatníci; zdůrazňuje, že je třeba 
upřednostnit veřejné investice, které 
posilují hospodářský růst;

_________________ _________________
8 Pracovní dokument útvarů Komise – 
Identifying Europe's recovery needs 
(Zjišťování potřeb Evropy v oblasti 
oživení), s. 16: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eco
nomy-
finance/assessment_of_economic_and_inv
estment_needs.pdf

8 Pracovní dokument útvarů Komise – 
Identifying Europe's recovery needs 
(Zjišťování potřeb Evropy v oblasti 
oživení), s. 16: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eco
nomy-
finance/assessment_of_economic_and_inv
estment_needs.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Alfred Sant

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že odhad Komise 
týkající se investičních potřeb EU pro 
uskutečnění zelené a digitální transformace 
činí nejméně 595 miliard EUR ročně8;

3. poukazuje na to, že odhad Komise 
týkající se investičních potřeb EU pro 
uskutečnění zelené a digitální transformace 
činí nejméně 595 miliard EUR ročně8; 
uznává, že je třeba, aby se tato 
transformace více než kdy dříve stala 
ústředním cílem zvýšení životní úrovně 
všech občanů EU v celé Unii;

_________________ _________________
8 Pracovní dokument útvarů Komise – 
Identifying Europe's recovery needs 
(Zjišťování potřeb Evropy v oblasti 

8 Pracovní dokument útvarů Komise – 
Identifying Europe's recovery needs 
(Zjišťování potřeb Evropy v oblasti 
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oživení), s. 16: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eco
nomy-
finance/assessment_of_economic_and_inv
estment_needs.pdf

oživení), s. 16: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eco
nomy-
finance/assessment_of_economic_and_inv
estment_needs.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že odhad Komise 
týkající se investičních potřeb EU pro 
uskutečnění zelené a digitální 
transformace činí nejméně 595 miliard 
EUR ročně8;

3. poukazuje na to, že Komise by měla 
svou Zelenou dohodu s ohledem na krizi 
COVID-19 odložit;

_________________
8 Pracovní dokument útvarů Komise – 
Identifying Europe's recovery needs 
(Zjišťování potřeb Evropy v oblasti 
oživení), s. 16: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eco
nomy-
finance/assessment_of_economic_and_inv
estment_needs.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, Isabel 
Benjumea Benjumea

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že odhad Komise 
týkající se investičních potřeb EU pro 

3. poukazuje na to, že celková 
opatření v oblasti likvidity poskytnutá v 
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uskutečnění zelené a digitální 
transformace činí nejméně 595 miliard 
EUR ročně8;

reakci na pandemii představují 22 % HDP 
EU a jsou doplněna stávajícími 
rozpočtovými nástroji EU nabízejícími 
podporu až do výše 4 % HDP EU1a;

_________________ _________________
1a Strana 3 v jarní prognóze 2020. 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
onomy-finance/ip125_en.pdf

8 Pracovní dokument útvarů Komise – 
Identifying Europe's recovery needs 
(Zjišťování potřeb Evropy v oblasti 
oživení), s. 16: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
onomy-
finance/assessment_of_economic_and_in
vestment_needs.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, Billy Kelleher

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. konstatuje, že vlády odsouhlasily v 
roce 2020 výdaje v rámci diskrečních 
fiskálních opatření ve výši více než 4 % 
HDP eurozóny, a zastává názor, že tato 
opatření budou muset pokračovat i v roce 
2021;
konstatuje, že iniciativa „EU příští 
generace“ může v období příštích čtyř let 
poskytnout evropským ekonomikám další 
fiskální stimul ve výši přibližně 1 % HDP;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Joachim Schuster, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn Regner, Alfred Sant, 
Aurore Lalucq, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, 
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Margarida Marques

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že investice veřejného 
i soukromého sektoru byly již před krizí 
zjevně nedostatečné, a to navzdory 
historicky nízkým úrokovým sazbám, a 
prognózy ukazují na další prudké snížení 
investic, které se odhaduje na 846 miliard 
EUR společně za roky 2020 a 20211c;
_________________
1c Pracovní dokument útvarů Komise: 
Identifying Europe's recovery needs 
(Zjišťování potřeb Evropy v oblasti 
oživení) 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
onomy-
finance/assessment_of_economic_and_in
vestment_needs.pdf 

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. je znepokojen nedostatečným 
pokrokem v obchodních jednáních mezi 
EU a Spojeným královstvím; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby se rovněž připravila na 
scénář bez dohody, který by od začátku 
roku 2021 vytvořil závažné překážky 
obchodu mezi EU a Spojeným 
královstvím;

Or. en
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Pozměňovací návrh 80
Enikő Győri, Markus Ferber, Eva Maydell, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, 
Siegfried Mureşan, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že předpovědi 
komplikují extrémně vysoká nejistota a 
značná rizika zhoršení1a.
_________________
1a Jarní prognóza 2020, s. 26. 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
onomy-finance/ip125_en.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Enikő Győri, Eva Maydell, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Siegfried Mureşan, 
Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je si vědom toho, že EU čelí 
bezprecedentní výzvě, pokud jde o 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů historické recese a nalezení cesty k 
rychlému hospodářskému oživení 
spojenému s udržitelným a spravedlivým 
přechodem a digitální transformací; je 
přesvědčen, že ve srovnání s 10. lety 21. 
století je nezbytné významně navýšit 
veřejné a soukromé investice a že vyšší 
míru investic bude třeba udržet po mnoho 
budoucích let;

4. je si vědom toho, že EU čelí 
bezprecedentní výzvě, pokud jde o 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů historické recese a nalezení cesty k 
rychlému hospodářskému oživení 
spojenému s posílením jednotného trhu a 
malých a středních podniků, 
konkurenceschopností, udržitelným a 
spravedlivým přechodem a digitální 
transformací; je přesvědčen, že je nezbytné 
významně navýšit soukromé i veřejné 
investice a že vyšší míru ekonomicky 
životaschopných investic bude třeba udržet 
po mnoho budoucích let, přičemž je rovněž 
zapotřebí posílené soudržnosti v rámci 
EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 82
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je si vědom toho, že EU čelí 
bezprecedentní výzvě, pokud jde o 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů historické recese a nalezení cesty k 
rychlému hospodářskému oživení 
spojenému s udržitelným a spravedlivým 
přechodem a digitální transformací; je 
přesvědčen, že ve srovnání s 10. lety 21. 
století je nezbytné významně navýšit 
veřejné a soukromé investice a že vyšší 
míru investic bude třeba udržet po mnoho 
budoucích let;

4. je si vědom toho, že členské státy 
čelí bezprecedentní výzvě, pokud jde o 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů historické recese a nalezení cesty k 
udržitelnému hospodářskému oživení 
založenému na rovnosti a řádných 
rozpočtových politikách; varuje, že 
významné navýšení veřejných a 
soukromých investic ve srovnání s 10. lety 
21. století způsobí, že již neudržitelné 
úrovně zadlužení v mnoha členských 
státech budou ještě problematičtější a 
posílí nestabilitu trhu; je přesvědčen, že 
vyšší míru rozpočtové disciplíny bude třeba 
udržet po mnoho budoucích let;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je si vědom toho, že EU čelí 
bezprecedentní výzvě, pokud jde o 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů historické recese a nalezení cesty k 
rychlému hospodářskému oživení 
spojenému s udržitelným a spravedlivým 
přechodem a digitální transformací; je 
přesvědčen, že ve srovnání s 10. lety 21. 
století je nezbytné významně navýšit 
veřejné a soukromé investice a že vyšší 
míru investic bude třeba udržet po mnoho 

4. je si vědom toho, že EU čelí 
bezprecedentní výzvě, pokud jde o 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů historické recese a nalezení cesty k 
rychlému hospodářskému oživení 
spojenému s udržitelným a spravedlivým 
přechodem a digitální transformací; je 
přesvědčen, že ve srovnání s 10. lety 21. 
století je nezbytné významně navýšit 
investice a že vhodnou a účinnou míru 
investic bude třeba udržet po mnoho 
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budoucích let; budoucích let; vyzývá členské státy, aby 
vytvořily regulační rámec, který podpoří 
soukromé investice;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je si vědom toho, že EU čelí 
bezprecedentní výzvě, pokud jde o 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů historické recese a nalezení cesty k 
rychlému hospodářskému oživení 
spojenému s udržitelným a spravedlivým 
přechodem a digitální transformací; je 
přesvědčen, že ve srovnání s 10. lety 21. 
století je nezbytné významně navýšit 
veřejné a soukromé investice a že vyšší 
míru investic bude třeba udržet po mnoho 
budoucích let;

4. je si vědom toho, že EU čelí 
bezprecedentní výzvě, pokud jde o 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů historické recese a nalezení cesty k 
rychlému hospodářskému oživení 
spojenému s udržitelným a spravedlivým 
přechodem a digitální transformací; je 
přesvědčen, že ve srovnání s 10. lety 21. 
století je nezbytné významně navýšit 
veřejné a soukromé investice, avšak že 
dlouhodobý růst je dán především 
soukromými investicemi a že vládní výdaje 
nesmí ohrozit mezigenerační 
spravedlnost;

Or. de

Pozměňovací návrh 85
Alfred Sant

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je si vědom toho, že EU čelí 
bezprecedentní výzvě, pokud jde o 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů historické recese a nalezení cesty k 
rychlému hospodářskému oživení 
spojenému s udržitelným a spravedlivým 

4. je si vědom toho, že EU čelí 
bezprecedentní výzvě, pokud jde o 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů historické recese doprovázející 
globální pandemii a nalezení cesty k 
rychlému hospodářskému oživení 



PE655.649v01-00 44/158 AM\1209978CS.docx

CS

přechodem a digitální transformací; je 
přesvědčen, že ve srovnání s 10. lety 21. 
století je nezbytné významně navýšit 
veřejné a soukromé investice a že vyšší 
míru investic bude třeba udržet po mnoho 
budoucích let;

spojenému s udržitelným a spravedlivým 
přechodem a digitální transformací; je 
přesvědčen, že ve srovnání s 10. lety 21. 
století je v současném stavu ještě o to 
nezbytnější významně navýšit veřejné a 
soukromé investice a že vyšší míru investic 
bude třeba udržet po mnoho budoucích let;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je si vědom toho, že EU čelí 
bezprecedentní výzvě, pokud jde o 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů historické recese a nalezení cesty k 
rychlému hospodářskému oživení 
spojenému s udržitelným a spravedlivým 
přechodem a digitální transformací; je 
přesvědčen, že ve srovnání s 10. lety 21. 
století je nezbytné významně navýšit 
veřejné a soukromé investice a že vyšší 
míru investic bude třeba udržet po mnoho 
budoucích let;

4. je si vědom toho, že EU čelí 
bezprecedentní výzvě, pokud jde o 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů historické recese a nalezení cesty k 
rychlému hospodářskému oživení 
spojenému s udržitelným a spravedlivým 
přechodem a digitální transformací; je 
přesvědčen, že ve srovnání s 10. lety 21. 
století je nezbytné významně navýšit 
veřejné a soukromé investice a že vyšší 
míra investic by měla být kombinována s 
cíleným růstem a strukturálními 
reformami zvyšujícími produktivitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Markus Ferber

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je si vědom toho, že EU čelí 
bezprecedentní výzvě, pokud jde o 
zmírňování sociálních a hospodářských 

4. je si vědom toho, že EU čelí 
bezprecedentní výzvě, pokud jde o 
zmírňování sociálních a hospodářských 
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dopadů historické recese a nalezení cesty k 
rychlému hospodářskému oživení 
spojenému s udržitelným a spravedlivým 
přechodem a digitální transformací; je 
přesvědčen, že ve srovnání s 10. lety 21. 
století je nezbytné významně navýšit 
veřejné a soukromé investice a že vyšší 
míru investic bude třeba udržet po mnoho 
budoucích let;

dopadů historické recese a nalezení cesty k 
rychlému hospodářskému oživení 
spojenému s udržitelným a spravedlivým 
přechodem a digitální transformací; je 
přesvědčen, že je nezbytné krátkodobě 
významně navýšit hospodářsky 
životaschopné veřejné a soukromé 
investice; poukazuje na to, že zvýšená 
úroveň veřejných výdajů nemůže být 
udržitelná nekonečně;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, Valentino Grant

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je si vědom toho, že EU čelí 
bezprecedentní výzvě, pokud jde o 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů historické recese a nalezení cesty k 
rychlému hospodářskému oživení 
spojenému s udržitelným a spravedlivým 
přechodem a digitální transformací; je 
přesvědčen, že ve srovnání s 10. lety 21. 
století je nezbytné významně navýšit 
veřejné a soukromé investice a že vyšší 
míru investic bude třeba udržet po mnoho 
budoucích let;

4. je si vědom toho, že EU čelí 
bezprecedentní výzvě, pokud jde o 
zmírňování sociálních a hospodářských 
dopadů historické recese a nalezení cesty k 
rychlému hospodářskému oživení 
zaměřenému na udržitelný a spravedlivý 
přechod a digitální transformaci; je 
přesvědčen, že ve srovnání s 10. lety 21. 
století je nezbytné významně navýšit 
veřejné a soukromé investice a že vyšší 
míru investic bude třeba udržet po mnoho 
budoucích let;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. konstatuje, že v důsledku 
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pandemie dosáhne podle odhadů ECB 
veřejné zadlužení v Řecku 200 % HDP, v 
Itálii 160 % HDP, v Portugalsku 130 % 
HDP a ve Francii a Španělsku 120 % 
HDP a že dluh eurozóny vzroste v 
průměru z 86 % HDP před pandemií na 
více než 100 %, zatímco průměrné 
schodky budou činit 8 % HDP1a; 
vyjadřuje znepokojení nad tím, že několik 
států, včetně Itálie, Španělska, Francie a 
Portugalska, bude muset v příštím roce 
refinancovat velké části svého dluhu, což 
může vyvíjet tlak na zranitelné svrchované 
státy; konstatuje, že Komise uznává, že 
„vládní finance mohou být trvale 
oslabovány“1b; konstatuje, že to 
představuje v eurozóně specifický problém 
kvůli „doložce zakazující záchranná 
opatření“ obsažené ve Smlouvě, která 
zakazuje přímé měnové financování 
veřejného dluhu centrální bankou, a 
pravidlům Paktu o stabilitě a růstu, která 
při poklesu ukládají deflační dynamiku; 
vyzývá k ukončení těchto omezení, která si 
EU sama stanovila, v rámci přezkumu 
makroekonomického rámce;
_________________
1a Evropská centrální banka, Přezkum 
finanční stability, květen 2020. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-
stability/fsr/html/ecb.fsr202005~1b75555f
66.en.html#toc1
1b Evropská komise: Určení potřeb oživení 
Evropy. Pracovní dokument útvarů 
Komise, 27. května 2020. 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
onomy-
finance/assessment_of_economic_and_in
vestment_needs.pdf?fbclid=IwAR1kxXW
wWAUV8FLV8OMTBidRqeKIiwNCthC4
xEdoHdBWpzCYIND04rsUIiU

Or. en

Pozměňovací návrh 90



AM\1209978CS.docx 47/158 PE655.649v01-00

CS

Joachim Schuster, Jonás Fernández, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva 
Pereira, Evelyn Regner, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Gabriele 
Bischoff, Margarida Marques

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vítá rychlou a důraznou reakci na 
krizi v oblasti měnové a fiskální politiky, a 
to jak na úrovni EU, tak na úrovni 
členských států, k níž došlo 
prostřednictvím nouzového pandemického 
programu nákupu aktiv ECB (PEPP), 
aktivace Evropského mechanismu 
stability (ESM) a spuštění celoevropského 
záručního fondu EIB, který zajišťuje 
likviditu a stabilizaci finančních trhů, 
aktivace „obecné únikové doložky“ ze 
strany Evropské komise, která umožňuje 
co největší flexibilitu fiskálnímu rámci a 
přijatým dočasným pravidlům státní 
podpory, jež vnitrostátním vládám umožní 
finančně podporovat systémy zdravotní 
péče a podniky, a nadcházejícího 
evropského nástroje dočasné podpory na 
zmírnění rizik nezaměstnanosti v případě 
stavu nouze (SURE), aby lidé během krize 
zůstali zaměstnaní;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Marek Belka

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. oceňuje rychlou, důraznou a 
rozhodnou reakci na krizi v oblasti 
měnové a fiskální politiky, a to jak na 
úrovni EU, tak na úrovni členských států, 
k níž došlo prostřednictvím nouzového 
pandemického programu nákupu aktiv 
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ECB (PEPP), aktivace Evropského 
mechanismu stability (ESM) a spuštění 
celoevropského záručního fondu EIB, 
aktivace „obecné únikové doložky“ ze 
strany Evropské komise, přijetí dočasných 
pravidel státní podpory a nadcházejícího 
evropského nástroje dočasné podpory na 
zmírnění rizik nezaměstnanosti v případě 
stavu nouze (SURE); zdůrazňuje, že bez 
této podpory by byl hospodářský, sociální 
a environmentální pokles v EU závažnější 
a mohl by mít ještě negativnější efekt 
přelévání dopadů mimo EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že páteří 
hospodářského oživení jsou strukturální 
reformy podporující růst; konstatuje, že v 
zájmu ochrany evropských daňových 
poplatníků by jakákoli pomoc před 
plánem obnovy pro každý členský stát 
měla být podmíněna prováděním 
strukturálních reforem doporučených v 
doporučeních pro jednotlivé země;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva 
Pereira, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Paul Tang, Marc Angel, Pedro Marques, 
Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. v zásadě vítá sdělení Komise 
nazvané „Chvíle pro Evropu: náprava 
škod a příprava na příští generaci“, 
navrhující evropský plán na podporu 
oživení ve výši 1,85 bilionu EUR, 
přepracovaný rozpočet EU ve výši 
přibližně 1 100 miliard EUR na období 
2021–2027, vydávání společných 
dluhopisů Evropskou komisí a nové 
vlastní zdroje k zajištění plné 
transparentnosti a demokratické 
odpovědnosti a zajištění solidarity, 
soudržnosti a konvergence, jež tvoří jádro 
evropského plánu na podporu oživení;
(článek, který je v důsledku stavu jednání 
upraven)

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Marek Belka

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. vítá ambiciózní přístup Komise s 
názvem „EU příští generace“, jehož cílem 
je vytvořit evropský plán na podporu 
oživení, přepracovaný dlouhodobý 
rozpočet EU, vydávání společných 
dluhopisů Evropskou komisí a nové 
vlastní zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh usnesení
Bod 4 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4b. připomíná, že vysoká míra zdanění 
v Evropě je překážkou pro investice, 
pracovní místa, produktivitu a 
konkurenceschopnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn 
Regner, Paul Tang, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Návrh usnesení
Bod 4 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4c. v zásadě vítá návrh Komise na 
nový nástroj na podporu oživení a 
odolnosti s cílem podpořit členské státy 
prostřednictvím nevratné finanční 
podpory a úvěrů pro provádění investic a 
reforem, které mají zásadní význam pro 
udržitelné oživení, založené na prioritách 
stanovených v rámci evropského semestru 
pro koordinaci hospodářských politik, 
včetně zásad Evropského pilíře sociálních 
práv, a pokud jde o příspěvek k cíli v 
oblasti klimatu do roku 2030 a k digitální 
agendě;
(článek, který je v důsledku stavu jednání 
upraven)

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh usnesení
Bod 4 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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4c. zdůrazňuje, že zdravé veřejné 
finance jsou nezbytnou podmínkou 
makrofinanční stability eurozóny;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh usnesení
Bod 4 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4d. připomíná pozitivní praxi 
transparentnosti v několika členských 
státech, jež má podobu povinného 
zveřejňování smluv uzavíraných veřejným 
sektorem, což podporuje efektivitu 
veřejných financí a hospodářský růst;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá rychlou a výraznou reakci na 
krizi v oblasti měnové a fiskální politiky, a 
to jak na úrovni EU, tak členských států, i 
evropský plán na podporu oživení; 
domnívá se, že je zásadní, aby byl soubor 
opatření na podporu oživení plně v 
souladu s novou strategií EU v oblasti 
růstu, tj. se zásadami Zelené dohody pro 
Evropu, Evropského pilíře sociálních práv 
a cíli udržitelného rozvoje OSN i s cílem 
chránit práva žen a dosáhnout genderové 
rovnosti; žádá, aby finanční prostředky a 
zdroje směřovaly k projektům a 
příjemcům splňujícím základní hodnoty 

5. vyjadřuje politování nad 
zneužíváním krize k dalšímu uvolňování 
měnové a fiskální politiky, a to jak na 
úrovni EU, tak členských států, i evropský 
plán na podporu oživení a jeho 
navrhované částečné dluhové 
financování; připomíná, že podle článku 
311 SFEU je dluhové financování 
zakázáno;
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vyplývající ze Smluv a aby přijímající 
společnosti chránily své pracovníky, 
platily spravedlivý díl daní a zdržely se 
vyplácení dividend nebo nabízení 
zpětného odkupu akcií s cílem odměňovat 
akcionáře;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá rychlou a výraznou reakci na 
krizi v oblasti měnové a fiskální politiky, a 
to jak na úrovni EU, tak členských států, i 
evropský plán na podporu oživení; 
domnívá se, že je zásadní, aby byl soubor 
opatření na podporu oživení plně v souladu 
s novou strategií EU v oblasti růstu, tj. se 
zásadami Zelené dohody pro Evropu, 
Evropského pilíře sociálních práv a cíli 
udržitelného rozvoje OSN i s cílem chránit 
práva žen a dosáhnout genderové rovnosti; 
žádá, aby finanční prostředky a zdroje 
směřovaly k projektům a příjemcům 
splňujícím základní hodnoty vyplývající ze 
Smluv a aby přijímající společnosti 
chránily své pracovníky, platily 
spravedlivý díl daní a zdržely se vyplácení 
dividend nebo nabízení zpětného odkupu 
akcií s cílem odměňovat akcionáře;

5. vítá rychlou a výraznou reakci na 
krizi v oblasti měnové a fiskální politiky, a 
to jak na úrovni EU, tak členských států, i 
evropský plán na podporu oživení; je 
znepokojen tím, že v rámci plánu „EU 
příští generace“ činí prostředky na oživení 
pouze 0,56 % HDP EU každý rok po dobu 
čtyř let1a, což je částka, která je zjevně 
nedostatečná pro řešení rozsahu recese, 
které čelíme, a není pravděpodobné, že by 
byla schopna poskytnout pomoc 
požadovanou nejvíce postiženými 
členskými státy; naléhavě vyzývá Komisi a 
Radu, aby usilovaly o nový a dodatečný 
balíček, který by přesahoval tuto částku; 
domnívá se, že je zásadní, aby byl soubor 
opatření na podporu oživení plně v souladu 
s novou strategií EU v oblasti růstu, tj. se 
zásadami Zelené dohody pro Evropu, 
Evropského pilíře sociálních práv a cíli 
udržitelného rozvoje OSN i s cílem chránit 
práva žen a dosáhnout genderové rovnosti; 
žádá, aby finanční prostředky a zdroje 
směřovaly k projektům a příjemcům 
splňujícím základní hodnoty vyplývající ze 
Smluv a aby přijímající společnosti 
chránily své pracovníky, platily 
spravedlivý díl daní a zdržely se vyplácení 
dividend nebo nabízení zpětného odkupu 
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akcií s cílem odměňovat akcionáře;

_________________
1a Münchau, Wolfgang, „Why it is not 500 
billion“ (Proč ne 500 miliard), 
Eurointelligence, 30. května 2020. 
http://www.eurointelligence.com/professio
nal/briefings/2020-05-
29.html?cHash=a03f37f075470a52d93b1
a43be5102d9 

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Markus Ferber

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá rychlou a výraznou reakci na 
krizi v oblasti měnové a fiskální politiky, a 
to jak na úrovni EU, tak členských států, i 
evropský plán na podporu oživení; 
domnívá se, že je zásadní, aby byl soubor 
opatření na podporu oživení plně v souladu 
s novou strategií EU v oblasti růstu, tj. se 
zásadami Zelené dohody pro Evropu, 
Evropského pilíře sociálních práv a cíli 
udržitelného rozvoje OSN i s cílem 
chránit práva žen a dosáhnout genderové 
rovnosti; žádá, aby finanční prostředky a 
zdroje směřovaly k projektům a příjemcům 
splňujícím základní hodnoty vyplývající ze 
Smluv a aby přijímající společnosti 
chránily své pracovníky, platily 
spravedlivý díl daní a zdržely se vyplácení 
dividend nebo nabízení zpětného odkupu 
akcií s cílem odměňovat akcionáře;

5. vítá rychlou a výraznou reakci na 
krizi v oblasti měnové a fiskální politiky, a 
to jak na úrovni EU, tak členských států; 
domnívá se, že je zásadní, aby byl 
navrhovaný soubor opatření na podporu 
oživení plně v souladu s novou strategií EU 
v oblasti růstu a aby její výchozí finanční 
strategie byla zdravá; žádá, aby finanční 
prostředky a zdroje směřovaly k projektům 
a příjemcům s největším možným 
hospodářským efektem a splňujícím 
základní hodnoty vyplývající ze Smluv;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle
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Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá rychlou a výraznou reakci na 
krizi v oblasti měnové a fiskální politiky, a 
to jak na úrovni EU, tak členských států, i 
evropský plán na podporu oživení; 
domnívá se, že je zásadní, aby byl soubor 
opatření na podporu oživení plně v souladu 
s novou strategií EU v oblasti růstu, tj. se 
zásadami Zelené dohody pro Evropu, 
Evropského pilíře sociálních práv a cíli 
udržitelného rozvoje OSN i s cílem 
chránit práva žen a dosáhnout genderové 
rovnosti; žádá, aby finanční prostředky a 
zdroje směřovaly k projektům a příjemcům 
splňujícím základní hodnoty vyplývající ze 
Smluv a aby přijímající společnosti 
chránily své pracovníky, platily 
spravedlivý díl daní a zdržely se vyplácení 
dividend nebo nabízení zpětného odkupu 
akcií s cílem odměňovat akcionáře;

5. vítá rychlou a výraznou reakci na 
krizi v oblasti měnové a fiskální politiky, a 
to jak na úrovni EU, tak členských států, i 
evropský plán na podporu oživení; 
domnívá se, že je zásadní, aby byl soubor 
opatření na podporu oživení plně v souladu 
s novou strategií EU v oblasti růstu; žádá, 
aby finanční prostředky a zdroje směřovaly 
k projektům a příjemcům splňujícím 
základní hodnoty vyplývající ze Smluv a 
aby přijímající společnosti chránily své 
pracovníky, platily spravedlivý díl daní a 
zdržely se vyplácení dividend nebo 
nabízení zpětného odkupu akcií s cílem 
odměňovat akcionáře;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn 
Regner, Aurore Lalucq, Paul Tang, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, 
Gabriele Bischoff, Margarida Marques

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá rychlou a výraznou reakci na 
krizi v oblasti měnové a fiskální politiky, a 
to jak na úrovni EU, tak členských států, i 
evropský plán na podporu oživení; 
domnívá se, že je zásadní, aby byl soubor 
opatření na podporu oživení plně v souladu 
s novou strategií EU v oblasti růstu, tj. se 
zásadami Zelené dohody pro Evropu, 
Evropského pilíře sociálních práv a cíli 

5. domnívá se, že je zásadní, aby byl 
soubor opatření na podporu oživení plně v 
souladu s novou strategií EU v oblasti 
růstu, tj. se zásadami Zelené dohody pro 
Evropu, Evropského pilíře sociálních práv 
a cíli udržitelného rozvoje OSN i s cílem 
chránit práva žen a dosáhnout genderové 
rovnosti, a aby základní motivací našich 
opatření byl blahobyt občanů a 
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udržitelného rozvoje OSN i s cílem chránit 
práva žen a dosáhnout genderové rovnosti; 
žádá, aby finanční prostředky a zdroje 
směřovaly k projektům a příjemcům 
splňujícím základní hodnoty vyplývající ze 
Smluv a aby přijímající společnosti 
chránily své pracovníky, platily 
spravedlivý díl daní a zdržely se vyplácení 
dividend nebo nabízení zpětného odkupu 
akcií s cílem odměňovat akcionáře;

udržitelnost; Fond pro oživení by měl 
navíc poskytnout dodatečnou podporu 
investičnímu plánu pro udržitelnou 
Evropu (SEIP) s cílem podpořit 
hospodářství EU směrem k udržitelnému 
a inkluzivnímu hospodářství, které by 
umožnilo zásadní transformaci na 
klimaticky neutrální ekonomiku; žádá, 
aby finanční prostředky a zdroje směřovaly 
k projektům a příjemcům splňujícím 
základní hodnoty vyplývající ze Smluv, 
včetně právního státu, a aby přijímající 
společnosti chránily své pracovníky, platily 
spravedlivý díl daní a zdržely se vyplácení 
dividend nebo nabízení zpětného odkupu 
akcií s cílem odměňovat akcionáře;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Alfred Sant

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá rychlou a výraznou reakci na 
krizi v oblasti měnové a fiskální politiky, a 
to jak na úrovni EU, tak členských států, i 
evropský plán na podporu oživení; 
domnívá se, že je zásadní, aby byl soubor 
opatření na podporu oživení plně v souladu 
s novou strategií EU v oblasti růstu, tj. se 
zásadami Zelené dohody pro Evropu, 
Evropského pilíře sociálních práv a cíli 
udržitelného rozvoje OSN i s cílem chránit 
práva žen a dosáhnout genderové rovnosti; 
žádá, aby finanční prostředky a zdroje 
směřovaly k projektům a příjemcům 
splňujícím základní hodnoty vyplývající ze 
Smluv a aby přijímající společnosti 
chránily své pracovníky, platily 
spravedlivý díl daní a zdržely se vyplácení 
dividend nebo nabízení zpětného odkupu 
akcií s cílem odměňovat akcionáře;

5. vítá rychlou a výraznou reakci na 
krizi v oblasti měnové a fiskální politiky, a 
to jak na úrovni EU, tak členských států, i 
evropský plán na podporu oživení; 
domnívá se, že je zásadní, aby byl soubor 
opatření na podporu oživení plně v souladu 
s novou strategií EU v oblasti růstu, tj. se 
zásadami Zelené dohody pro Evropu, 
Evropského pilíře sociálních práv a cíli 
udržitelného rozvoje OSN i s cílem chránit 
práva žen a dosáhnout genderové rovnosti; 
žádá, aby finanční prostředky a zdroje 
směřovaly k projektům a příjemcům 
splňujícím základní hodnoty vyplývající ze 
Smluv a aby přijímající společnosti 
chránily své pracovníky, platily 
spravedlivý díl daní a zdržely se vyplácení 
dividend nebo nabízení zpětného odkupu 
akcií s cílem odměňovat akcionáře a také 
aby platil zákaz predátorských postupů 
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vůči jiným podnikům, které se nacházejí 
ve slabé finanční situaci v důsledku 
probíhající krize COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Enikő Győri, Eva Maydell, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá rychlou a výraznou reakci na 
krizi v oblasti měnové a fiskální politiky, a 
to jak na úrovni EU, tak členských států, i 
evropský plán na podporu oživení; 
domnívá se, že je zásadní, aby byl soubor 
opatření na podporu oživení plně v souladu 
s novou strategií EU v oblasti růstu, tj. se 
zásadami Zelené dohody pro Evropu, 
Evropského pilíře sociálních práv a cíli 
udržitelného rozvoje OSN i s cílem 
chránit práva žen a dosáhnout genderové 
rovnosti; žádá, aby finanční prostředky a 
zdroje směřovaly k projektům a příjemcům 
splňujícím základní hodnoty vyplývající ze 
Smluv a aby přijímající společnosti 
chránily své pracovníky, platily 
spravedlivý díl daní a zdržely se vyplácení 
dividend nebo nabízení zpětného odkupu 
akcií s cílem odměňovat akcionáře;

5. vítá rychlou a výraznou reakci na 
krizi v oblasti měnové a fiskální politiky, a 
to jak na úrovni EU, tak členských států, i 
evropský plán na podporu oživení; 
domnívá se, že je zásadní, aby byl soubor 
opatření na podporu oživení plně v souladu 
s novou strategií EU v oblasti růstu; žádá, 
aby finanční prostředky a zdroje směřovaly 
k projektům a příjemcům vynakládajícím 
zdroje odpovědně, účinně a na 
ekonomicky životaschopné projekty, a to 
při posílení odpovědnosti vůči evropskému 
semestru a za přísného monitorování, a 
splňujícím základní hodnoty vyplývající ze 
Smluv, aby společnosti přijímající státní 
podporu nebo finančních prostředky EU 
chránily své pracovníky, platily 
spravedlivý díl daní a aby se společnosti, 
které jsou příjemci státní podpory nebo 
finančních prostředků EU na oživení, 
zdržely vyplácení dividend nebo nabízení 
zpětného odkupu akcií s cílem odměňovat 
akcionáře; zvláštní pozornost je třeba 
věnovat posilování postavení žen a 
podpoře rovnosti žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Martin Schirdewan, Manon Aubry
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Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá rychlou a výraznou reakci na 
krizi v oblasti měnové a fiskální politiky, a 
to jak na úrovni EU, tak členských států, i 
evropský plán na podporu oživení; 
domnívá se, že je zásadní, aby byl soubor 
opatření na podporu oživení plně v souladu 
s novou strategií EU v oblasti růstu, tj. se 
zásadami Zelené dohody pro Evropu, 
Evropského pilíře sociálních práv a cíli 
udržitelného rozvoje OSN i s cílem chránit 
práva žen a dosáhnout genderové rovnosti; 
žádá, aby finanční prostředky a zdroje 
směřovaly k projektům a příjemcům 
splňujícím základní hodnoty vyplývající ze 
Smluv a aby přijímající společnosti 
chránily své pracovníky, platily 
spravedlivý díl daní a zdržely se vyplácení 
dividend nebo nabízení zpětného odkupu 
akcií s cílem odměňovat akcionáře;

5. vítá rychlou a výraznou reakci na 
krizi v oblasti měnové a fiskální politiky, a 
to jak na úrovni EU, tak členských států, i 
evropský plán na podporu oživení; 
domnívá se, že je zásadní, aby byl soubor 
opatření na podporu oživení plně v souladu 
s novou strategií EU v oblasti růstu, tj. se 
zásadami Zelené dohody pro Evropu, 
Evropského pilíře sociálních práv a cíli 
udržitelného rozvoje OSN i s cílem chránit 
práva žen a dosáhnout genderové rovnosti; 
žádá, aby finanční prostředky a zdroje 
směřovaly k projektům a příjemcům 
splňujícím základní hodnoty vyplývající ze 
Smluv a aby přijímající společnosti 
chránily své pracovníky, platily 
spravedlivý díl daní a zdržely se vyplácení 
dividend nebo nabízení zpětného odkupu 
akcií s cílem odměňovat akcionáře; vyzývá 
k úplnému oddělení prostředků na oživení 
od procesu evropského semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá rychlou a výraznou reakci na 
krizi v oblasti měnové a fiskální politiky, a 
to jak na úrovni EU, tak členských států, i 
evropský plán na podporu oživení; 
domnívá se, že je zásadní, aby byl soubor 
opatření na podporu oživení plně v souladu 
s novou strategií EU v oblasti růstu, tj. se 
zásadami Zelené dohody pro Evropu, 
Evropského pilíře sociálních práv a cíli 
udržitelného rozvoje OSN i s cílem chránit 

5. vítá rychlou a výraznou reakci na 
krizi v oblasti měnové a fiskální politiky, a 
to jak na úrovni EU, tak členských států, i 
evropský plán na podporu oživení; 
domnívá se, že je zásadní, aby byl soubor 
opatření na podporu oživení plně v souladu 
s novou strategií EU v oblasti růstu – 
Zelenou dohodou pro Evropu, jež staví 
jako základ pro přijímaná opatření 
udržitelnost a cíl chránit práva žen a 
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práva žen a dosáhnout genderové rovnosti; 
žádá, aby finanční prostředky a zdroje 
směřovaly k projektům a příjemcům 
splňujícím základní hodnoty vyplývající ze 
Smluv a aby přijímající společnosti 
chránily své pracovníky, platily 
spravedlivý díl daní a zdržely se vyplácení 
dividend nebo nabízení zpětného odkupu 
akcií s cílem odměňovat akcionáře;

dosáhnout genderové rovnosti; žádá, aby 
finanční prostředky a zdroje směřovaly k 
projektům a příjemcům splňujícím 
základní hodnoty vyplývající ze Smluv a 
aby přijímající společnosti chránily své 
pracovníky, platily spravedlivý díl daní a 
zdržely se vyplácení dividend nebo 
nabízení zpětného odkupu akcií s cílem 
odměňovat akcionáře;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá rychlou a výraznou reakci na 
krizi v oblasti měnové a fiskální politiky, a 
to jak na úrovni EU, tak členských států, i 
evropský plán na podporu oživení; 
domnívá se, že je zásadní, aby byl soubor 
opatření na podporu oživení plně v souladu 
s novou strategií EU v oblasti růstu, tj. se 
zásadami Zelené dohody pro Evropu, 
Evropského pilíře sociálních práv a cíli 
udržitelného rozvoje OSN i s cílem chránit 
práva žen a dosáhnout genderové rovnosti; 
žádá, aby finanční prostředky a zdroje 
směřovaly k projektům a příjemcům 
splňujícím základní hodnoty vyplývající ze 
Smluv a aby přijímající společnosti 
chránily své pracovníky, platily 
spravedlivý díl daní a zdržely se vyplácení 
dividend nebo nabízení zpětného odkupu 
akcií s cílem odměňovat akcionáře;

5. vítá rychlou a výraznou reakci na 
krizi v oblasti měnové a fiskální politiky, a 
to jak na úrovni EU, tak členských států, i 
evropský plán na podporu oživení; 
domnívá se, že je zásadní, aby byl soubor 
opatření na podporu oživení plně v souladu 
s novou strategií EU v oblasti růstu, tj. se 
zásadami Zelené dohody pro Evropu, 
Evropského pilíře sociálních práv a cíli 
udržitelného rozvoje OSN i s cílem chránit 
práva žen a dosáhnout genderové rovnosti; 
žádá, aby finanční prostředky a zdroje 
směřovaly k projektům a příjemcům, jimž 
byla Komisí uložena právní povinnost 
splňovat základní hodnoty vyplývající ze 
Smluv, a aby přijímající společnosti 
chránily své pracovníky, platily 
spravedlivý díl daní a zdržely se vyplácení 
dividend nebo nabízení zpětného odkupu 
akcií s cílem odměňovat akcionáře;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel
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Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá rychlou a výraznou reakci na 
krizi v oblasti měnové a fiskální politiky, a 
to jak na úrovni EU, tak členských států, i 
evropský plán na podporu oživení; 
domnívá se, že je zásadní, aby byl soubor 
opatření na podporu oživení plně v souladu 
s novou strategií EU v oblasti růstu, tj. se 
zásadami Zelené dohody pro Evropu, 
Evropského pilíře sociálních práv a cíli 
udržitelného rozvoje OSN i s cílem chránit 
práva žen a dosáhnout genderové rovnosti; 
žádá, aby finanční prostředky a zdroje 
směřovaly k projektům a příjemcům 
splňujícím základní hodnoty vyplývající ze 
Smluv a aby přijímající společnosti 
chránily své pracovníky, platily 
spravedlivý díl daní a zdržely se vyplácení 
dividend nebo nabízení zpětného odkupu 
akcií s cílem odměňovat akcionáře;

5. vítá rychlou a výraznou reakci na 
krizi v oblasti měnové a fiskální politiky, a 
to jak na úrovni EU, tak členských států, i 
evropský plán na podporu oživení; 
domnívá se, že je zásadní, aby byl soubor 
opatření na podporu oživení plně v souladu 
s novou strategií EU v oblasti růstu, tj. se 
zásadami Zelené dohody pro Evropu, 
Evropského pilíře sociálních práv a cíli 
udržitelného rozvoje OSN i s cílem chránit 
práva žen a dosáhnout genderové rovnosti; 
žádá, aby finanční prostředky a zdroje 
směřovaly k projektům a příjemcům 
splňujícím základní hodnoty vyplývající ze 
Smluv a aby přijímající společnosti 
chránily své pracovníky, platily 
spravedlivý díl daní a aby se společnosti, 
jež jsou příjemci veřejných finančních 
prostředků v rámci krize COVID-19, 
zdržely vyplácení dividend nebo nabízení 
zpětného odkupu akcií s cílem odměňovat 
akcionáře;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá rychlou a výraznou reakci na 
krizi v oblasti měnové a fiskální politiky, a 
to jak na úrovni EU, tak členských států, i 
evropský plán na podporu oživení; 
domnívá se, že je zásadní, aby byl soubor 
opatření na podporu oživení plně v souladu 
s novou strategií EU v oblasti růstu, tj. se 

5. vítá rychlou a výraznou reakci na 
krizi v oblasti měnové a fiskální politiky, a 
to jak na úrovni EU, tak členských států, i 
evropský plán na podporu oživení; 
domnívá se, že je zásadní, aby byl soubor 
opatření na podporu oživení plně v souladu 
s novou udržitelnou strategií EU v oblasti 
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zásadami Zelené dohody pro Evropu, 
Evropského pilíře sociálních práv a cíli 
udržitelného rozvoje OSN i s cílem chránit 
práva žen a dosáhnout genderové rovnosti; 
žádá, aby finanční prostředky a zdroje 
směřovaly k projektům a příjemcům 
splňujícím základní hodnoty vyplývající ze 
Smluv a aby přijímající společnosti 
chránily své pracovníky, platily 
spravedlivý díl daní a zdržely se vyplácení 
dividend nebo nabízení zpětného odkupu 
akcií s cílem odměňovat akcionáře;

růstu, tj. se zásadami Zelené dohody pro 
Evropu, Evropského pilíře sociálních práv 
a cíli udržitelného rozvoje OSN i s cílem 
chránit práva žen a dosáhnout genderové 
rovnosti; žádá, aby finanční prostředky a 
zdroje směřovaly k projektům a příjemcům 
splňujícím základní hodnoty vyplývající ze 
Smluv a aby přijímající společnosti 
chránily své pracovníky, platily 
spravedlivý díl daní a zdržely se vyplácení 
dividend nebo nabízení zpětného odkupu 
akcií s cílem odměňovat akcionáře;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, Valentino Grant

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. vítá rychlou a výraznou reakci na 
krizi v oblasti měnové a fiskální politiky, a 
to jak na úrovni EU, tak členských států, i 
evropský plán na podporu oživení; 
domnívá se, že je zásadní, aby byl soubor 
opatření na podporu oživení plně v souladu 
s novou strategií EU v oblasti růstu, tj. se 
zásadami Zelené dohody pro Evropu, 
Evropského pilíře sociálních práv a cíli 
udržitelného rozvoje OSN i s cílem chránit 
práva žen a dosáhnout genderové rovnosti; 
žádá, aby finanční prostředky a zdroje 
směřovaly k projektům a příjemcům 
splňujícím základní hodnoty vyplývající ze 
Smluv a aby přijímající společnosti 
chránily své pracovníky, platily 
spravedlivý díl daní a zdržely se vyplácení 
dividend nebo nabízení zpětného odkupu 
akcií s cílem odměňovat akcionáře;

5. bere na vědomí rychlou a výraznou 
reakci na krizi v oblasti měnové a fiskální 
politiky, a to jak na úrovni EU, tak 
členských států, i evropský plán na 
podporu oživení; uznává, že soubor 
opatření na podporu oživení je plně v 
souladu s novou strategií EU v oblasti 
růstu, tj. se zásadami Zelené dohody pro 
Evropu, Evropského pilíře sociálních práv 
a cíli udržitelného rozvoje OSN i s cílem 
chránit práva žen a dosáhnout genderové 
rovnosti; žádá, aby finanční prostředky a 
zdroje směřovaly k projektům a příjemcům 
splňujícím základní hodnoty vyplývající ze 
Smluv a aby přijímající společnosti 
chránily své pracovníky, platily 
spravedlivý díl daní a zdržely se vyplácení 
dividend nebo nabízení zpětného odkupu 
akcií s cílem odměňovat akcionáře;

Or. en
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Pozměňovací návrh 112
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. konstatuje, že podle plánu „EU 
příští generace“ bude dluh Komise ve výši 
750 miliard EUR splacen pomocí tří 
možných způsobů, přičemž předsedkyně 
Komise prohlásila, že EU v budoucnu 
upřednostní získání nových vlastních 
zdrojů, jako je digitální daň, uhlíková daň 
na hranicích, rozšíření systému 
obchodování s emisemi a daň z velkých 
nadnárodních společností; je znepokojen 
tím, že získávání významných nových 
vlastních zdrojů bude obtížné bez změny 
Smlouvy, neboť povede k jednomyslnému 
hlasování o zdanění v Radě, v níž bylo 
kvůli odporu daňových rájů z řad 
členských států EU, včetně Nizozemska, 
Lucemburska, Irska, Belgie, Maďarska, 
Malty a Kypru, zamítnuto nebo je 
blokováno mnoho pokrokových návrhů; 
vyjadřuje vážné znepokojení nad tím, že 
ostatní dvě možnosti splácení zvýší úroveň 
veřejného dluhu členských států a že 
členské státy mají povinnost vrátit tyto 
prostředky zpět do budoucích rozpočtů 
EU, a to buď prostřednictvím zvýšení 
příspěvků členských států, nebo 
prostřednictvím omezených programů, což 
znamená, že prostředky na oživení buď 
zvýší národní dluh členských států, nebo 
omezí objem finančních prostředků a 
služeb, z nichž mají prospěch jejich 
občané;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Carmen Avram, Csaba Molnár, Evelyn Regner, 
Alfred Sant, Aurore Lalucq, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Gabriele 
Bischoff, Margarida Marques
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Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že je zapotřebí plán 
oživení s cílem chránit pracovníky, 
zaměstnance, osoby samostatně výdělečně 
činné a malé a střední podniky a zajistit 
kompenzaci jejich příjmů; oživení musí 
být založeno na vzestupné sociální a 
hospodářské soudržnosti, sociálním 
dialogu a zlepšení sociálních práv a 
pracovních podmínek s cílenými 
opatřeními pro osoby s nejistými formami 
práce; vyzývá orgány EU a členské státy, 
aby zajistily, že finanční podpora z 
veřejných zdrojů bude společnostem 
poskytována pod podmínkou, že zaručí 
pracovní místa a příjem jejich 
zaměstnanců a zaváží se k plnění cílů 
udržitelnosti při dodržování 
mezinárodních norem odpovědného 
podnikání;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Marek Belka

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že fond pro obnovu by 
měl podporovat investiční plán pro 
udržitelnou Evropu (SEIP) se silným 
zaměřením na velmi dobře financovanou 
spravedlivou transformaci s cílem 
podpořit členské státy a jejich občany v 
přechodu na inkluzivní ekonomiku 
založenou na hospodářské, sociální a 
environmentální udržitelnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 115
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že Evropský 
mechanismus stability (ESM) není 
dostatečným nástrojem pro účinnou 
reakci na hospodářské krize v eurozóně, a 
považuje za vhodné provést přezkum 
SFEU, aby ECB mohla přímo nakupovat 
státní dluhopisy členských zemí na 
primárním trhu;

Or. it

Pozměňovací návrh 116
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá aktivaci obecné únikové 
doložky Paktu o stabilitě a růstu a očekává, 
že tato doložka zůstane aktivována 
nejméně do konce roku 2021 s cílem 
podpořit snahu členských států zotavit se z 
krize způsobené pandemií a posílit svou 
hospodářskou a sociální odolnost;

6. lituje aktivace obecné únikové 
doložky Paktu o stabilitě a růstu a očekává, 
že tato doložka zůstane aktivována 
nejméně do konce roku 2021 s cílem 
umožnit zvýšení veřejných výdajů a 
financování dluhů členských států, což 
pouze zvýší nestabilitu trhu; naléhavě 
vyzývá Komisi a členské státy, aby se spíše 
zaměřily na udržitelné oživení z následků 
opatření izolace a omezení volného 
pohybu osob přijatých v důsledku krize 
způsobené pandemií a posílily svou 
hospodářskou a sociální odolnost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 117
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, Billy Kelleher

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá aktivaci obecné únikové 
doložky Paktu o stabilitě a růstu a očekává, 
že tato doložka zůstane aktivována 
nejméně do konce roku 2021 s cílem 
podpořit snahu členských států zotavit se z 
krize způsobené pandemií a posílit svou 
hospodářskou a sociální odolnost;

6. vítá aktivaci obecné únikové 
doložky Paktu o stabilitě a růstu v případě 
vážného hospodářského poklesu;

konstatuje, že v zájmu větší účinnosti a 
důvěryhodnosti měla tato aktivace 
poskytnout informace o načasování a 
podmínkách ukončení nebo přezkumu, a 
žádá Komisi, aby je poskytla na základě 
ekonomických údajů a výstupů;
očekává, že tato doložka zůstane 
aktivována do doby, kdy se evropské 
hospodářství vrátí na úroveň reálného 
HDP před krizí, s cílem podpořit snahu 
členských států zotavit se z krize 
způsobené pandemií a posílit svou 
hospodářskou a sociální odolnost;

vyzývá k přezkumu Paktu o stabilitě a 
růstu v návaznosti na krizi COVID-19 s 
cílem dále umožnit přiměřenou reakci na 
krize a zároveň zajistit udržitelnost dluhu 
v eurozóně, zjednodušení jeho pravidel a 
postupů a zlepšení jejich dodržování;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Carmen Avram, Csaba Molnár, Evelyn Regner, 
Aurore Lalucq, Paul Tang, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Gabriele 
Bischoff

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá aktivaci obecné únikové 
doložky Paktu o stabilitě a růstu a očekává, 
že tato doložka zůstane aktivována 
nejméně do konce roku 2021 s cílem 
podpořit snahu členských států zotavit se z 
krize způsobené pandemií a posílit svou 
hospodářskou a sociální odolnost;

6. vítá aktivaci obecné únikové 
doložky Paktu o stabilitě a růstu a očekává, 
že tato doložka zůstane aktivována 
nejméně do konce roku 2021 s cílem 
podpořit snahu členských států zotavit se z 
krize způsobené pandemií a posílit svou 
hospodářskou a sociální odolnost a 
připravit cestu k ekologické transformaci, 
která bude spravedlivá a inkluzivní, která 
podporuje konkurenceschopnost 
hospodářství a která řeší rizika, jež 
představuje změna klimatu, včetně 
výsledného nárůstu regionálních rozdílů a 
sociálních nerovností; v tomto ohledu sdílí 
názor Evropské fiskální rady, že rychlý 
obrat orientace fiskální politiky není 
příznivý pro oživení a že k udržení 
poptávky je zapotřebí větší a delší fiskální 
podpory a rozšíření diskrečních fiskálních 
opatření, včetně silné složky vládních 
výdajů, a to i v roce 20211e;
_________________
1e Zpráva Evropské fiskální rady z roku 
2020: Posouzení vhodné orientace 
fiskální politiky pro eurozónu 
https://ec.europa.eu/info/publications/asse
ssment-fiscal-stance-appropriate-euro-
area_en 

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Pedro Silva Pereira

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá aktivaci obecné únikové 
doložky Paktu o stabilitě a růstu a očekává, 
že tato doložka zůstaneaktivována 
nejméně do konce roku 2021 s cílem 
podpořit snahu členských států zotavit se z 

6. vítá aktivaci obecné únikové 
doložky Paktu o stabilitě a růstu a vyzývá, 
aby zůstala aktivována, dokud to bude 
zapotřebí, s cílem podpořit snahu 
členských států zotavit se z krize 
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krize způsobené pandemií a posílit svou 
hospodářskou a sociální odolnost;

způsobené pandemií a posílit svou 
hospodářskou a sociální odolnost; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že očekávané 
oživení v roce 2021 bude jen částečně 
spojeno s nutností rozšířit diskreční 
opatření fiskální podpory; sdílí názor 
Evropské fiskální rady, že rychlý obrat 
orientace fiskální politiky není příznivý a 
že k udržení poptávky je zapotřebí větší a 
déle trvající podpory, včetně silné složky 
vládních výdajů, a to i v roce 2021;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá aktivaci obecné únikové 
doložky Paktu o stabilitě a růstu a očekává, 
že tato doložka zůstane aktivována 
nejméně do konce roku 2021 s cílem 
podpořit snahu členských států zotavit se z 
krize způsobené pandemií a posílit svou 
hospodářskou a sociální odolnost;

6. vítá aktivaci obecné únikové 
doložky Paktu o stabilitě a růstu a očekává, 
že tato doložka zůstane aktivována 
nejméně do konce roku 2021 s cílem 
podpořit snahu členských států zotavit se z 
krize způsobené pandemií a posílit svou 
hospodářskou a sociální odolnost; bere na 
vědomí obavy Evropské fiskální rady 
(EFB), že obecná úniková doložka 
neobsahuje ustanovení o skončení 
platnosti, a naléhavě tak vyzývá členské 
státy, aby stanovily datum přezkumu, 
kterým by mohlo být jaro 2021;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Martin Schirdewan

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá aktivaci obecné únikové 
doložky Paktu o stabilitě a růstu a očekává, 
že tato doložka zůstane aktivována 
nejméně do konce roku 2021 s cílem 
podpořit snahu členských států zotavit se z 
krize způsobené pandemií a posílit svou 
hospodářskou a sociální odolnost;

6. vítá aktivaci obecné únikové 
doložky Paktu o stabilitě a růstu a trvá na 
tom, že tato doložka zůstane aktivována , 
dokud nebude tento pakt zrušen nebo 
zásadně transformován; konstatuje, že 
stávající referenční hodnoty celkového 
dluhu a deficitu jsou zcela odtržené od 
reality, a trvá na tom, aby nebyly nikdy 
znovu uplatňovány; domnívá se, že pokud 
budou v budoucím makroekonomickém 
rámci dohodnuty jakékoli nové cíle, musí 
být zaměřeny na ukazatele v oblasti 
klimatu a dobrých životních podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Clara Ponsatí Obiols, Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá aktivaci obecné únikové 
doložky Paktu o stabilitě a růstu a očekává, 
že tato doložka zůstane aktivována 
nejméně do konce roku 2021 s cílem 
podpořit snahu členských států zotavit se z 
krize způsobené pandemií a posílit svou 
hospodářskou a sociální odolnost;

6. vítá aktivaci obecné únikové 
doložky Paktu o stabilitě a růstu a očekává, 
že tato doložka zůstane aktivována 
nejméně do konce roku 2021 s cílem 
podpořit snahu všech úrovní státní správy 
členských států, zejména těch, které jsou 
odpovědné za zdravotnictví, zotavit se z 
krize způsobené pandemií a posílit svou 
hospodářskou a sociální odolnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá aktivaci obecné únikové 
doložky Paktu o stabilitě a růstu a očekává, 
že tato doložka zůstane aktivována 
nejméně do konce roku 2021 s cílem 
podpořit snahu členských států zotavit se z 
krize způsobené pandemií a posílit svou 
hospodářskou a sociální odolnost;

6. vítá aktivaci obecné únikové 
doložky Paktu o stabilitě a růstu a očekává, 
že tato doložka zůstane aktivována 
nejméně do konce roku 2021 a až do doby, 
kdy bude obnoven hospodářský růst a 
stabilita, s cílem podpořit snahu členských 
států zotavit se z krize způsobené pandemií 
a posílit svou hospodářskou a sociální 
odolnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá aktivaci obecné únikové 
doložky Paktu o stabilitě a růstu a očekává, 
že tato doložka zůstane aktivována 
nejméně do konce roku 2021 s cílem 
podpořit snahu členských států zotavit se z 
krize způsobené pandemií a posílit svou 
hospodářskou a sociální odolnost;

6. vítá aktivaci obecné únikové 
doložky Paktu o stabilitě a růstu s cílem 
podpořit snahu členských států zotavit se z 
krize způsobené pandemií a posílit svou 
hospodářskou a sociální odolnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Enikő Győri, Markus Ferber, Agnès Evren, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, 
Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá aktivaci obecné únikové 
doložky Paktu o stabilitě a růstu a očekává, 
že tato doložka zůstane aktivována 
nejméně do konce roku 2021 s cílem 

6. bere na vědomí aktivaci obecné 
únikové doložky v rámci Paktu o stabilitě a 
růstu a očekává, že tato doložka zůstane 
aktivována nejvýše na nezbytně nutnou 
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podpořit snahu členských států zotavit se z 
krize způsobené pandemií a posílit svou 
hospodářskou a sociální odolnost;

dobu s cílem podpořit snahu členských 
států zotavit se z krize způsobené pandemií 
a posílit svou konkurenceschopnost a 
hospodářskou a sociální odolnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, Valentino Grant

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá aktivaci obecné únikové 
doložky Paktu o stabilitě a růstu a očekává, 
že tato doložka zůstane aktivována 
nejméně do konce roku 2021 s cílem 
podpořit snahu členských států zotavit se z 
krize způsobené pandemií a posílit svou 
hospodářskou a sociální odolnost;

6. vítá aktivaci obecné únikové 
doložky Paktu o stabilitě a růstu a očekává, 
že tato doložka zůstane aktivována 
nejméně do konce roku 2021 a až do doby 
úplného oživení ve všech členských 
státech s cílem podpořit jejich snahu 
zotavit se z krize způsobené pandemií a 
posílit svou hospodářskou a sociální 
odolnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Margarida Marques

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. vítá aktivaci obecné únikové 
doložky Paktu o stabilitě a růstu a očekává, 
že tato doložka zůstane aktivována 
nejméně do konce roku 2021 s cílem 
podpořit snahu členských států zotavit se 
z krize způsobené pandemií a posílit svou 
hospodářskou a sociální odolnost;

6. vítá aktivaci obecné únikové 
doložky Paktu o stabilitě a růstu a očekává, 
že tato doložka zůstane aktivována po 
dobu, kdy budou členské státy poskytovat 
podporu na posílení výdajů za účelem 
oživení růstu s cílem zotavit se z krize 
způsobené pandemií, zajistit krátkodobou 
stabilizaci a posílit svou hospodářskou a 
sociální odolnost;
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Or. en

Pozměňovací návrh 128
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, Isabel 
Benjumea Benjumea

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že stávající fiskální a 
rozpočtová pravidla EU prokazatelně 
zajišťují potřebnou flexibilitu v krizových 
dobách a že prokázala mimořádný 
proticyklický účinek umožňující všem 
členským státům přijmout nezbytnou 
orientaci fiskální politiky na ochranu 
ekonomik EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Clara Ponsatí Obiols

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. domnívá se, že v době zrušení 
únikové doložky rozdělí členské státy svůj 
cíl týkající se schodku veřejných financí 
mezi své různé úrovně správy úměrně své 
relativní účasti na obecných výdajích 
členského státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Markus Ferber

Návrh usnesení
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Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. Vítá doporučení Evropské fiskální 
rady1a, aby byly nejpozději do jara 2021 
poskytnuty pokyny týkající se načasování 
a podmínek pro opuštění obecné únikové 
doložky;
_________________
1a Evropská fiskální rada (2020): 
Posouzení vhodné orientace fiskální 
politiky pro eurozónu v roce 2021. 

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
předložila plán, který zajistí rychlé zrušení 
obecné únikové doložky Paktu o stabilitě a 
růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná, že je konkrétně 
zapotřebí podporovat konvergenci v rámci 
eurozóny;

7. připomíná, že je konkrétně 
zapotřebí připravit se na rozpuštění 
eurozóny; vyzývá Komisi, aby připravila 
scénáře vystoupení členských států z 
eurozóny, včetně návrhu na změnu 
Smlouvy, která umožní vyloučit členské 
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státy z eurozóny, pokud tyto státy trvale 
způsobují hospodářské problémy eurozóně 
jako celku;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná, že je konkrétně 
zapotřebí podporovat konvergenci v rámci 
eurozóny;

7. připomíná, že je konkrétně 
zapotřebí podporovat konvergenci v rámci 
eurozóny; vítá proto návrh nástroje na 
podporu platební schopnosti, který 
předložila Komise a jehož cílem je posílit 
rovné podmínky na vnitřním trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Alfred Sant

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná, že je konkrétně 
zapotřebí podporovat konvergenci v rámci 
eurozóny;

7. připomíná, že je konkrétně 
naléhavě zapotřebí podporovat 
konvergenci v rámci EU a zejména 
eurozóny;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Enikő Győri, Markus Ferber, Eva Maydell, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, 
Lídia Pereira, Luděk Niedermayer, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh usnesení
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Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná, že je konkrétně 
zapotřebí podporovat konvergenci v rámci 
eurozóny;

7. připomíná, že je konkrétně 
zapotřebí podporovat konvergenci v rámci 
eurozóny a EU jako takové;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, Valentino Grant

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná, že je konkrétně 
zapotřebí podporovat konvergenci v rámci 
eurozóny;

7. připomíná, že je konkrétně 
zapotřebí podporovat konvergenci růstu v 
rámci eurozóny;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. připomíná, že je konkrétně 
zapotřebí podporovat konvergenci v rámci 
eurozóny;

7. připomíná, žeby mělo být dosaženo 
růstu ve všech zemích v rámci eurozóny;

Or. de

Pozměňovací návrh 138
Aurore Lalucq

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá evropské orgány a členské 
státy, aby si z krize způsobené COVID-19 
vzaly náležité poučení a zahájily mnohem 
větší spolupráci v oblasti zdraví; vyžaduje 
proto více opatření na vytvoření Evropské 
zdravotní unie; vyzývá Komisi, aby do 
evropského semestru začlenila následné 
financování systému zdravotní péče a 
ukazatele a cíle týkající se dobrých 
životních podmínek v rámci doporučení 
pro jednotlivé země;

Or. fr

Pozměňovací návrh 139
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. připomíná, že v zájmu reakce na 
očekávání občanů je naléhavě zapotřebí 
dokončit a posílit strukturu HMU s cílem 
chránit občany a snížit tlak na veřejné 
finance v době vnějších otřesů, aby byla 
překonána sociální a hospodářská 
nerovnováha, a to dokončením Bankovní 
unie a Unie kapitálových trhů a 
vytvořením fiskální kapacity pro 
eurozónu, pro makroekonomickou 
stabilizaci a soudržnost v eurozóně a 
evropský systém zajištění v 
nezaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Marek Belka

Návrh usnesení
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Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje škodlivost daňových 
úniků a praktik vyhýbání se daňovým 
povinnostem vůči vnitrostátním a 
evropským rozpočtům; zdůrazňuje, že 
společnosti registrované na územích, 
která jsou zapsána na unijní seznam 
nespolupracujících jurisdikcí pro daňové 
účely, by neměly být způsobilé pro státní 
podporu a jinou veřejnou podporu během 
fáze oživení i po jejím skončení, pokud v 
těchto zemích neprokáží legitimní 
hospodářskou činnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. se znepokojením konstatuje, že 
systém TARGET 2 se dostává do 
nerovnovážného stavu, a to i přes snížení 
tržní nerovnováhy, což poukazuje na 
neustálý odliv kapitálu z okrajových 
oblastí eurozóny; je obzvláště znepokojen 
závazky Itálie v rámci systému TARGET 
2, které zaznamenaly novou historicky 
nejvyšší úroveň 537 miliard EUR;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Evelyn Regner

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi a Radu, aby 
uplatňovaly začleňování hlediska rovnosti 
žen a mužů ve všech rozpočtech a 
investicích v rámci balíčku pro obnovu a 
vyčleňovaly finanční prostředky 
rovnocenně, spravedlivě a v závislosti na 
skutečných potřebách mužů a žen;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Aurore Lalucq

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá závěr Evropské fiskální rady9, 
že je třeba přezkoumat fiskální rámec, a je 
přesvědčen, že hluboká hospodářská krize 
způsobená pandemií tuto potřebu ještě 
zdůrazňuje; domnívá se, že přezkum a 
reforma musí splňovat výše uvedené 
požadavky, pokud jde o navyšování 
investic souvisejících se změnou klimatu a 
digitalizací a o stabilizaci nové úrovně 
investic, a zároveň zajišťovat řádné 
rozpočtové řízení;

8. vítá závěr Evropské fiskální rady, 
že je třeba přezkoumat fiskální rámec, a je 
přesvědčen, že hluboká hospodářská krize 
způsobená pandemií tuto potřebu ještě 
zdůrazňuje; vítá skutečnost, že Komise 
zahájila proces, který by měl vést k 
takovému přezkumu, a žádá, aby byl tento 
přezkum před přijetím podroben 
hloubkové a demokratické diskusi; 
připomíná vědecký konsenzus, podle 
kterého změna klimatu a zhoršení 
biologické rozmanitosti způsobí s velkou 
pravděpodobností ničivé události, dosud 
neznámé a mající závažné a nezvratné 
důsledky pro hospodářství a společnosti; 
zdůrazňuje, že daňový základ, stabilita 
finančních trhů a udržitelnost veřejných 
financí úzce závisí na ekologické a 
sociální udržitelnosti hospodářství a jeho 
odolnosti; je přesvědčen, že v zájmu 
udržitelného řádného řízení rozpočtu 
zaměřeného na dobrou životní úroveň 
obyvatelstva by revize rozpočtového rámce 
měla vést k lepší rovnováze mezi 
požadavky na koordinaci veřejných 
schodků a požadavky, které by měly získat 
přednost při udržitelném zvyšování 
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investic v souvislosti se změnou klimatu, 
odolností – včetně zdravotní – a 
digitalizací;

_________________
9 Výroční zpráva Evropské fiskální rady za 
rok 2019, s 71

https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

Or. fr

Pozměňovací návrh 144
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn 
Regner, Aurore Lalucq, Paul Tang, Marc Angel, Pedro Marques, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá závěr Evropské fiskální rady9, 
že je třeba přezkoumat fiskální rámec. a je 
přesvědčen, že hluboká hospodářská krize 
způsobená pandemií tuto potřebu ještě 
zdůrazňuje; domnívá se, že přezkum a 
reforma musí splňovat výše uvedené 
požadavky, pokud jde o navyšování 
investic souvisejících se změnou klimatu a 
digitalizací a o stabilizaci nové úrovně 
investic, a zároveň zajišťovat řádné 
rozpočtové řízení;

8. vítá závěr Evropské fiskální rady9, 
že je třeba přezkoumat fiskální rámec z 
důvodu jeho zbytečné složitosti, 
procykličnosti, přílišného spoléhání se na 
nepozorovatelné proměnné a skutečnosti, 
že nechránil kvalitu veřejných výdajů ani 
nepodporoval veřejné investice v období 
růstu posledních sedmi let před krizí; je 
přesvědčen, že hluboká hospodářská krize 
způsobená pandemií tuto potřebu ještě 
zdůrazňuje; domnívá se, že přezkum a 
reforma musí splňovat výše uvedené 
požadavky, pokud jde o navyšování 
investic souvisejících se změnou klimatu a 
digitalizací a o stabilizaci nové úrovně 
investic, a zároveň zajišťovat řádné 
rozpočtové řízení;

_________________ _________________
9 Výroční zpráva Evropské fiskální rady za 
rok 2019, s 71 - 
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

9 Výroční zpráva Evropské fiskální rady za 
rok 2019 - 
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

Or. en
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Pozměňovací návrh 145
Luděk Niedermayer

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá závěr Evropské fiskální rady9, 
že je třeba přezkoumat fiskální rámec, a je 
přesvědčen, že hluboká hospodářská krize 
způsobená pandemií tuto potřebu ještě 
zdůrazňuje; domnívá se, že přezkum a 
reforma musí splňovat výše uvedené 
požadavky, pokud jde o navyšování 
investic souvisejících se změnou klimatu a 
digitalizací a o stabilizaci nové úrovně 
investic, a zároveň zajišťovat řádné 
rozpočtové řízení;

8. vítá závěr Evropské fiskální rady9, 
že je třeba přezkoumat fiskální rámec, a je 
přesvědčen, že hluboká hospodářská krize 
způsobená pandemií tuto potřebu ještě 
zdůrazňuje;

_________________ _________________
9 Výroční zpráva Evropské fiskální rady za 
rok 2019, s 71 - 
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

9 Výroční zpráva Evropské fiskální rady za 
rok 2019, s 71 - 
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Enikő Győri, Markus Ferber, Eva Maydell, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, 
Siegfried Mureşan, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá závěr Evropské fiskální rady9, 
že je třeba přezkoumat fiskální rámec, a je 
přesvědčen, že hluboká hospodářská krize 
způsobená pandemií tuto potřebu ještě 
zdůrazňuje; domnívá se, že přezkum a 
reforma musí splňovat výše uvedené 
požadavky, pokud jde o navyšování 
investic souvisejících se změnou klimatu a 

8. vítá závěr Evropské fiskální rady9, 
že je třeba přezkoumat fiskální rámec, a je 
přesvědčen, že hluboká hospodářská krize 
způsobená pandemií tuto potřebu ještě 
zdůrazňuje; domnívá se, že přezkum musí 
splňovat výše uvedené požadavky, pokud 
jde o navyšování investic souvisejících s 
oživením hospodářství EU, zejména do 
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digitalizací a o stabilizaci nové úrovně 
investic, a zároveň zajišťovat řádné 
rozpočtové řízení;

malých a středních podniků, jednotného 
trhu a jeho konkurenceschopnosti, 
změnou klimatu a digitalizací a o 
stabilizaci nové úrovně investic, a zároveň 
zajišťovat řádné rozpočtové řízení a znovu 
nastartovat budování fiskálních rezerv, 
aby bylo možné účinně reagovat na 
budoucí výzvy;

_________________ _________________
9 Výroční zpráva Evropské fiskální rady za 
rok 2019, s 71 - 
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

9 Výroční zpráva Evropské fiskální rady za 
rok 2019, s 71 - 
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá závěr Evropské fiskální rady9, 
že je třeba přezkoumat fiskální rámec, a je 
přesvědčen, že hluboká hospodářská krize 
způsobená pandemií tuto potřebu ještě 
zdůrazňuje; domnívá se, že přezkum a 
reforma musí splňovat výše uvedené 
požadavky, pokud jde o navyšování 
investic souvisejících se změnou klimatu a 
digitalizací a o stabilizaci nové úrovně 
investic, a zároveň zajišťovat řádné 
rozpočtové řízení;

8. vítá závěr Evropské fiskální rady9, 
že je třeba přezkoumat fiskální rámec, a je 
přesvědčen, že hluboká hospodářská krize 
způsobená pandemií tuto potřebu ještě 
zdůrazňuje; domnívá se, že přezkum a 
reforma musí splňovat výše uvedené 
požadavky, pokud jde o navyšování 
investic souvisejících se změnou klimatu a 
digitalizací a o stabilizaci nové úrovně 
investic, a zároveň zajišťovat řádné 
rozpočtové řízení; za tímto účelem 
zdůrazňuje potřebu vyloučit z výpočtu 
schodku produktivní veřejné investice a 
investice spojené s energetickou a 
digitální transformací;

_________________ _________________
9 Výroční zpráva Evropské fiskální rady za 
rok 2019, s 71 - 
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf 

9 Výroční zpráva Evropské fiskální rady za 
rok 2019, s 71 - 
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf
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Or. it

Pozměňovací návrh 148
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá závěr Evropské fiskální rady9, 
že je třeba přezkoumat fiskální rámec, a je 
přesvědčen, že hluboká hospodářská krize 
způsobená pandemií tuto potřebu ještě 
zdůrazňuje; domnívá se, že přezkum a 
reforma musí splňovat výše uvedené 
požadavky, pokud jde o navyšování 
investic souvisejících se změnou klimatu a 
digitalizací a o stabilizaci nové úrovně 
investic, a zároveň zajišťovat řádné 
rozpočtové řízení;

8. vítá závěr Evropské fiskální rady9, 
že je třeba přezkoumat fiskální rámec z 
důvodu jeho zbytečné složitosti a 
procykličnosti; je přesvědčen, že hluboká 
hospodářská krize způsobená pandemií 
tuto potřebu ještě zdůrazňuje; domnívá se, 
že přezkum a reforma musí splňovat výše 
uvedené požadavky, pokud jde o 
navyšování investic souvisejících se 
změnou klimatu a digitalizací, jakož i 
posilování sociální, hospodářské a 
environmentální odolnosti, a také pokud 
jde o stabilizaci nové úrovně investic, a 
zároveň zajišťovat udržitelné rozpočtové 
řízení;

_________________ _________________
9 Výroční zpráva Evropské fiskální rady za 
rok 2019, s 71 - 
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

9 Výroční zpráva Evropské fiskální rady za 
rok 2019, s 71 - 
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Alfred Sant

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá závěr Evropské fiskální rady9, 
že je třeba přezkoumat fiskální rámec, a je 
přesvědčen, že hluboká hospodářská krize 

8. vítá závěr Evropské fiskální rady9, 
že je třeba přezkoumat fiskální rámec s 
cílem vyhnout se „druhé vlně“ krize 
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způsobená pandemií tuto potřebu ještě 
zdůrazňuje; domnívá se, že přezkum a 
reforma musí splňovat výše uvedené 
požadavky, pokud jde o navyšování 
investic souvisejících se změnou klimatu a 
digitalizací a o stabilizaci nové úrovně 
investic, a zároveň zajišťovat řádné 
rozpočtové řízení;

způsobené úspornými opatřeními; je 
přesvědčen, že hluboká hospodářská krize 
způsobená pandemií tuto potřebu ještě 
zdůrazňuje; domnívá se, že přezkum a 
reforma musí splňovat výše uvedené 
požadavky, pokud jde o navyšování 
sociálně ohleduplných investic 
souvisejících se změnou klimatu a 
digitalizací a o stabilizaci nové úrovně 
investic, a zároveň zajišťovat řádné 
rozpočtové řízení;

_________________ _________________
9 Výroční zpráva Evropské fiskální rady za 
rok 2019, s 71 - 
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

9 Výroční zpráva Evropské fiskální rady za 
rok 2019, s 71 - 
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Herve Juvin, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá závěr Evropské fiskální rady9, 
že je třeba přezkoumat fiskální rámec, a je 
přesvědčen, že hluboká hospodářská krize 
způsobená pandemií tuto potřebu ještě 
zdůrazňuje; domnívá se, že přezkum a 
reforma musí splňovat výše uvedené 
požadavky, pokud jde o navyšování 
investic souvisejících se změnou klimatu a 
digitalizací a o stabilizaci nové úrovně 
investic, a zároveň zajišťovat řádné 
rozpočtové řízení;

8. bere na vědomí závěr Evropské 
fiskální rady9, že je třeba přezkoumat 
fiskální rámec, a je přesvědčen, že hluboká 
hospodářská krize způsobená opatřeními 
izolace a omezení volného pohybu osob v 
důsledku pandemie tuto potřebu ještě 
zdůrazňuje; domnívá se, že přezkum a 
reforma musí splňovat výše uvedené 
požadavky, pokud jde o zajištění řádného 
rozpočtového řízení;

_________________ _________________
9 Výroční zpráva Evropské fiskální rady za 
rok 2019, s 71 - 
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

9 Výroční zpráva Evropské fiskální rady za 
rok 2019, s 71 - 
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

Or. en
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Pozměňovací návrh 151
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá závěr Evropské fiskální rady9, 
že je třeba přezkoumat fiskální rámec, a je 
přesvědčen, že hluboká hospodářská krize 
způsobená pandemií tuto potřebu ještě 
zdůrazňuje; domnívá se, že přezkum a 
reforma musí splňovat výše uvedené 
požadavky, pokud jde o navyšování 
investic souvisejících se změnou klimatu a 
digitalizací a o stabilizaci nové úrovně 
investic, a zároveň zajišťovat řádné 
rozpočtové řízení;

8. vítá závěr Evropské fiskální rady9, 
že je třeba přezkoumat fiskální rámec, a je 
přesvědčen, že hluboká hospodářská krize 
způsobená pandemií tuto potřebu ještě 
zdůrazňuje; domnívá se, že přezkum a 
reforma musí zajistit důsledné vynucování 
řádného rozpočtového řízení a zajistit 
jasnou cestu k udržitelným úrovním 
veřejného dluhu v členských státech;

_________________ _________________
9 Výroční zpráva Evropské fiskální rady za 
rok 2019, s 71 - 
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

9 Výroční zpráva Evropské fiskální rady za 
rok 2019, s 71 - 
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá závěr Evropské fiskální rady9, 
že je třeba přezkoumat fiskální rámec, a je 
přesvědčen, že hluboká hospodářská krize 
způsobená pandemií tuto potřebu ještě 
zdůrazňuje; domnívá se, že přezkum a 
reforma musí splňovat výše uvedené 
požadavky, pokud jde o navyšování 
investic souvisejících se změnou klimatu a 
digitalizací a o stabilizaci nové úrovně 

8. vítá závěr Evropské fiskální rady9, 
že je třeba přezkoumat fiskální rámec, a je 
přesvědčen, že hluboká hospodářská krize 
způsobená pandemií tuto potřebu ještě 
zdůrazňuje; domnívá se, že přezkum a 
reforma musí splňovat výše uvedené 
požadavky, pokud jde o navyšování 
investic souvisejících se změnou klimatu a 
digitalizací a o stabilizaci nové úrovně 
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investic, a zároveň zajišťovat řádné 
rozpočtové řízení;

investic, a zároveň zajišťovat řádné a 
udržitelné rozpočtové řízení;

_________________ _________________
9 Výroční zpráva Evropské fiskální rady za 
rok 2019, s 71 - 
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

9 Výroční zpráva Evropské fiskální rady za 
rok 2019, s 71 - 
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. konstatuje, že Evropský účetní 
dvůr zjistil, že pokud jde o postup při 
makroekonomické nerovnováze, je 
způsob, jakým Komise klasifikuje členské 
státy s nerovnováhami, „nedostatečně 
transparentní“, že doporučení pro 
jednotlivé země vydaná Komisí v rámci 
postupu při makroekonomické 
nerovnováze ve skutečnosti nevyplývají ze 
zjištěné nerovnováhy a že obecně chybí 
informovanost veřejnosti, viditelnost a 
pochopení tohoto postupu a jeho 
důsledků1a; vyzývá k přezkumu 
makroekonomického rámce s cílem zlepšit 
transparentnost a odpovědnost v rámci 
procesů klasifikace a vydávání 
doporučení;
_________________
1a Evropský účetní dvůr, 2018, „Je 
naplňován hlavní cíl preventivní složky 
Paktu o stabilitě a růstu?“ Zvláštní zpráva 
č. 18/2018. 
https://www.eca.europa.eu/cs/Pages/DocIt
em.aspx?did=46430 

Or. en
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Pozměňovací návrh 154
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. vyjadřuje politování nad 
nedostatečným prosazováním fiskálních 
pravidel EU před pandemií COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je znepokojen významným, avšak 
nerovnoměrným negativním dopadem 
koronavirové krize na schodek veřejných 
financí a soukromých dluhů, který dále 
zhoršuje situaci členských států, jež jsou 
obzvláště postiženy pandemií nebo již 
existujícím vysokým schodkem veřejných 
financí; vyzývá k nalezení řešení, které 
zajistí udržitelnost veřejného dluhu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je znepokojen významným, avšak 
nerovnoměrným negativním dopadem 

9. je znepokojen významným, avšak 
nerovnoměrným negativním dopadem 
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koronavirové krize na schodek veřejných 
financí a soukromých dluhů, který dále 
zhoršuje situaci členských států, jež jsou 
obzvláště postiženy pandemií nebo již 
existujícím vysokým schodkem veřejných 
financí; vyzývá k nalezení řešení, které 
zajistí udržitelnost veřejného dluhu;

koronavirové krize na schodek veřejných 
financí a soukromých dluhů, který dále 
zhoršuje situaci členských států, jež jsou 
obzvláště postiženy pandemií nebo již 
existujícím vysokým schodkem veřejných 
financí; vyzývá k nalezení řešení, které 
zajistí udržitelnost veřejného dluhu; 
domnívá se, že to vyžaduje zavedení 
společných dluhopisů, které by vládám 
umožnily vynaložit výdaje v reakci na 
zdravotní a hospodářskou krizi 
způsobenou koronavirem způsobem, který 
nezvýší jejich národní dluh a udrží 
výpůjční náklady poměrně nízké, nebo 
pokud možno zrušení veřejného dluhu v 
důsledku úvěru ECB v rámci nouzového 
pandemického programu nákupu aktiv 
nebo připsání prostředků na účty 
vnitrostátních vládních institucí na 
základě příspěvku na obyvatele za účelem 
přímého financování výdajů souvisejících 
s pandemií;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je znepokojen významným, avšak 
nerovnoměrným negativním dopadem 
koronavirové krize na schodek veřejných 
financí a soukromých dluhů, který dále 
zhoršuje situaci členských států, jež jsou 
obzvláště postiženy pandemií nebo již 
existujícím vysokým schodkem veřejných 
financí; vyzývá k nalezení řešení, které 
zajistí udržitelnost veřejného dluhu;

9. je znepokojen významným, avšak 
nerovnoměrným negativním dopadem 
koronavirové krize na schodek veřejných 
financí a soukromých dluhů, který dále 
zhoršuje situaci členských států, jež jsou 
obzvláště postiženy pandemií nebo již 
existujícím vysokým schodkem veřejných 
financí; vyzývá k nalezení řešení, které 
zajistí udržitelnost veřejného dluhu, a 
zdůrazňuje, že soukromé zadlužení může 
hrát v případě, že je nepřiměřeně vysoké, 
významnou úlohu ve stabilitě eurozóny; 
připomíná potřebu vhodného 
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makroobezřetnostního dohledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je znepokojen významným, avšak 
nerovnoměrným negativním dopadem 
koronavirové krize na schodek veřejných 
financí a soukromých dluhů, který dále 
zhoršuje situaci členských států, jež jsou 
obzvláště postiženy pandemií nebo již 
existujícím vysokým schodkem veřejných 
financí; vyzývá k nalezení řešení, které 
zajistí udržitelnost veřejného dluhu;

9. je znepokojen významným, avšak 
nerovnoměrným negativním dopadem 
opatření izolace a omezení volného 
pohybu osob v důsledku koronavirové 
krize na schodek veřejných financí a 
soukromých dluhů, který dále zhoršuje 
situaci členských států, jež jsou obzvláště 
postiženy pandemií nebo již existujícím 
vysokým schodkem veřejných financí; 
vyzývá k ambicióznímu snižování 
veřejného dluhu a k ambiciózní reformě 
přístupu k financování dluhu v celé EU, 
má-li společná měna přežít příští 
desetiletí;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Enikő Győri, Markus Ferber, Eva Maydell, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, 
Siegfried Mureşan, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je znepokojen významným, avšak 
nerovnoměrným negativním dopadem 
koronavirové krize na schodek veřejných 
financí a soukromých dluhů, který dále 
zhoršuje situaci členských států, jež jsou 
obzvláště postiženy pandemií nebo již 
existujícím vysokým schodkem veřejných 

9. je znepokojen významným, avšak 
nerovnoměrným negativním dopadem 
koronavirové krize na schodek veřejných 
financí a soukromých dluhů, který dále 
zhoršuje situaci členských států, jež jsou 
obzvláště postiženy pandemií nebo již 
existujícím vysokým schodkem veřejných 



AM\1209978CS.docx 87/158 PE655.649v01-00

CS

financí; vyzývá k nalezení řešení, které 
zajistí udržitelnost veřejného dluhu;

financí; vyzývá k nalezení řešení, které 
zajistí udržitelné snižování veřejného 
dluhu, zejména v členských státech s 
vysokou úrovní veřejného dluhu již v 
období před pandemií;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Alfred Sant

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je znepokojen významným, avšak 
nerovnoměrným negativním dopadem 
koronavirové krize na schodek veřejných 
financí a soukromých dluhů, který dále 
zhoršuje situaci členských států, jež jsou 
obzvláště postiženy pandemií nebo již 
existujícím vysokým schodkem veřejných 
financí; vyzývá k nalezení řešení, které 
zajistí udržitelnost veřejného dluhu;

9. je znepokojen významným, avšak 
nerovnoměrným negativním dopadem 
koronavirové krize na schodek veřejných 
financí a soukromých dluhů, který dále 
zhoršuje situaci členských států, jež jsou 
obzvláště postiženy pandemií nebo již 
existujícím vysokým schodkem veřejných 
financí doprovázeným tvrdými úspornými 
opatřeními; vyzývá k nalezení flexibilního 
řešení, které zajistí udržitelnost veřejného 
dluhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. je znepokojen významným, avšak 
nerovnoměrným negativním dopadem 
koronavirové krize na schodek veřejných 
financí a soukromých dluhů, který dále 
zhoršuje situaci členských států, jež jsou 
obzvláště postiženy pandemií nebo již 
existujícím vysokým schodkem veřejných 

9. je znepokojen významným, avšak 
nerovnoměrným negativním dopadem 
koronavirové krize na schodek veřejných 
financí a soukromých dluhů v celé 
eurozóně, který dále zhoršuje situaci 
členských států, jež jsou obzvláště 
postiženy pandemií nebo již existujícím 
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financí; vyzývá k nalezení řešení, které 
zajistí udržitelnost veřejného dluhu;

vysokým schodkem veřejných financí; 
vyzývá k nalezení řešení, které zajistí 
udržitelnost veřejného dluhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. připomíná, že mnohé strukturální 
reformy podporující růst nevyžadují 
fiskální prostor, ale spíše legislativní 
a administrativní úsilí zaměřené na 
posílení tržních sil a iniciativ soukromého 
sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. považuje za klíčové, aby byl 
přezkum unijního rámce fiskální a 
hospodářské politiky dokončen do doby, 
než bude zrušena úniková doložka, a aby 
fiskální politice umožňoval z 
krátkodobého hlediska uvážlivě reagovat 
na otřesy a z dlouhodobého hlediska 
snižovat vysoký poměr veřejného dluhu na 
dohodnutou referenční hodnotu a zároveň 
umožňovat dostatečnou úroveň veřejných 
investic, progresivní daňové politiky a 
splácení úvěrů v souladu s hospodářským 
cyklem i dlouhodobou modernizaci 
veřejných komodit;

10. považuje za klíčové, aby byla co 
nejdříve zrušena úniková doložka a aby byl 
vysoký poměr veřejného dluhu z 
dlouhodobého hlediska snížen na 
absolutně minimální hodnotu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 164
Marek Belka

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. považuje za klíčové, aby byl 
přezkum unijního rámce fiskální a 
hospodářské politiky dokončen do doby, 
než bude zrušena úniková doložka, a aby 
fiskální politice umožňoval z krátkodobého 
hlediska uvážlivě reagovat na otřesy a z 
dlouhodobého hlediska snižovat vysoký 
poměr veřejného dluhu na dohodnutou 
referenční hodnotu a zároveň umožňovat 
dostatečnou úroveň veřejných investic, 
progresivní daňové politiky a splácení 
úvěrů v souladu s hospodářským cyklem i 
dlouhodobou modernizaci veřejných 
komodit;

10. považuje za klíčové, aby byl 
přezkum unijního rámce fiskální a 
hospodářské politiky dokončen do doby, 
než bude zrušena úniková doložka, a aby 
fiskální politice umožňoval z krátkodobého 
hlediska uvážlivě reagovat na otřesy a z 
dlouhodobého hlediska snižovat vysoký 
poměr veřejného dluhu na dohodnutou 
referenční hodnotu a zároveň umožňovat 
dostatečnou úroveň veřejných investic, 
progresivní daňové politiky a splácení 
úvěrů v souladu s hospodářským cyklem i 
dlouhodobou modernizaci veřejných 
komodit; v této souvislosti zdůrazňuje, že v 
rámci Paktu o stabilitě a růstu, který je 
založen na přísných pravidlech, jsou 
potřebná řešení uzpůsobená jednotlivým 
členským státům, a to aniž by byla 
oslabena konkurenceschopnost zemí a 
dosavadní socioekonomická specifika;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Fabio Massimo Castaldo, Clara Ponsatí Obiols

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. považuje za klíčové, aby byl 
přezkum unijního rámce fiskální a 
hospodářské politiky dokončen do doby, 
než bude zrušena úniková doložka, a aby 

10. považuje za klíčové, aby byl 
přezkum unijního rámce fiskální a 
hospodářské politiky dokončen do doby, 
než bude zrušena úniková doložka, a aby 
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fiskální politice umožňoval z krátkodobého 
hlediska uvážlivě reagovat na otřesy a z 
dlouhodobého hlediska snižovat vysoký 
poměr veřejného dluhu na dohodnutou 
referenční hodnotu a zároveň umožňovat 
dostatečnou úroveň veřejných investic, 
progresivní daňové politiky a splácení 
úvěrů v souladu s hospodářským cyklem i 
dlouhodobou modernizaci veřejných 
komodit;

fiskální politice umožňoval z krátkodobého 
hlediska uvážlivě reagovat na otřesy a z 
dlouhodobého hlediska snižovat vysoký 
poměr veřejného dluhu na dohodnutou 
referenční hodnotu a zároveň umožňovat 
dostatečnou úroveň veřejných investic, 
progresivní daňové politiky a splácení 
úvěrů v souladu s hospodářským cyklem i 
dlouhodobou modernizaci veřejných 
komodit; vítá záměr Komise vypracovat na 
začátku roku 2021 návrh na přezkum 
rámce správy ekonomických záležitostí 
EU;

Or. it

Pozměňovací návrh 166
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. považuje za klíčové, aby byl 
přezkum unijního rámce fiskální a 
hospodářské politiky dokončen do doby, 
než bude zrušena úniková doložka, a aby 
fiskální politice umožňoval z krátkodobého 
hlediska uvážlivě reagovat na otřesy a z 
dlouhodobého hlediska snižovat vysoký 
poměr veřejného dluhu na dohodnutou 
referenční hodnotu a zároveň umožňovat 
dostatečnou úroveň veřejných investic, 
progresivní daňové politiky a splácení 
úvěrů v souladu s hospodářským cyklem i 
dlouhodobou modernizaci veřejných 
komodit;

10. považuje za klíčové, aby byla 
stanovena kritéria, která umožní vytvořit 
harmonogram znovuzavedení 
rozpočtových pravidel EU, neboť rámec 
fiskální a hospodářské politiky umožňuje 
fiskální politice z krátkodobého hlediska 
uvážlivě reagovat na otřesy a z 
dlouhodobého hlediska snižovat vysoký 
poměr veřejného dluhu na dohodnutou 
referenční hodnotu;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Joachim Schuster, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn Regner, 
Aurore Lalucq, Marc Angel, Pedro Marques, Gabriele Bischoff
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Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. považuje za klíčové, aby byl 
přezkum unijního rámce fiskální a 
hospodářské politiky dokončen do doby, 
než bude zrušena úniková doložka, a aby 
fiskální politice umožňoval z krátkodobého 
hlediska uvážlivě reagovat na otřesy a z 
dlouhodobého hlediska snižovat vysoký 
poměr veřejného dluhu na dohodnutou 
referenční hodnotu a zároveň umožňovat 
dostatečnou úroveň veřejných investic, 
progresivní daňové politiky a splácení 
úvěrů v souladu s hospodářským cyklem i 
dlouhodobou modernizaci veřejných 
komodit;

10. považuje za klíčové, aby byl 
přezkum unijního rámce fiskální a 
hospodářské politiky dokončen do doby, 
než bude zrušena úniková doložka, a aby 
poskytnul řešení uzpůsobená různým 
potřebám jednotlivých členských států. 
vyzývá k přijetí pravidel, která fiskální 
politice umožňoval z krátkodobého 
hlediska uvážlivě reagovat na otřesy a z 
dlouhodobého hlediska snižovat vysoký 
poměr veřejného dluhu na dohodnutou 
referenční hodnotu a zároveň umožňovat 
dostatečnou úroveň veřejných investic, 
progresivní daňové politiky a stabilní 
příjmy státu, splácení úvěrů v souladu s 
hospodářským cyklem i dlouhodobou 
modernizaci veřejných komodit;

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Aurore Lalucq

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. považuje za klíčové, aby byl 
přezkum unijního rámce fiskální a 
hospodářské politiky dokončen do doby, 
než bude zrušena úniková doložka, a aby 
fiskální politice umožňoval z krátkodobého 
hlediska uvážlivě reagovat na otřesy a z 
dlouhodobého hlediska snižovat vysoký 
poměr veřejného dluhu na dohodnutou 
referenční hodnotu a zároveň umožňovat 
dostatečnou úroveň veřejných investic, 
progresivní daňové politiky a splácení 
úvěrů v souladu s hospodářským cyklem i 
dlouhodobou modernizaci veřejných 
komodit;

10. považuje za klíčové, aby byl 
přezkum unijního rámce fiskální a 
hospodářské politiky dokončen do doby, 
než bude zrušena úniková doložka, a aby 
fiskální politice umožňoval z krátkodobého 
hlediska uvážlivě reagovat na otřesy a z 
dlouhodobého hlediska přibližovat poměr 
veřejného dluhu k dohodnuté referenční 
hodnotě, s přihlédnutím k 
makroekonomickým souvislostem, které 
se dokonce ještě před pandemií za 
posledních deset let dramaticky změnily, a 
zároveň umožňovat dostatečnou úroveň 
veřejných investic, progresivní daňové 
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politiky a splácení úvěrů v souladu s 
hospodářským cyklem i dlouhodobou 
modernizaci veřejných komodit;

Or. fr

Pozměňovací návrh 169
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Siegfried Mureşan, Isabel 
Benjumea Benjumea

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. považuje za klíčové, aby byl 
přezkum unijního rámce fiskální a 
hospodářské politiky dokončen do doby, 
než bude zrušena úniková doložka, a aby 
fiskální politice umožňoval z krátkodobého 
hlediska uvážlivě reagovat na otřesy a z 
dlouhodobého hlediska snižovat vysoký 
poměr veřejného dluhu na dohodnutou 
referenční hodnotu a zároveň umožňovat 
dostatečnou úroveň veřejných investic, 
progresivní daňové politiky a splácení 
úvěrů v souladu s hospodářským cyklem i 
dlouhodobou modernizaci veřejných 
komodit;

10. považuje za klíčové, aby byl 
přezkum unijního rámce fiskální a 
hospodářské politiky dokončen do doby, 
než bude deaktivována úniková doložka, 
avšak nikoli později, než budou trvat 
důvody, které vedly k její aktivaci, aby tak 
fiskální politice umožňoval z krátkodobého 
hlediska uvážlivě reagovat na budoucí 
otřesy; je tudíž velmi důležité snižovat 
vysoký poměr veřejného dluhu členských 
států na dohodnutou referenční hodnotu, a 
to podle předem stanoveného 
harmonogramu, a zároveň nastolit 
rovnováhu vnitrostátních rozpočtů, aby 
umožňovaly dostatečnou úroveň veřejných 
investic a konvergence i dlouhodobou 
modernizaci veřejných komodit;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. považuje za klíčové, aby byl 
přezkum unijního rámce fiskální a 

10. považuje za klíčové, aby byl 
přezkum unijního rámce fiskální a 
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hospodářské politiky dokončen do doby, 
než bude zrušena úniková doložka, a aby 
fiskální politice umožňoval z krátkodobého 
hlediska uvážlivě reagovat na otřesy a z 
dlouhodobého hlediska snižovat vysoký 
poměr veřejného dluhu na dohodnutou 
referenční hodnotu a zároveň umožňovat 
dostatečnou úroveň veřejných investic, 
progresivní daňové politiky a splácení 
úvěrů v souladu s hospodářským cyklem i 
dlouhodobou modernizaci veřejných 
komodit;

hospodářské politiky dokončen do doby, 
než bude zrušena úniková doložka, a aby 
fiskální politice umožňoval z krátkodobého 
hlediska uvážlivě reagovat na otřesy a z 
dlouhodobého hlediska snižovat vysoký 
poměr veřejného dluhu na 60 % HDP a 
zároveň umožňovat účinnou úroveň 
veřejných investic v souladu s fiskálními 
pravidly EU a účinné investice do 
veřejných komodit;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Markus Ferber

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. považuje za klíčové, aby byl 
přezkum unijního rámce fiskální a 
hospodářské politiky dokončen do doby, 
než bude zrušena úniková doložka, a aby 
fiskální politice umožňoval z krátkodobého 
hlediska uvážlivě reagovat na otřesy a z 
dlouhodobého hlediska snižovat vysoký 
poměr veřejného dluhu na dohodnutou 
referenční hodnotu a zároveň umožňovat 
dostatečnou úroveň veřejných investic, 
progresivní daňové politiky a splácení 
úvěrů v souladu s hospodářským cyklem i 
dlouhodobou modernizaci veřejných 
komodit;

10. považuje za klíčové, aby byl 
přezkum unijního rámce fiskální a 
hospodářské politiky dokončen v řádném 
termínu, a aby fiskální politice umožňoval 
z krátkodobého hlediska uvážlivě reagovat 
na otřesy a z dlouhodobého hlediska 
snižovat vysoký poměr veřejného dluhu na 
dohodnutou referenční hodnotu; poukazuje 
na to, že přezkum rámce pro správu 
ekonomických záležitostí by se měl rovněž 
zabývat tím, jak zlepšit prosazování a 
dodržování fiskálních pravidel EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
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Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. považuje za klíčové, aby byl 
přezkum unijního rámce fiskální a 
hospodářské politiky dokončen do doby, 
než bude zrušena úniková doložka, a aby 
fiskální politice umožňoval z krátkodobého 
hlediska uvážlivě reagovat na otřesy a z 
dlouhodobého hlediska snižovat vysoký 
poměr veřejného dluhu na dohodnutou 
referenční hodnotu a zároveň umožňovat 
dostatečnou úroveň veřejných investic, 
progresivní daňové politiky a splácení 
úvěrů v souladu s hospodářským cyklem i 
dlouhodobou modernizaci veřejných 
komodit;

10. považuje za klíčové, aby byl 
přezkum unijního rámce fiskální a 
hospodářské politiky dokončen do doby, 
než bude zrušena úniková doložka, a aby 
fiskální politice umožňoval z krátkodobého 
hlediska uvážlivě reagovat na otřesy a z 
dlouhodobého hlediska snižovat vysoký 
poměr veřejného dluhu na dohodnutou 
referenční hodnotu a zároveň umožňovat 
dostatečnou úroveň veřejných investic, 
progresivní daňové politiky a splácení 
úvěrů v souladu s hospodářským cyklem;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Margarida Marques

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. považuje za klíčové, aby byl 
přezkum unijního rámce fiskální a 
hospodářské politiky dokončen do doby, 
než bude zrušena úniková doložka, a aby 
fiskální politice umožňoval z krátkodobého 
hlediska uvážlivě reagovat na otřesy a z 
dlouhodobého hlediska snižovat vysoký 
poměr veřejného dluhu na dohodnutou 
referenční hodnotu a zároveň umožňovat 
dostatečnou úroveň veřejných investic, 
progresivní daňové politiky a splácení 
úvěrů v souladu s hospodářským cyklem i 
dlouhodobou modernizaci veřejných 
komodit;

10. považuje za klíčové mít jasnější 
pokyny, jak by měla být zrušena úniková 
doložka, a aby přezkum unijního rámce 
fiskální a hospodářské politiky fiskální 
politice umožňoval z krátkodobého 
hlediska uvážlivě reagovat na otřesy a z 
dlouhodobého hlediska snižovat vysoký 
poměr veřejného dluhu na realističtější 
referenční hodnoty a zároveň umožňovat 
dostatečnou úroveň veřejných investic, 
progresivní daňové politiky a splácení 
úvěrů v souladu s hospodářským cyklem i 
dlouhodobou modernizaci veřejných 
komodit;

Or. en
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Pozměňovací návrh 174
Martin Schirdewan

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. považuje za klíčové, aby byl 
přezkum unijního rámce fiskální a 
hospodářské politiky dokončen do doby, 
než bude zrušena úniková doložka, a aby 
fiskální politice umožňoval z krátkodobého 
hlediska uvážlivě reagovat na otřesy a z 
dlouhodobého hlediska snižovat vysoký 
poměr veřejného dluhu na dohodnutou 
referenční hodnotu a zároveň umožňovat 
dostatečnou úroveň veřejných investic, 
progresivní daňové politiky a splácení 
úvěrů v souladu s hospodářským cyklem i 
dlouhodobou modernizaci veřejných 
komodit;

10. považuje za klíčové, aby byl 
přezkum unijního rámce fiskální a 
hospodářské politiky dokončen do doby, 
než bude zrušena úniková doložka, a aby 
fiskální politice umožňoval z krátkodobého 
hlediska uvážlivě reagovat na otřesy a z 
dlouhodobého hlediska snižovat vysoký 
poměr veřejného dluhu na dohodnutou 
referenční hodnotu a zároveň umožňovat 
dostatečnou úroveň veřejných investic, 
progresivní daňové politiky a splácení 
úvěrů v souladu s hospodářským cyklem i 
dlouhodobé posílení veřejných komodit;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, Valentino Grant

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. považuje za klíčové, aby byl 
přezkum unijního rámce fiskální a 
hospodářské politiky dokončen do doby, 
než bude zrušena úniková doložka, a aby 
fiskální politice umožňoval z krátkodobého 
hlediska uvážlivě reagovat na otřesy a z 
dlouhodobého hlediska snižovat vysoký 
poměr veřejného dluhu na dohodnutou 
referenční hodnotu a zároveň umožňovat 
dostatečnou úroveň veřejných investic, 
progresivní daňové politiky a splácení 
úvěrů v souladu s hospodářským cyklem i 
dlouhodobou modernizaci veřejných 
komodit;

10. považuje za klíčové, aby byl 
přezkum unijního rámce fiskální a 
hospodářské politiky dokončen do doby, 
než bude zrušena úniková doložka, a aby 
fiskální politice umožňoval z krátkodobého 
hlediska uvážlivě reagovat na otřesy a z 
dlouhodobého hlediska postupně 
prostřednictvím podpory růstu snižovat 
vysoký poměr veřejného dluhu na 
dohodnutou referenční hodnotu a zároveň 
umožňovat významnou úroveň veřejných 
investic, udržitelné daňové politiky a 
splácení úvěrů v souladu s hospodářským 
cyklem;
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Or. en

Pozměňovací návrh 176
Martin Schirdewan

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. naléhavě vyzývá Komisi a Radu, 
aby v rámci přezkumu 
makroekonomického rámce uznaly, že 
hospodářské podmínky, které v EU 
převažovaly v 90. letech, se výrazně liší od 
současných hospodářských podmínek; 
konstatuje, že v roce 1997 činily úrokové 
sazby přibližně 5 % u dlouhodobých 
vládních úvěrů, průměrný poměr 
veřejného dluhu k HDP v EU činil 65 až 
70 % HDP, medián veřejného dluhu 11 
původních členů eurozóny činil přibližně 
60 % HDP, prognóza růstu HDP byla 3 % 
ročně a inflace byla odhadována na 2 %; 
konstatuje, že podle těchto hospodářských 
podmínek by zachování poměru veřejného 
dluhu k HDP na úrovni 60 % nebo nižší 
vyžadovalo, aby vlády udržovaly 
rozpočtové schodky omezené na 3 % 
HDP; trvá na tom, že pokud budou v 
budoucím makroekonomickém rámci 
dohodnuty jakékoli nové cíle, musí 
odrážet stávající hospodářskou realitu a 
být zaměřeny na ukazatele v oblasti 
klimatu a dobrých životních podmínek; 
konstatuje, že to bude vyžadovat revizi 
Smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. lituje, že Komise používá vůči 
členským státům dvojí standardy při 
uplatňování postupů Paktu stability a 
růstu v závislosti na politických barvách 
jejich příslušných vlád; v tomto ohledu 
bere na vědomí, že neexistují přiměřená 
opatření proti Německu a Nizozemsku, 
která po celá léta porušují pravidla pro 
přebytek běžného účtu;

Or. it

Pozměňovací návrh 178
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, 
Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. naléhavě žádá Komisi, aby 
přezkoumala metodiku výpočtu odhadů 
potenciálního produktu a mezery výstupu, 
která se používá pro hodnocení cyklické 
složky strukturálního salda; je 
přesvědčen, že se tato metodika ukázala 
jako nedostatečná a že se v průběhu let 
ukázalo, že způsobuje nadměrná, 
zkreslující a škodlivá omezení kapacity 
států v oblasti výdajů;

Or. it

Pozměňovací návrh 179
Clara Ponsatí Obiols

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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10a. prohlašuje, že aktivace obecné 
únikové doložky předpokládá prozkoumat 
možnost flexibilnějšího cíle Paktu o 
stabilitě a růstu; domnívá se, že tento cíl 
by se mohl lišit v závislosti na 
hospodářském cyklu, měl by být použit 
jako proticyklické opatření, avšak stále být 
v souladu se zásadou udržitelnosti 
veřejného dluhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. upozorňuje, že zvýšení investic by 
nemělo být považováno za alternativu k 
reformám pro zvýšení produktivity;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Fabio Massimo Castaldo

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. se znepokojením konstatuje, že 
nadměrné přebytky běžného účtu v 
některých členských státech jsou zdrojem 
hluboké makroekonomické nerovnováhy, 
která negativně ovlivňuje stabilitu a 
udržitelnost celé Unie a ztěžuje proces 
vytvoření nové rovnováhy mezi 
ekonomikami eurozóny; vyjadřuje 
politování nad tím, že Komise nikdy 
neuplatnila opravné nástroje dostupné v 
rámci postupu při makroekonomické 
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nerovnováze, a proto naléhavě žádá 
Komisi, aby přijala účinná opatření 
zamezující akumulaci nadměrných 
přebytků; zdůrazňuje, že je třeba vytvořit v 
eurozóně vnitřní mechanismy úprav, které 
stanoví fiskální převody ze zemí s 
přebytkem, s cílem zajistit, aby přebytky 
byly využity k podpoře investic a 
ekonomik v nejzranitelnějších částech 
eurozóny;

Or. it

Pozměňovací návrh 182
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. zdůrazňuje, že by efektivita 
nákladů měla tvořit základ veškerých 
investic financovaných z EU; upozorňuje, 
že by finanční prostředky EU měly 
doprovázet měřitelné cíle a výstupy, včetně 
kvantifikovatelného a srovnatelného 
hodnotícího mechanismu, který umožní, 
aby byly jednotlivé programy EU 
srovnávány a řazeny podle účinnosti; 
poukazuje na význam odpovědnosti a 
transparentnosti v případě orgánů, které 
jsou příjemci finančních prostředků EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Herve Juvin, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. navrhuje kombinaci výdajových vypouští se
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pravidel pro veřejné neinvestiční výdaje a 
zlaté pravidlo pro veřejné investice, které 
bude ústřední pro oba prvky; doufá v 
rychlé oživení po koronavirové krizi a v 
přechod k čistší, sociálně udržitelné a 
digitálnější společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Enikő Győri, Markus Ferber, Agnès Evren, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, 
Siegfried Mureşan, Lídia Pereira, Luděk Niedermayer, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. navrhuje kombinaci výdajových 
pravidel pro veřejné neinvestiční výdaje a 
zlaté pravidlo pro veřejné investice, které 
bude ústřední pro oba prvky; doufá v 
rychlé oživení po koronavirové krizi a v 
přechod k čistší, sociálně udržitelné a 
digitálnější společnosti;

11. doufá v rychlé oživení EU po 
koronavirové krizi prostřednictvím 
posílení jednotného trhu, 
konkurenceschopnosti a soudržnosti a v 
přechod k čistší, sociálně udržitelné a 
digitálnější společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. navrhuje kombinaci výdajových 
pravidel pro veřejné neinvestiční výdaje a 
zlaté pravidlo pro veřejné investice, které 
bude ústřední pro oba prvky; doufá v 
rychlé oživení po koronavirové krizi a v 
přechod k čistší, sociálně udržitelné a 
digitálnější společnosti;

11. zdůrazňuje, že řádné veřejné 
finance jsou hlavním cílem evropských 
fiskálních pravidel, a že s žádnými 
investicemi by se proto nemělo zacházet 
mimo rozpočtový rámec Paktu o stabilitě a 
růstu; doufá v rychlé oživení po 
koronavirové krizi a v přechod k čistší, 
sociálně udržitelné a digitálnější 
společnosti;
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Or. en

Pozměňovací návrh 186
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. navrhuje kombinaci výdajových 
pravidel pro veřejné neinvestiční výdaje a 
zlaté pravidlo pro veřejné investice, které 
bude ústřední pro oba prvky; doufá v 
rychlé oživení po koronavirové krizi a v 
přechod k čistší, sociálně udržitelné a 
digitálnější společnosti;

11. zdůrazňuje, že značná část investic 
potřebných k překonání krize COVID-19 
a ke splnění cílů Zelené dohody pro 
Evropu bude muset pocházet z veřejných 
rozpočtů členských států na celostátní i 
nižší úrovni; navrhuje kombinaci 
výdajových pravidel pro veřejné 
neinvestiční výdaje a zlaté pravidlo pro 
veřejné investice, které bude ústřední pro 
oba prvky; vyzývá k zavedení 
kvalifikovaného zacházení s udržitelnými 
veřejnými investicemi a k zavedení 
účetního odepisování veřejných investic; 
doufá v rychlé oživení po koronavirové 
krizi a v přechod k čistší, sociálně 
udržitelné a digitálnější společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn 
Regner, Paul Tang, Marc Angel, Pedro Marques, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. navrhuje kombinaci výdajových 
pravidel pro veřejné neinvestiční výdaje a 
zlaté pravidlo pro veřejné investice, které 
bude ústřední pro oba prvky; doufá v 
rychlé oživení po koronavirové krizi a v 
přechod k čistší, sociálně udržitelné a 

11. navrhuje kombinaci výdajových 
pravidel pro veřejné neinvestiční výdaje a 
zlaté pravidlo pro veřejné investice a 
investice ve veřejném zájmu, které bude 
ústřední pro oba prvky; doufá v rychlé 
oživení po koronavirové krizi a v přechod 
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digitálnější společnosti; k čistší, sociálně udržitelné a digitálnější 
společnosti; v této souvislosti poukazuje 
na analýzu Evropské fiskální rady, podle 
níž je zapotřebí investičního pravidla pro 
státy na ochranu prorůstových vládních 
výdajů na politické priority EU a podle níž 
nízké úrokové sazby nabízejí vládám 
jedinečnou příležitost investovat do 
budoucnosti1f;
_________________
1f Zpráva Evropské fiskální rady z roku 
2020: Posouzení vhodné orientace 
fiskální politiky pro eurozónu 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/20
20_06_25_efb_assessment_of_euro_area_
fiscal_stance_en.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Fabio Massimo Castaldo, Clara Ponsatí Obiols

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. navrhuje kombinaci výdajových 
pravidel pro veřejné neinvestiční výdaje a 
zlaté pravidlo pro veřejné investice, které 
bude ústřední pro oba prvky; doufá v 
rychlé oživení po koronavirové krizi a v 
přechod k čistší, sociálně udržitelné a 
digitálnější společnosti;

11. navrhuje kombinaci výdajových 
pravidel pro veřejné neinvestiční výdaje a 
zlaté pravidlo pro veřejné investice, které 
bude ústřední pro oba prvky; doufá v 
rychlé oživení po koronavirové krizi a v 
přechod k čistší, sociálně udržitelné a 
digitálnější společnosti; zdůrazňuje, že je 
třeba změnit směr, který bude znamenat 
definitivní opuštění úsporných politik a 
umožní přijetí udržitelných a účinných 
hospodářských politik pro boj proti 
nezaměstnanosti, chudobě a sociálnímu 
vyloučení;

Or. it

Pozměňovací návrh 189
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Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. navrhuje kombinaci výdajových 
pravidel pro veřejné neinvestiční výdaje a 
zlaté pravidlo pro veřejné investice, které 
bude ústřední pro oba prvky; doufá v 
rychlé oživení po koronavirové krizi a v 
přechod k čistší, sociálně udržitelné a 
digitálnější společnosti;

11. doufá v rychlé oživení po 
koronavirové krizi a v přechod k čistší, 
sociálně udržitelné a digitálnější 
společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Aurore Lalucq

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. navrhuje kombinaci výdajových 
pravidel pro veřejné neinvestiční výdaje a 
zlaté pravidlo pro veřejné investice, které 
bude ústřední pro oba prvky; doufá v 
rychlé oživení po koronavirové krizi a v 
přechod k čistší, sociálně udržitelné a 
digitálnější společnosti;

11. navrhuje zaměření výdajů na 
veřejné neinvestiční výdaje 
prostřednictvím diferencovaných pravidel 
podporujících přechod na bezuhlíkové a 
spravedlivější hospodářství a zlaté pravidlo 
pro veřejné investice; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 191
Alfred Sant

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. navrhuje kombinaci výdajových 
pravidel pro veřejné neinvestiční výdaje a 

11. navrhuje kombinaci výdajových 
pravidel pro veřejné neinvestiční výdaje a 
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zlaté pravidlo pro veřejné investice, které 
bude ústřední pro oba prvky; doufá v 
rychlé oživení po koronavirové krizi a v 
přechod k čistší, sociálně udržitelné a 
digitálnější společnosti;

zlaté pravidlo pro veřejné investice, které 
bude ústřední pro oba prvky; doufá v 
rychlé oživení po koronavirové krizi a v 
individuálním potřebám uzpůsobený 
přechod k čistší, udržitelné, sociálně 
spravedlivé a digitálnější společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, Valentino Grant

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. navrhuje kombinaci výdajových 
pravidel pro veřejné neinvestiční výdaje a 
zlaté pravidlo pro veřejné investice, které 
bude ústřední pro oba prvky; doufá v 
rychlé oživení po koronavirové krizi a v 
přechod k čistší, sociálně udržitelné a 
digitálnější společnosti;

11. navrhuje kombinaci výdajových 
pravidel pro veřejné neinvestiční výdaje a 
zlaté pravidlo pro veřejné investice, které 
bude ústřední pro oba prvky; doufá v 
rychlé oživení po koronavirové krizi a v 
přechod k čistší, sociálně udržitelné a 
konkurenceschopnější eurozóně;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. navrhuje kombinaci výdajových 
pravidel pro veřejné neinvestiční výdaje a 
zlaté pravidlo pro veřejné investice, které 
bude ústřední pro oba prvky; doufá v 
rychlé oživení po koronavirové krizi a v 
přechod k čistší, sociálně udržitelné a 
digitálnější společnosti;

11. navrhuje kombinaci výdajových 
pravidel pro veřejné neinvestiční výdaje a 
veřejné investice, které nezvýší zadlužení v 
celém hospodářském cyklu; doufá v rychlé 
oživení po koronavirové krizi a v přechod 
k čistší, sociálně udržitelné a digitálnější 
společnosti;

Or. de
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Pozměňovací návrh 194
Jonás Fernández

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. navrhuje kombinaci výdajových 
pravidel pro veřejné neinvestiční výdaje a 
zlaté pravidlo pro veřejné investice, které 
bude ústřední pro oba prvky; doufá v 
rychlé oživení po koronavirové krizi a v 
přechod k čistší, sociálně udržitelné a 
digitálnější společnosti;

11. navrhuje kombinaci výdajových 
pravidel pro veřejné neinvestiční výdaje a 
zlaté pravidlo pro veřejné investice; doufá 
v rychlé oživení po koronavirové krizi a v 
přechod k čistší, sociálně udržitelné a 
digitálnější společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Stéphanie Yon-Courtin

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. navrhuje kombinaci výdajových 
pravidel pro veřejné neinvestiční výdaje a 
zlaté pravidlo pro veřejné investice, které 
bude ústřední pro oba prvky; doufá v 
rychlé oživení po koronavirové krizi a v 
přechod k čistší, sociálně udržitelné a 
digitálnější společnosti;

11. navrhuje, aby výdajová pravidla 
zohledňovala potřebu chránit a 
podporovat veřejné investice podporující 
růst;

doufá v rychlé oživení po koronavirové 
krizi a v přechod k čistší, sociálně 
udržitelné a digitálnější společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, 
Hélène Laporte
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Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. naléhavě žádá Komisi, aby při 
případné revizi Paktu o stabilitě 
přizpůsobila kritéria a prahy novým 
evropským sociálně-ekonomickým 
souvislostem, aby zjednodušila pravidla, 
která se ukázala jako příliš omezující a 
často represivní pro veřejný dluh a deficit; 
zdůrazňuje negativní dopad nadměrných 
přebytků běžného účtu na platební bilanci 
na stabilitu ekonomiky eurozóny;

Or. it

Pozměňovací návrh 197
Alfred Sant

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vyzývá evropské orgány, aby 
pokračovaly v přezkumu metodik EU pro 
hodnocení hospodářské a sociální 
výkonnosti členských států EU a cílů 
uplatňovaných v rámci Paktu o stabilitě a 
růstu vzhledem k radikálním změnám 
socioekonomických podmínek na 
vnitrostátní i evropské úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. konstatuje, že bez udržitelné 
fiskální politiky a věrohodné finanční 
situace členských států je každý budoucí 
model financování Zelené dohody pro 
Evropu ohrožen, a proto žádá, aby se v 
rámci Paktu o stabilitě a růstu zacházelo s 
veřejnými „zelenými investicemi“ jako s 
každým jiným veřejným výdajem;

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. připomíná, že strukturální reformy 
podporující růst nevyžadují fiskální 
prostor, ale spíše legislativní 
a administrativní úsilí zaměřené na 
posílení tržních sil a iniciativ soukromého 
sektoru; konstatuje zejména, že 
strukturální reformy zaměřené na 
podporu přístupu k financování by mohly 
umožnit širokému spektru začínajících 
subjektů těžit z inovací, a tím by se 
podpořil růst produktivity;

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. připomíná, že cyklus evropského 
semestru je rámcem, v němž členské státy 
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EU koordinují své rozpočtové a 
hospodářské politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, Isabel 
Benjumea Benjumea

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. připomíná, že cyklus evropského 
semestru je rámcem, v němž členské státy 
EU koordinují své rozpočtové a 
hospodářské politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. doporučuje nezbytné dodržování 
zásad subsidiarity a proporcionality; 
zdůrazňuje, že členské státy musí mít i 
nadále dostatečnou flexibilitu při 
provádění vhodné sociální politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Luis Garicano, Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vítá nové zaměření jarního balíčku 
evropského semestru na poskytování 
okamžité reakce hospodářské politiky k 
řešení a omezování zdravotních a 
socioekonomických dopadů nákazy 
COVID-19 a oživení hospodářské činnosti; 
podporuje reformu evropského semestru, 
kterou oznámila Komise a jejímž cílem je 
přeměnit jej v nástroj pro koordinaci 
opatření přijatých na podporu oživení 
podle zásad Zelené dohody pro Evropu, 
Evropského pilíře sociálních práv a cílů 
udržitelného rozvoje; je přesvědčen, že tato 
reforma musí zahrnovat také koordinaci 
opatření týkajících se státní podpory a 
daňových politik; zdůrazňuje, že je třeba 
do ní začlenit nový soubor závazných 
ukazatelů v oblasti udržitelnosti a dobrých 
životních podmínek i alternativní měřítka 
růstu;

12. vítá nové zaměření jarního balíčku 
evropského semestru na poskytování 
okamžité reakce hospodářské politiky k 
řešení a omezování zdravotních a 
socioekonomických dopadů nákazy 
COVID-19 a oživení hospodářské činnosti; 
podporuje reformu evropského semestru, 
kterou oznámila Komise a jejímž cílem je 
přeměnit jej v nástroj pro koordinaci 
opatření přijatých na podporu oživení 
podle zásad Zelené dohody pro Evropu, 
Evropského pilíře sociálních práv a cílů 
udržitelného rozvoje; je přesvědčen, že tato 
reforma musí zahrnovat také koordinaci 
opatření týkajících se daňových politik; je 
rovněž přesvědčen, že reforma musí být 
rozšířena, aniž by došlo k oslabení 
stávajícího procesu správy ekonomických 
záležitostí EU, evropského semestru, 
doplněním stávajícího přístupu 
založeného na fiskální a rozpočtové 
disciplíně o klimatickou a 
environmentální disciplínu; vyzývá proto 
Komisi, aby vypracovala nový klimatický 
ukazatel, který by odrážel hospodářské 
ukazatele, a to s cílem vyhodnotit 
případný rozdíl mezi strukturou rozpočtu 
členských států a scénářem rozvoje 
každého rozpočtu odpovídajícím 
pařížským cílům; zdůrazňuje, že tento 
ukazatel je nezbytný pro to, aby členským 
státům poskytoval odhad jejich teplotní 
trasy v rámci Pařížské dohody, a 
umožňoval tak vydávání doporučení 
týkajících se snižování klimatického 
dluhu v rámci rozšířeného evropského 
semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Herve Juvin, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vítá nové zaměření jarního balíčku 
evropského semestru na poskytování 
okamžité reakce hospodářské politiky k 
řešení a omezování zdravotních a 
socioekonomických dopadů nákazy 
COVID-19 a oživení hospodářské činnosti; 
podporuje reformu evropského semestru, 
kterou oznámila Komise a jejímž cílem je 
přeměnit jej v nástroj pro koordinaci 
opatření přijatých na podporu oživení 
podle zásad Zelené dohody pro Evropu, 
Evropského pilíře sociálních práv a cílů 
udržitelného rozvoje; je přesvědčen, že 
tato reforma musí zahrnovat také 
koordinaci opatření týkajících se státní 
podpory a daňových politik; zdůrazňuje, 
že je třeba do ní začlenit nový soubor 
závazných ukazatelů v oblasti 
udržitelnosti a dobrých životních 
podmínek i alternativní měřítka růstu;

12. bere na vědomí nové zaměření 
jarního balíčku evropského semestru na 
poskytování okamžité reakce hospodářské 
politiky k řešení a omezování zdravotních 
a socioekonomických dopadů nákazy 
COVID-19 a oživení hospodářské činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vítá nové zaměření jarního balíčku 
evropského semestru na poskytování 
okamžité reakce hospodářské politiky k 
řešení a omezování zdravotních a 
socioekonomických dopadů nákazy 
COVID-19 a oživení hospodářské činnosti; 
podporuje reformu evropského semestru, 
kterou oznámila Komise a jejímž cílem je 
přeměnit jej v nástroj pro koordinaci 
opatření přijatých na podporu oživení 
podle zásad Zelené dohody pro Evropu, 
Evropského pilíře sociálních práv a cílů 
udržitelného rozvoje; je přesvědčen, že tato 

12. vítá nové zaměření jarního balíčku 
evropského semestru na poskytování 
okamžité reakce hospodářské politiky k 
řešení a omezování zdravotních a 
socioekonomických dopadů nákazy 
COVID-19 a oživení hospodářské činnosti; 
podporuje reformu evropského semestru, 
kterou oznámila Komise a jejímž cílem je 
přeměnit jej v nástroj pro koordinaci 
opatření přijatých na podporu oživení 
podle zásad Zelené dohody pro Evropu, 
Evropského pilíře sociálních práv a cílů 
udržitelného rozvoje; je přesvědčen, že tato 
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reforma musí zahrnovat také koordinaci 
opatření týkajících se státní podpory a 
daňových politik; zdůrazňuje, že je třeba 
do ní začlenit nový soubor závazných 
ukazatelů v oblasti udržitelnosti a dobrých 
životních podmínek i alternativní měřítka 
růstu;

reforma musí zahrnovat také koordinaci 
opatření týkajících se státní podpory a 
daňových politik; zdůrazňuje, že je třeba 
do ní začlenit nový soubor závazných 
ukazatelů v oblasti udržitelnosti a dobrých 
životních podmínek i alternativní měřítka 
růstu; naléhavě vyzývá Komisi a Radu, aby 
se nevracely k politikám úsporných 
opatření, které byly zavedeny v reakci na 
globální finanční krizi a krizi státního 
dluhu; konstatuje, že tyto škodlivé politiky 
jsou zakotveny v pravidlech Paktu o 
stabilitě a růstu a balíčku šesti a dvou 
právních aktů a že přerušení tohoto rámce 
si vyžádá významné legislativní změny;

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Aurore Lalucq

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vítá nové zaměření jarního balíčku 
evropského semestru na poskytování 
okamžité reakce hospodářské politiky k 
řešení a omezování zdravotních a 
socioekonomických dopadů nákazy 
COVID-19 a oživení hospodářské činnosti; 
podporuje reformu evropského semestru, 
kterou oznámila Komise a jejímž cílem je 
přeměnit jej v nástroj pro koordinaci 
opatření přijatých na podporu oživení 
podle zásad Zelené dohody pro Evropu, 
Evropského pilíře sociálních práv a cílů 
udržitelného rozvoje; je přesvědčen, že tato 
reforma musí zahrnovat také koordinaci 
opatření týkajících se státní podpory a 
daňových politik; zdůrazňuje, že je třeba 
do ní začlenit nový soubor závazných 
ukazatelů v oblasti udržitelnosti a dobrých 
životních podmínek i alternativní měřítka 
růstu;

12. vítá nové zaměření jarního balíčku 
evropského semestru na poskytování 
okamžité reakce hospodářské politiky k 
řešení a omezování zdravotních a 
socioekonomických dopadů nákazy 
COVID-19 a oživení hospodářské činnosti; 
podporuje reformu evropského semestru, 
kterou oznámila Komise a jejímž cílem je 
přeměnit jej v nástroj pro koordinaci 
opatření přijatých na podporu oživení 
podle zásad Zelené dohody pro Evropu, 
Evropského pilíře sociálních práv a cílů 
udržitelného rozvoje; je přesvědčen, že tato 
reforma musí zahrnovat také posílení 
koordinace opatření týkajících se státní 
podpory, jakož i fiskální a sociální politiky 
a úpravu pracovněprávních vztahů s cílem 
zabránit konkurenci mezi členskými státy 
zaměřené na přilákání investorů nebo 
zdanitelných příjmů na úkor ekologické 
transformace nebo daňové a sociální 
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spravedlnosti; zdůrazňuje, že je třeba do ní 
začlenit nový soubor závazných ukazatelů 
v oblasti udržitelnosti a dobrých životních 
podmínek i alternativní měřítka růstu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 207
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Siegfried Mureşan, 
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vítá nové zaměření jarního balíčku 
evropského semestru na poskytování 
okamžité reakce hospodářské politiky k 
řešení a omezování zdravotních a 
socioekonomických dopadů nákazy 
COVID-19 a oživení hospodářské činnosti; 
podporuje reformu evropského semestru, 
kterou oznámila Komise a jejímž cílem je 
přeměnit jej v nástroj pro koordinaci 
opatření přijatých na podporu oživení 
podle zásad Zelené dohody pro Evropu, 
Evropského pilíře sociálních práv a cílů 
udržitelného rozvoje; je přesvědčen, že 
tato reforma musí zahrnovat také 
koordinaci opatření týkajících se státní 
podpory a daňových politik; zdůrazňuje, 
že je třeba do ní začlenit nový soubor 
závazných ukazatelů v oblasti 
udržitelnosti a dobrých životních 
podmínek i alternativní měřítka růstu;

12. vítá okamžité zaměření jarního 
balíčku evropského semestru na 
poskytování okamžité reakce hospodářské 
politiky k řešení a omezování zdravotních 
a socioekonomických dopadů nákazy 
COVID-19 a oživení hospodářské činnosti, 
se zvláštním zaměřením na podporu 
malých a středních podniků; konstatuje, 
že v rámci Jarního balíčku evropského 
semestru byla navržena doporučení pro 
jednotlivé země, která poskytují všem 
členským státům EU pokyny pro 
hospodářskou politiku v souvislosti 
s pandemií koronaviru zaměřenou na 
nejnaléhavější výzvy vyvolané pandemií a 
na obnovení udržitelného růstu, a že 
doporučení jsou strukturována okolo 
dvou cílů: z krátkodobého hlediska 
zmírnění závažných negativních 
socioekonomických důsledků pandemie 
koronaviru a v krátkodobém až 
střednědobém horizontu dosažení 
udržitelného růstu podporujícího 
začlenění, který usnadní ekologickou a 
digitální transformaci1a;
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/commission/presscor
ner/detail/cs/ip_20_901
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Or. en

Pozměňovací návrh 208
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Dragoș Pîslaru

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vítá nové zaměření jarního balíčku 
evropského semestru na poskytování 
okamžité reakce hospodářské politiky k 
řešení a omezování zdravotních a 
socioekonomických dopadů nákazy 
COVID-19 a oživení hospodářské činnosti; 
podporuje reformu evropského semestru, 
kterou oznámila Komise a jejímž cílem je 
přeměnit jej v nástroj pro koordinaci 
opatření přijatých na podporu oživení 
podle zásad Zelené dohody pro Evropu, 
Evropského pilíře sociálních práv a cílů 
udržitelného rozvoje; je přesvědčen, že 
tato reforma musí zahrnovat také 
koordinaci opatření týkajících se státní 
podpory a daňových politik; zdůrazňuje, že 
je třeba do ní začlenit nový soubor 
závazných ukazatelů v oblasti udržitelnosti 
a dobrých životních podmínek i 
alternativní měřítka růstu;

12. vítá nové zaměření jarního balíčku 
evropského semestru na poskytování 
okamžité reakce hospodářské politiky k 
řešení a omezování zdravotních a 
socioekonomických dopadů nákazy 
COVID-19 a oživení hospodářské činnosti; 
podporuje reformu evropského semestru, 
kterou oznámila Komise a jejímž cílem je 
přeměnit jej v nástroj pro koordinaci 
opatření přijatých na podporu oživení;

zdůrazňuje, že prvořadými cíli evropského 
semestru jsou zajistit zdravé veřejné 
finance, předcházet nadměrné 
makroekonomické nerovnováze, 
podporovat strukturální reformy a posílit 
investice;
je přesvědčen, že tato reforma musí 
zahrnovat také koordinaci opatření 
týkajících se státní podpory a daňových 
politik;

zdůrazňuje, že je třeba do ní začlenit nový 
soubor ukazatelů v oblasti udržitelnosti a 
dobrých životních podmínek i alternativní 
měřítka růstu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 209
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, Valentino Grant

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vítá nové zaměření jarního balíčku 
evropského semestru na poskytování 
okamžité reakce hospodářské politiky k 
řešení a omezování zdravotních a 
socioekonomických dopadů nákazy 
COVID-19 a oživení hospodářské činnosti; 
podporuje reformu evropského semestru, 
kterou oznámila Komise a jejímž cílem je 
přeměnit jej v nástroj pro koordinaci 
opatření přijatých na podporu oživení 
podle zásad Zelené dohody pro Evropu, 
Evropského pilíře sociálních práv a cílů 
udržitelného rozvoje; je přesvědčen, že 
tato reforma musí zahrnovat také 
koordinaci opatření týkajících se státní 
podpory a daňových politik; zdůrazňuje, že 
je třeba do ní začlenit nový soubor 
závazných ukazatelů v oblasti 
udržitelnosti a dobrých životních 
podmínek i alternativní měřítka růstu;

12. vítá nové zaměření jarního balíčku 
evropského semestru na poskytování 
okamžité reakce hospodářské politiky k 
řešení a omezování zdravotních a 
socioekonomických dopadů nákazy 
COVID-19 a oživení hospodářské činnosti; 
podporuje reformu evropského semestru, 
kterou oznámila Komise a jejímž cílem je 
přeměnit jej v nástroj pro koordinaci 
opatření přijatých na podporu oživení; je 
přesvědčen, že tato reforma musí zahrnovat 
také koordinaci opatření týkajících se státní 
podpory a daňových politik; zdůrazňuje, že 
je třeba alternativních měřítek růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vítá nové zaměření jarního balíčku 
evropského semestru na poskytování 
okamžité reakce hospodářské politiky k 
řešení a omezování zdravotních a 
socioekonomických dopadů nákazy 
COVID-19 a oživení hospodářské činnosti; 

12. vítá nové zaměření jarního balíčku 
evropského semestru na poskytování 
okamžité reakce hospodářské politiky k 
řešení a omezování zdravotních a 
socioekonomických dopadů nákazy 
COVID-19 a oživení hospodářské činnosti; 
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podporuje reformu evropského semestru, 
kterou oznámila Komise a jejímž cílem je 
přeměnit jej v nástroj pro koordinaci 
opatření přijatých na podporu oživení 
podle zásad Zelené dohody pro Evropu, 
Evropského pilíře sociálních práv a cílů 
udržitelného rozvoje; je přesvědčen, že tato 
reforma musí zahrnovat také koordinaci 
opatření týkajících se státní podpory a 
daňových politik; zdůrazňuje, že je třeba 
do ní začlenit nový soubor závazných 
ukazatelů v oblasti udržitelnosti a dobrých 
životních podmínek i alternativní měřítka 
růstu;

podporuje reformu evropského semestru, 
kterou oznámila Komise a jejímž cílem je 
přeměnit jej v nástroj pro koordinaci 
opatření přijatých na podporu oživení 
podle zásad Zelené dohody pro Evropu, 
Evropského pilíře sociálních práv a cílů 
udržitelného rozvoje; je přesvědčen, že tato 
reforma musí zahrnovat také koordinaci 
opatření týkajících se státní podpory a 
daňových politik; zdůrazňuje, že je třeba 
do ní začlenit nový soubor závazných 
ukazatelů v oblasti udržitelnosti a dobrých 
životních podmínek i alternativní měřítka 
růstu; zdůrazňuje, že tím nesmí být ztracen 
ze zřetele původní účel evropského 
semestru;

Or. de

Pozměňovací návrh 211
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vítá nové zaměření jarního balíčku 
evropského semestru na poskytování 
okamžité reakce hospodářské politiky k 
řešení a omezování zdravotních a 
socioekonomických dopadů nákazy 
COVID-19 a oživení hospodářské činnosti; 
podporuje reformu evropského semestru, 
kterou oznámila Komise a jejímž cílem je 
přeměnit jej v nástroj pro koordinaci 
opatření přijatých na podporu oživení 
podle zásad Zelené dohody pro Evropu, 
Evropského pilíře sociálních práv a cílů 
udržitelného rozvoje; je přesvědčen, že 
tato reforma musí zahrnovat také 
koordinaci opatření týkajících se státní 
podpory a daňových politik; zdůrazňuje, že 
je třeba do ní začlenit nový soubor 
závazných ukazatelů v oblasti 
udržitelnosti a dobrých životních 

12. vítá nové zaměření jarního balíčku 
evropského semestru na poskytování 
okamžité reakce hospodářské politiky k 
řešení a omezování zdravotních a 
socioekonomických dopadů nákazy 
COVID-19 a oživení hospodářské činnosti; 
podporuje reformu evropského semestru, 
kterou oznámila Komise a jejímž cílem je 
přeměnit jej v nástroj pro koordinaci 
opatření přijatých na podporu oživení; je 
přesvědčen, že tato reforma musí zahrnovat 
také koordinaci opatření týkajících se státní 
podpory; zdůrazňuje, že je třeba definovat 
relevantní ukazatele výkonnosti, které 
budou měřit pokrok při provádění 
strukturálních reforem;
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podmínek i alternativní měřítka růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Marek Belka

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vítá nové zaměření jarního balíčku 
evropského semestru na poskytování 
okamžité reakce hospodářské politiky k 
řešení a omezování zdravotních a 
socioekonomických dopadů nákazy 
COVID-19 a oživení hospodářské činnosti; 
podporuje reformu evropského semestru, 
kterou oznámila Komise a jejímž cílem je 
přeměnit jej v nástroj pro koordinaci 
opatření přijatých na podporu oživení 
podle zásad Zelené dohody pro Evropu, 
Evropského pilíře sociálních práv a cílů 
udržitelného rozvoje; je přesvědčen, že tato 
reforma musí zahrnovat také koordinaci 
opatření týkajících se státní podpory a 
daňových politik; zdůrazňuje, že je třeba 
do ní začlenit nový soubor závazných 
ukazatelů v oblasti udržitelnosti a dobrých 
životních podmínek i alternativní měřítka 
růstu;

12. vítá nové zaměření jarního balíčku 
evropského semestru na poskytování 
okamžité reakce hospodářské politiky k 
řešení a omezování zdravotních a 
socioekonomických dopadů nákazy 
COVID-19 a oživení hospodářské činnosti; 
podporuje reformu evropského semestru, 
kterou oznámila Komise a jejímž cílem je 
přeměnit jej v nástroj pro koordinaci 
opatření přijatých na podporu oživení 
podle zásad Zelené dohody pro Evropu, 
Evropského pilíře sociálních práv a cílů 
udržitelného rozvoje, zejména v souvislosti 
se stávající krizí; je přesvědčen, že tato 
reforma musí zahrnovat také koordinaci 
opatření týkajících se státní podpory a 
daňových politik; zdůrazňuje, že je třeba 
do ní začlenit nový soubor závazných 
ukazatelů v oblasti udržitelnosti a dobrých 
životních podmínek i alternativní měřítka 
růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn 
Regner, Aurore Lalucq, Marc Angel, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Margarida 
Marques

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vítá nové zaměření jarního balíčku 
evropského semestru na poskytování 
okamžité reakce hospodářské politiky k 
řešení a omezování zdravotních a 
socioekonomických dopadů nákazy 
COVID-19 a oživení hospodářské činnosti; 
podporuje reformu evropského semestru, 
kterou oznámila Komise a jejímž cílem je 
přeměnit jej v nástroj pro koordinaci 
opatření přijatých na podporu oživení 
podle zásad Zelené dohody pro Evropu, 
Evropského pilíře sociálních práv a cílů 
udržitelného rozvoje; je přesvědčen, že tato 
reforma musí zahrnovat také koordinaci 
opatření týkajících se státní podpory a 
daňových politik; zdůrazňuje, že je třeba 
do ní začlenit nový soubor závazných 
ukazatelů v oblasti udržitelnosti a dobrých 
životních podmínek i alternativní měřítka 
růstu;

12. vítá nové zaměření jarního balíčku 
evropského semestru na poskytování 
okamžité reakce hospodářské politiky k 
řešení a omezování zdravotních a 
socioekonomických dopadů nákazy 
COVID-19 a oživení hospodářské činnosti; 
podporuje reformu evropského semestru, 
kterou oznámila Komise a jejímž cílem je 
přeměnit jej v nástroj pro koordinaci 
opatření přijatých na podporu oživení 
podle zásad Zelené dohody pro Evropu, 
Evropského pilíře sociálních práv a cílů 
udržitelného rozvoje, protože nabízejí 
integrovaný rámec zahrnující otázky 
týkající se veřejného zdraví, jakož i 
sociální, environmentální a ekonomické 
otázky; je přesvědčen, že tato reforma musí 
zahrnovat také koordinaci opatření 
týkajících se státní podpory a daňových 
politik;

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vítá nové zaměření jarního balíčku 
evropského semestru na poskytování 
okamžité reakce hospodářské politiky k 
řešení a omezování zdravotních a 
socioekonomických dopadů nákazy 
COVID-19 a oživení hospodářské činnosti; 
podporuje reformu evropského semestru, 
kterou oznámila Komise a jejímž cílem je 
přeměnit jej v nástroj pro koordinaci 
opatření přijatých na podporu oživení 
podle zásad Zelené dohody pro Evropu, 
Evropského pilíře sociálních práv a cílů 
udržitelného rozvoje; je přesvědčen, že tato 
reforma musí zahrnovat také koordinaci 

12. vítá nové zaměření jarního balíčku 
evropského semestru na poskytování 
okamžité reakce hospodářské politiky k 
řešení a omezování zdravotních a 
socioekonomických dopadů nákazy 
COVID-19 a oživení hospodářské činnosti; 
podporuje oznámení Komise, aby byl 
evropský semestr v rámci vnitrostátních 
plánů na podporu oživení využit pro 
koordinaci opatření přijatých na podporu 
oživení podle zásad Zelené dohody pro 
Evropu, Evropského pilíře sociálních práv 
a cílů udržitelného rozvoje; je přesvědčen, 
že tato reforma musí zahrnovat také 
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opatření týkajících se státní podpory a 
daňových politik; zdůrazňuje, že je třeba 
do ní začlenit nový soubor závazných 
ukazatelů v oblasti udržitelnosti a dobrých 
životních podmínek i alternativní měřítka 
růstu;

koordinaci opatření týkajících se státní 
podpory a daňových politik; zdůrazňuje, že 
je třeba do ní začlenit cíle v oblasti 
udržitelnosti a dobrých životních podmínek 
i měřítka konkurenceschopnosti a růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyjadřuje znepokojení nad tím, že 
navzdory silné kritice metodiky a závěrů 
teorie „rozšiřování úsporných opatření“ 
Komise na této teorii od roku 2009 do 
značné míry závisela; konstatuje, že 
rozsáhlý soubor protidůkazů ukazuje, že 
úsporná opatření obvykle vedou k nižšímu 
růstu HDP, vyšší nezaměstnanosti a 
poklesu poptávky; bere na vědomí zjištění 
někdejšího ekonoma MMF z roku 2013, 
že z každého dolaru škrtnutého z vládního 
rozpočtu se hospodářský výkon snížil o 1,5 
dolaru1a; vyzývá orgány EU a subjekty s 
rozhodovací pravomocí, aby uznaly 
důkazy o tom, že škrty ve veřejných 
výdajích mají na hospodářství 
katastrofální dopad, a aby tento přístup 
odmítly při oživování z opatření izolace a 
omezení volného pohybu osob v důsledku 
pandemie;
_________________
1a Blanchard, Olivier a D. Leigh, 2013, 
„Growth Forecast Errors and Fiscal 
Multipliers“ (Chybné prognózy růstu a 
fiskální multiplikátory), American 
Economic Review (Americký hospodářský 
přehled), svazek 103, č. 3, s. 117-120. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 216
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, 
Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. je znepokojen zjevným narušením 
hospodářské soutěže způsobeným 
asymetrickými objemy státní podpory 
vyplacenými členskými zeměmi během 
hospodářské krize v důsledku různých 
podmínek výchozího zadlužení; je 
přesvědčen, že jednání Komise v oblasti 
politiky hospodářské soutěže bylo 
nepřiměřené a škodlivé a zvětšilo 
nerovnováhu mezi ekonomikami EU; je 
přesvědčen, že je vhodné důkladně 
posoudit dopady způsobené přístupem 
Komise ve vztahu k hospodářské soutěži a 
státním podporám;

Or. it

Pozměňovací návrh 217
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn 
Regner, Paul Tang, Marc Angel, Pedro Marques, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že je třeba začlenit 
nový soubor závazných ukazatelů 
udržitelnosti a dobrých životních 
podmínek a alternativní měření 
výkonnosti růstu, a vyzývá k vytvoření 
nového cyklu udržitelného rozvoje, který 
by byl jedním komplexním postupem 
dohledu, který by v rámci jednoho 
správního rámce řešil hospodářské a 
sociální cíle EU a cíle EU v oblasti 
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udržitelnosti, a který by zajistil soudržný 
přístup k dlouhodobé strategii EU pro 
oživení a odolnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. považuje za nanejvýš důležité, aby 
byly finanční prostředky na obnovu 
zaměřeny na investice, které zvyšují 
produktivitu, dovednosti a inovace a které 
zvyšují náš dlouhodobý růstový potenciál; 
zdůrazňuje, že zvýšení růstu produktivity 
vyžaduje systematickou a pokrokovou 
strategii pro výzkum a inovace s důrazem 
na zvýšení jak fyzického, tak i lidského 
kapitálu;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Enikő Győri, Agnès Evren, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Siegfried Mureşan, 
Lídia Pereira

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá Komisi, aby naléhavě 
začala pracovat na vytvoření zvláštního 
koordinačního mechanismu v EU, který 
by zajistil, že Evropa bude schopna stát se 
do roku 2050 prvním světadílem 
neutrálním z hlediska klimatu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 220
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 12 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12b. konstatuje, že výzkum ukazuje, že 
fiskální multiplikátory jsou obecně větší 
při propadu, a zejména v případě oslabení 
dopadu měnové politiky, například s 
úrokovými sazbami blížícími se nulové 
spodní hranici1a; konstatuje, že další 
výzkum ukazuje, že veřejné investice mají 
také mnohem větší dopad v situaci s 
úrokovými sazbami blížícími se nulové 
spodní hranici, tj. že pokud jsou 
krátkodobé úrokové sazby nízké nebo 
nulové, je fiskální multiplikátor pro 
výdaje silnější1b; vyzývá Komisi a Radu, 
aby tyto důkazy zvážily během přezkumu 
makroekonomického rámce a během 
kolektivní reakce na hospodářský pokles v 
důsledku pandemie;
_________________
1a Jordà, Òscar a A. M. Taylor, 2013, 
„The Time for Austerity: Estimating the 
Average Treatment Effect of Fiscal 
Policy“ (Čas pro úsporná opatření: odhad 
průměrného účinku nápravy fiskální 
politiky), pracovní dokument NBER č. 
19414. 
1b Batini, Nicoletta, L. Eyraud, L. Forni a 
A. Weber, 2014, „Fiscal Multipliers: Size, 
Determinants, and Use in Macroeconomic 
Projections“ (Fiskální multiplikátory: 
velikost, faktory a využití v 
makroekonomických projektech), 
Technické poznámky oddělení MMF pro 
fiskální záležitosti a příručky, 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/tnm/
2014/tnm1404.pdf

Or. en
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Pozměňovací návrh 221
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. uznává úlohu, kterou Komise v 
rámci plánu na podporu oživení 
přisoudila evropskému semestru; 
konstatuje však, že účinnost a úspěch 
harmonizace investičních a reformních 
programů členských států s procesem 
evropského semestru bude záviset na 
pokroku reformy evropského semestru a 
výše uvedené reformy Paktu pro stabilitu 
a růst;

13. odmítá navrhovanou úlohu 
evropského semestru v plánu na podporu 
oživení; konstatuje, že doporučení Komise 
pro jednotlivé země v rámci Paktu o 
stabilitě a růstu a postup při 
makroekonomické nerovnováze od roku 
2011 důsledně požadovaly snížení 
veřejných výdajů a že Komise konkrétně 
vyčlenila jako cíl pro úsporná opatření 
důchody, poskytování zdravotní péče, růst 
mezd, jistotu pracovních míst a dávky v 
nezaměstnanosti; domnívá se, že orgány 
EU musí od těchto politických priorit 
upustit; vyzývá k úplnému oddělení 
procesu evropského semestru od plánu 
oživení;

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Aurore Lalucq

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. uznává úlohu, kterou Komise v 
rámci plánu na podporu oživení přisoudila 
evropskému semestru; konstatuje však, že 
účinnost a úspěch harmonizace 
investičních a reformních programů 
členských států s procesem evropského 
semestru bude záviset na pokroku reformy 
evropského semestru a výše uvedené 
reformy Paktu pro stabilitu a růst;

13. uznává úlohu, kterou Komise v 
rámci plánu na podporu oživení přisoudila 
evropskému semestru; konstatuje však, že 
účinnost a úspěch harmonizace 
investičních a reformních programů 
členských států s procesem evropského 
semestru bude záviset na transformaci 
tohoto evropského semestru a po roce 
2021 na výše uvedené reformě Paktu pro 
stabilitu a růst; připomíná, že z 
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dlouhodobého hlediska závisí potenciální 
rozvoj hospodářských činností mnohem 
více na schopnosti zvládnout změnu 
klimatu a chránit životní prostředí než na 
krátkodobém zvýšení 
konkurenceschopnosti; varuje před 
doporučeními pro makroekonomické 
reformy zaměřené na urychlení 
potenciálního růstu, aniž by byly 
posouzeny jejich sociální, klimatické a 
environmentální důsledky v průběhu 
času; domnívá se, že čtyřleté plány 
obnovy, které jsou založeny pouze na 
zásadě „žádné škody na životním prostředí 
nebo klimatu“, nelze považovat za 
uspokojivé; žádá, aby v rámci evropského 
semestru a národních plánů obnovy měly 
převahu politiky a investice v odvětvích 
uvedených v odstavci 3, které jsou 
rozhodující pro energetickou transformaci 
a ochranu životního prostředí, a aby byly 
založeny na Národních energeticko-
klimatických plánech a na 8. akčnímu 
plánu pro životní prostředí, strategii pro 
biologickou rozmanitost, strategii „od 
zemědělce ke spotřebiteli“, akčním plánu 
pro oběhové hospodářství a akčním plánu 
pro nulové znečištění; vyzývá ke 
koordinaci podmínek pro poskytování 
mimořádné podpory poskytované 
podnikům, jako jsou letecké společnosti, 
které jsou postiženy pandemií a které 
vykazují vysoké emise skleníkových plynů, 
zejména pokud jejich činnost přesahuje 
vnitrostátní rámec;

Or. fr

Pozměňovací návrh 223
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Siegfried Mureşan, 
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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13. uznává úlohu, kterou Komise v 
rámci plánu na podporu oživení přisoudila 
evropskému semestru; konstatuje však, že 
účinnost a úspěch harmonizace 
investičních a reformních programů 
členských států s procesem evropského 
semestru bude záviset na pokroku reformy 
evropského semestru a výše uvedené 
reformy Paktu pro stabilitu a růst;

13. uznává úlohu, kterou Komise v 
rámci plánu na podporu oživení přisoudila 
evropskému semestru; konstatuje však, že 
účinnost a úspěch harmonizace 
investičních a reformních programů 
členských států s procesem evropského 
semestru bude záviset na odpovědnosti 
členských států, konkrétně na provádění 
doporučení pro jednotlivé země, a vyzývá 
proto Komisi, aby aktivněji a lépe 
komunikovala s členskými státy a před 
obvyklým přijímáním doporučení pro 
jednotlivé země nabízela řešení 
uzpůsobená individuálním potřebám; 
zejména nyní, kdy nástroj na podporu 
oživení a odolnosti bude začleněn do 
semestru, je zřejmé, že je třeba zlepšit 
komunikaci, neboť členské státy EU 
dosáhly alespoň určitého pokroku, pokud 
jde o pouhých 40 % (37 z 93) doporučení 
v rámci evropského semestru 20191a;
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/ATAG/2020/624400/IPOL_ATA(2
020)624400_EN.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. uznává úlohu, kterou Komise v 
rámci plánu na podporu oživení přisoudila 
evropskému semestru; konstatuje však, že 
účinnost a úspěch harmonizace 
investičních a reformních programů 
členských států s procesem evropského 
semestru bude záviset na pokroku reformy 
evropského semestru a výše uvedené 
reformy Paktu pro stabilitu a růst;

13. uznává úlohu, kterou Komise v 
rámci plánu na podporu oživení přisoudila 
evropskému semestru;
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vítá propojení nástroje na podporu oživení 
a odolnosti s procesem evropského 
semestru, např. sladění investičních a 
reformních programů členských států s 
doporučeními pro jednotlivé země;
je znepokojen tím, že se členské státy 
zavázaly k doporučením pro jednotlivé 
země, a žádá Komisi, aby zveřejnila svou 
metodiku posuzování víceletého pokroku 
při provádění doporučení pro jednotlivé 
země;
je přesvědčen, že propojení úhrad z 
nástroje na podporu oživení a odolnosti 
na řešení výzev uvedených v doporučeních 
pro jednotlivé země, jakož i monitorování 
pokroku dosaženého při provádění 
reforem a investic prostřednictvím 
podávání zpráv v rámci evropského 
semestru, tento závazek posílí;

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. uznává úlohu, kterou Komise v 
rámci plánu na podporu oživení přisoudila 
evropskému semestru; konstatuje však, že 
účinnost a úspěch harmonizace 
investičních a reformních programů 
členských států s procesem evropského 
semestru bude záviset na pokroku reformy 
evropského semestru a výše uvedené 
reformy Paktu pro stabilitu a růst;

13. uznává úlohu, kterou Komise v 
rámci plánu na podporu oživení přisoudila 
evropskému semestru; zdůrazňuje, že 
vazba mezi evropským semestrem a 
plánovaným nástrojem na podporu 
oživení a odolnosti by měla být navržena 
tak, aby nebránila oživení nebo zlepšování 
sociální, hospodářské a environmentální 
odolnosti členských států; konstatuje, že 
účinnost a úspěch harmonizace 
investičních a reformních programů 
členských států s procesem evropského 
semestru bude v konečném důsledku 
záviset na pokroku reformy evropského 
semestru a výše uvedené reformy Paktu 
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pro stabilitu a růst;

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, 
Marc Angel, Eero Heinäluoma

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. uznává úlohu, kterou Komise v 
rámci plánu na podporu oživení přisoudila 
evropskému semestru; konstatuje však, že 
účinnost a úspěch harmonizace 
investičních a reformních programů 
členských států s procesem evropského 
semestru bude záviset na pokroku reformy 
evropského semestru a výše uvedené 
reformy Paktu pro stabilitu a růst;

13. uznává úlohu, kterou Komise v 
rámci plánu na podporu oživení přisoudila 
evropskému semestru, a jeho význam pro 
koordinaci politik na úrovni EU, a to 
vzhledem k velikosti a bezprecedentní 
povaze politických opatření přijatých na 
úrovni členských států; konstatuje však, že 
účinnost a úspěch harmonizace 
investičních a reformních programů 
členských států s procesem evropského 
semestru bude záviset na pokroku reformy 
evropského semestru, posíleného 
provádění doporučení pro jednotlivé země 
ze strany členských států a výše uvedené 
reformy Paktu pro stabilitu a růst;

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. uznává úlohu, kterou Komise v 
rámci plánu na podporu oživení přisoudila 
evropskému semestru; konstatuje však, že 
účinnost a úspěch harmonizace 
investičních a reformních programů 
členských států s procesem evropského 

13. uznává úlohu, kterou Komise v 
rámci plánu na podporu oživení přisoudila 
evropskému semestru; domnívá se, že 
poskytnutí finančních prostředků EU je 
podmíněno tím, že členské státy budou 
dodržovat vnitrostátní plány na podporu 
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semestru bude záviset na pokroku reformy 
evropského semestru a výše uvedené 
reformy Paktu pro stabilitu a růst;

oživení předložené orgánům EU a těmito 
orgány schválené; konstatuje však, že 
účinnost a úspěch harmonizace 
investičních a reformních programů 
členských států s procesem evropského 
semestru bude záviset na pokroku reformy 
evropského semestru a zjednodušení Paktu 
pro stabilitu a růst v zájmu jeho větší 
účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. uznává úlohu, kterou Komise v 
rámci plánu na podporu oživení přisoudila 
evropskému semestru; konstatuje však, že 
účinnost a úspěch harmonizace 
investičních a reformních programů 
členských států s procesem evropského 
semestru bude záviset na pokroku reformy 
evropského semestru a výše uvedené 
reformy Paktu pro stabilitu a růst;

13. uznává úlohu, kterou Komise v 
rámci plánu na podporu oživení přisoudila 
evropskému semestru; konstatuje však, že 
účinnost a úspěch harmonizace 
investičních a reformních programů 
členských států s procesem evropského 
semestru bude záviset na pokroku reformy 
evropského semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. uznává úlohu, kterou Komise v 
rámci plánu na podporu oživení přisoudila 
evropskému semestru; konstatuje však, že 
účinnost a úspěch harmonizace 
investičních a reformních programů 

13. uznává úlohu, kterou Komise v 
rámci plánu na podporu oživení přisoudila 
evropskému semestru; konstatuje však, že 
účinnost a úspěch harmonizace 
investičních a reformních programů 



PE655.649v01-00 128/158 AM\1209978CS.docx

CS

členských států s procesem evropského 
semestru bude záviset na pokroku reformy 
evropského semestru a výše uvedené 
reformy Paktu pro stabilitu a růst;

členských států s procesem evropského 
semestru bude záviset na pokroku reformy 
evropského semestru a dodržování Paktu 
pro stabilitu a růst;

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. je si vědom silné kritiky ekonomů 
a akademických pracovníků1a směřující 
vůči modelu Komise pro určení mezery 
výstupu, který se používá k výpočtu 
strukturálního schodku v Paktu o stabilitě 
a růstu a procesu evropského semestru, 
kdy Komise propojila velikost této mezery 
výstupu a požadavky fiskální úpravy, jež 
ukládá; konstatuje, že mezera výstupu je 
nezjistitelná a může se jednat pouze o 
odhad na základě zkušeností a údajů z 
nedávné minulosti; konstatuje, že podle 
tohoto modelu se v období silného 
hospodářského růstu potenciální výstup 
hospodářství zvýší, což znamená, že jeho 
orientace fiskální politiky se bude jevit 
jako dobře vyvážená, a že recese EU s 
dvěma propady vedla k opačnému účinku, 
což vedlo ke zmenšení rozdílu mezi 
skutečným a potenciálním výstupem; je 
znepokojen tím, že tato metoda vedla v 
letech 2018–2019 k bizarní situaci, kdy 
Komise požádala Itálii (která se nacházela 
v recesi a její HDP byl o 8 procent nižší 
než v roce 2007) o snížení veřejných 
výdajů, aby nedošlo k přehřátí 
ekonomiky;
_________________
1a See Heimberger, Phillipp a JKapeller, 
„How economic policy drives European 
(dis)integration“ (Jak hospodářská 
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politika podněcuje evropskou 
(des)integraci), článek ze dne 22. září 
2016. 
https://www.ineteconomics.org/perspectiv
es/blog/how-economic-policy-drives-
european-disintegration; a Tooze, Adam, 
„Output gap nonsense“ (Nesmysl mezery 
výstupu), Sociální Evropa, 30. dubna 
2019. https://www.socialeurope.eu/output-
gap-nonsense. 

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. je přesvědčen, že budování odolné 
ekonomiky vyžaduje posílení sociálního 
rozměru evropské správy; zdůrazňuje 
úlohu evropského semestru pro zajištění 
odpovídající ochrany všech osob, včetně 
případného stanovení minimálních 
standardů EU, s cílem podpořit 
vzestupnou konvergenci životních a 
pracovních podmínek; připomíná, že 
provádění evropského pilíře sociálních 
práv prostřednictvím evropského semestru 
znamená směrovat členské státy na 
společné sociální cíle a zlepšení sociálních 
ukazatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn 
Regner, Paul Tang, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, 
Margarida Marques

Návrh usnesení
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Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vítá Zelenou dohodu pro Evropu 
jako naši novou strategii růstu, která 
spojuje čtyři rozměry: životní prostředí, 
produktivitu, stabilitu a spravedlnost, 
přičemž konkurenceschopná udržitelnost 
je ústředním prvkem evropského sociálně 
tržního hospodářství, které umožňují 
digitální a ekologické technologie, 
inovativní průmyslová základna a 
strategická autonomie, s cílem zajistit 
Evropě vůdčí postavení na poli 
transformace;

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje nutnost zlepšit 
fungování postupu evropského semestru a 
zajistit zdravé fiskální politiky, snížit 
veřejný dluh a vybudovat fiskální rezervy 
s cílem zlepšit ekonomickou odolnost 
eurozóny vůči budoucím otřesům;

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Paul Tang, Marc 
Angel, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Margarida Marques

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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13b. vyzývá ke zlepšení sociálních 
ukazatelů s ohledem na Agendu 2030 
OSN s cílem řešit a zkoumat skutečné 
sociální potřeby krize a řešit dlouhodobé 
důsledky v zájmu podpory kvalitní 
zaměstnanosti, kvalitních služeb zdravotní 
a sociální péče, vzdělávání a odborné 
přípravy a systémů sociální ochrany; dále 
vyzývá k dokončení postupu při 
nerovnováze s cílem monitorovat a 
identifikovat sociální nerovnováhy a 
začlenit postup sociální nerovnováhy, 
který by vedl k doporučením pro 
jednotlivé země a k vymezení 
střednědobých sociálních cílů v zájmu 
napravení této nerovnováhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. opakuje svou výzvu k posílení 
demokratické úlohy Parlamentu v rámci 
pro správu ekonomických záležitostí při 
příležitosti jakékoli budoucí změny 
Smlouvy a v mezidobí žádá o přijetí 
interinstitucionální dohody o udržitelném 
evropském řízení, která Parlamentu 
poskytne právo udělovat souhlas s 
politickými doporučeními uvedenými v 
roční analýze růstu, fiskálním balíčku 
eurozóny a doporučeních pro jednotlivé 
země;

14. vítá skutečnost, že Komise nemůže 
členské státy nutit, aby dodržovaly její 
doporučení pro jednotlivé země;

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle
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Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. opakuje svou výzvu k posílení 
demokratické úlohy Parlamentu v rámci 
pro správu ekonomických záležitostí při 
příležitosti jakékoli budoucí změny 
Smlouvy a v mezidobí žádá o přijetí 
interinstitucionální dohody o udržitelném 
evropském řízení, která Parlamentu 
poskytne právo udělovat souhlas s 
politickými doporučeními uvedenými v 
roční analýze růstu, fiskálním balíčku 
eurozóny a doporučeních pro jednotlivé 
země;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. opakuje svou výzvu k posílení 
demokratické úlohy Parlamentu v rámci 
pro správu ekonomických záležitostí při 
příležitosti jakékoli budoucí změny 
Smlouvy a v mezidobí žádá o přijetí 
interinstitucionální dohody o udržitelném 
evropském řízení, která Parlamentu 
poskytne právo udělovat souhlas s 
politickými doporučeními uvedenými v 
roční analýze růstu, fiskálním balíčku 
eurozóny a doporučeních pro jednotlivé 
země;

14. opakuje svou výzvu k posílení 
demokratické úlohy Parlamentu v rámci 
pro správu ekonomických záležitostí, 
včetně politických doporučení uvedených 
v roční analýze růstu, fiskálním balíčku 
eurozóny a doporučeních pro jednotlivé 
země;

konstatuje, že předseda Rady, předseda 
Komise, předseda Evropské rady či 
předseda Euroskupiny by měli být 
pravidelně i ad hoc zváni do příslušného 
výboru Evropského parlamentu za účelem 
poskytování informací a výměny názorů, 
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pokud si to vyžádá aktuální politická 
situace;
vyzývá Komisi, aby Evropský parlament i 
Radu jakožto spolunormotvůrce stejnou 
měrou pečlivě informovala o všech 
aspektech týkajících se uplatňování rámce 
EU pro správu ekonomických záležitostí, 
a to i o jeho přípravných fázích a 
veškerých návrzích na jeho reformu či 
posílení;
v mezidobí vybízí Komisi, předsedu 
Euroskupiny a předsedu Rady (ECOFIN), 
aby se s cílem posílit transparentnost a 
demokratickou kontrolu rámce EU pro 
správu ekonomických záležitostí 
dostavovali do příslušného výboru 
Evropského parlamentu za účelem 
hospodářských dialogů, a to v 
jednotlivých fázích uplatňování a 
provádění tohoto rámce; vítá závazek 
předsedy Euroskupiny zvýšit 
transparentnost Euroskupiny, a vyzývá 
proto předsedu Euroskupiny, aby se 
alespoň dvakrát zúčastnil pravidelného 
dialogu v příslušném výboru Parlamentu 
a v případě potřeby také na ad hoc 
základě;
uznává, že je důležité, aby se předseda 
Euroskupiny zapojoval do 
meziparlamentních setkání věnovaných 
záležitostem týkajícím se správy 
ekonomických záležitostí EU a bankovní 
unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. opakuje svou výzvu k posílení 14. opakuje svou výzvu k posílení 
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demokratické úlohy Parlamentu v rámci 
pro správu ekonomických záležitostí při 
příležitosti jakékoli budoucí změny 
Smlouvy a v mezidobí žádá o přijetí 
interinstitucionální dohody o udržitelném 
evropském řízení, která Parlamentu 
poskytne právo udělovat souhlas s 
politickými doporučeními uvedenými v 
roční analýze růstu, fiskálním balíčku 
eurozóny a doporučeních pro jednotlivé 
země;

demokratické úlohy Parlamentu v rámci 
pro správu ekonomických záležitostí při 
příležitosti jakékoli budoucí změny 
Smlouvy a v mezidobí žádá o přijetí 
interinstitucionální dohody o udržitelném 
evropském řízení, která Parlamentu 
poskytne právo udělovat souhlas s 
politickými doporučeními uvedenými v 
roční strategii růstu, fiskálním balíčku 
eurozóny a doporučeních pro jednotlivé 
země; požaduje vytvoření 
institucionalizovaného rámce pro 
pravidelné zapojení sociálních partnerů a 
dalších příslušných zúčastněných stran na 
vnitrostátní i evropské úrovni s cílem 
posílit demokratickou strukturu semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. opakuje svou výzvu k posílení 
demokratické úlohy Parlamentu v rámci 
pro správu ekonomických záležitostí při 
příležitosti jakékoli budoucí změny 
Smlouvy a v mezidobí žádá o přijetí 
interinstitucionální dohody o udržitelném 
evropském řízení, která Parlamentu 
poskytne právo udělovat souhlas s 
politickými doporučeními uvedenými v 
roční analýze růstu, fiskálním balíčku 
eurozóny a doporučeních pro jednotlivé 
země;

14. opakuje svou výzvu k posílení 
demokratické úlohy Parlamentu v rámci 
pro správu ekonomických záležitostí při 
příležitosti jakékoli budoucí změny 
Smlouvy a v mezidobí žádá o přijetí 
interinstitucionální dohody o udržitelném 
evropském řízení, která Parlamentu 
poskytne právo udělovat souhlas s 
politickými doporučeními uvedenými v 
roční analýze růstu, fiskálním balíčku 
eurozóny a doporučeních pro jednotlivé 
země; žádá, aby byl ukončen postup 
hlasování obrácenou kvalifikovanou 
většinou v rámci postupu při nadměrném 
schodku v Radě, který byl zaveden v rámci 
balíčku šesti právních aktů týkajících se 
správy ekonomických záležitostí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 240
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. opakuje svou výzvu k posílení 
demokratické úlohy Parlamentu v rámci 
pro správu ekonomických záležitostí při 
příležitosti jakékoli budoucí změny 
Smlouvy a v mezidobí žádá o přijetí 
interinstitucionální dohody o udržitelném 
evropském řízení, která Parlamentu 
poskytne právo udělovat souhlas s 
politickými doporučeními uvedenými v 
roční analýze růstu, fiskálním balíčku 
eurozóny a doporučeních pro jednotlivé 
země;

14. zdůrazňuje význam úplné diskuse 
a řádného zapojení vnitrostátních 
parlamentů, Evropského parlamentu a 
příslušných zúčastněných stran do 
procesu evropského semestru, vítá úlohu 
Evropského parlamentu, jak ji vymezuje 
balíček dvou a šesti právních aktů, a 
vyzývá Radu a Komisi, aby přijatá 
usnesení náležitě zohlednily;

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. je přesvědčen, že o politikách a 
reformách členských států by měly 
diskutovat a rozhodovat pouze vnitrostátní 
parlamenty při uplatnění zásady 
subsidiarity; bere na vědomí, že postup 
evropského semestru se ukázal jako 
naprosto zničující a škodlivý, když 
nařizoval reformy, které oslabily a 
odzbrojily ekonomiky jednotlivých zemí, 
zhoršily deflaci mezd a prohloubily 
chudobu a nejistotu, pokud jde o práci;

Or. it
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Pozměňovací návrh 242
Marek Belka

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. opakuje, že stále mnoho 
doporučení pro jednotlivé země týkajících 
se evropského semestru dosud není 
členskými státy prováděno, nebo dokonce 
ani bráno v úvahu; v této souvislosti 
vyzývá Komisi, aby do tohoto procesu ve 
větším rozsahu zapojila vnitrostátní 
parlamenty, aby tak měly větší 
odpovědnost v rámci celého procesu, a 
aby byly tudíž přísnější při provádění 
doporučení pro jednotlivé země;

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Pedro Silva Pereira

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. připomíná v této souvislosti své 
usnesení ze dne 26. února 2019 a 
naléhavou potřebu posílit a prosazovat 
demokratickou odpovědnost ESM 
prostřednictvím vytvoření protokolu pro 
dočasné memorandum o spolupráci mezi 
ESM a Evropským parlamentem s cílem 
zlepšit interinstitucionální dialog a zvýšit 
transparentnost a odpovědnost ESM;

Or. en

Pozměňovací návrh 244
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Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. pověřuje Hospodářský a měnový 
výbor, aby přijal opatření s cílem zvýšit 
odpovědnost vůči Evropskému 
parlamentu, neboť dosavadní zkušenosti s 
uplatňováním evropského semestru 
ukazují, že by současný systém 
odpovědnosti mohl být posílen s cílem 
zlepšit jeho legitimitu a účinnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, Valentino Grant

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. považuje za vhodné omezit zásahy 
a doporučení pro členské státy na oblasti 
nezbytné k předcházení negativním 
externalitám, k nimž dochází v důsledku 
vnitrostátních politik, nebo k jejich 
omezení, a to při respektování 
svrchovanosti členských států ve všech 
ostatních odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva 
Pereira, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro 
Marques, Gabriele Bischoff, Margarida Marques

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

14a. vyzývá k institucionalizovanému 
hospodářskému a sociálnímu dialogu se 
sociálními partnery a příslušnými 
zúčastněnými stranami s cílem posílit 
demokratickou odpovědnost, 
transparentnost a kontrolní úlohu 
občanské společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Fabio Massimo Castaldo, Clara Ponsatí Obiols

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje klíčový význam 
veřejných příjmů pro financování oživení 
po pandemii a spravedlivého přechodu k 
udržitelnému hospodářství; připomíná, že 
daňové úniky a vyhýbání se daňovým 
povinnostem dosahují na úrovni EU 
každoročně 160–190 miliard EUR a že tyto 
prostředky chybí v rozpočtech;

15. zdůrazňuje klíčový význam 
veřejných příjmů pro financování oživení 
po pandemii a spravedlivého přechodu k 
udržitelnému hospodářství; připomíná, že 
daňové úniky a vyhýbání se daňovým 
povinnostem dosahují na úrovni EU 
každoročně 160–190 miliard EUR a že tyto 
prostředky chybí v rozpočtech; připomíná, 
že v doporučeních přijatých Zvláštní 
komisí pro finanční trestné činy, daňové 
úniky a vyhýbání se daňovým 
povinnostem (TAX3) tento Parlament 
identifikoval více než jednu zemi Unie se 
stejnými charakteristikami jako tzv. 
daňový ráj; naléhavě žádá Radu, aby 
pokračovala v práci na zavádění nových 
vlastních zdrojů, jako je daň z finančních 
transakcí (FTT) a internetová daň ze 
zisků velkých digitálních společností, a 
vyzývá Komisi, aby předložila návrh na 
zřízení daně spojené s jednotným trhem 
(single market levy) s cílem definitivně 
napravit asymetrii, která existuje v 
některých hospodářských odvětvích, která 
se ve skutečnosti téměř zcela vyhnula 
přispívání do veřejných prostředků;



AM\1209978CS.docx 139/158 PE655.649v01-00

CS

Or. it

Pozměňovací návrh 248
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Herve Juvin, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje klíčový význam 
veřejných příjmů pro financování oživení 
po pandemii a spravedlivého přechodu k 
udržitelnému hospodářství; připomíná, že 
daňové úniky a vyhýbání se daňovým 
povinnostem dosahují na úrovni EU 
každoročně 160–190 miliard EUR a že tyto 
prostředky chybí v rozpočtech;

15. zdůrazňuje klíčový význam 
veřejných příjmů pro financování oživení 
po pandemii a spravedlivého přechodu k 
udržitelnému hospodářství; připomíná, že 
daňové úniky a vyhýbání se daňovým 
povinnostem dosahují na úrovni EU 
každoročně 160–190 miliard EUR a že tyto 
prostředky chybí v rozpočtech; zdůrazňuje, 
že tato krize by neměla být zneužívána 
jako argument ke zvýšení zdanění a 
veřejných výdajů ve všech členských 
státech; vyjadřuje politování nad tím, že 
organizace občanské společnosti, jako je 
nadace Open Society Foundation, která 
má finanční dotaci téměř 20 miliard USD, 
jsou stále osvobozeny od požadavků na 
transparentnost podle páté směrnice pro 
boj proti praní peněz;

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje klíčový význam 
veřejných příjmů pro financování oživení 
po pandemii a spravedlivého přechodu k 
udržitelnému hospodářství; připomíná, že 
daňové úniky a vyhýbání se daňovým 
povinnostem dosahují na úrovni EU 

15. zdůrazňuje klíčový význam 
veřejných příjmů pro financování oživení 
po pandemii a spravedlivého přechodu k 
udržitelnému hospodářství; připomíná, že 
daňové úniky a vyhýbání se daňovým 
povinnostem dosahují na úrovni EU 
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každoročně 160–190 miliard EUR a že tyto 
prostředky chybí v rozpočtech;

každoročně 160–190 miliard EUR a že tyto 
prostředky chybí v rozpočtech; vyzývá k 
ukončení jednomyslného hlasování o 
zdanění v Radě; naléhavě vyzývá německé 
předsednictví Rady, aby urychleně 
pokročilo v nalezení dohody o dani z 
finančních transakcí EU, která by měla 
zahrnovat deriváty; vyzývá také k 
okamžitému přijetí digitální daně na 
úrovni EU pro technologické giganty, 
poté co USA odstoupily z rozhovorů na 
úrovni OECD;

Or. en

Pozměňovací návrh 250
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje klíčový význam 
veřejných příjmů pro financování oživení 
po pandemii a spravedlivého přechodu k 
udržitelnému hospodářství; připomíná, že 
daňové úniky a vyhýbání se daňovým 
povinnostem dosahují na úrovni EU 
každoročně 160–190 miliard EUR a že tyto 
prostředky chybí v rozpočtech;

15. zdůrazňuje klíčový význam 
veřejných příjmů pro financování oživení 
po pandemii a spravedlivého přechodu k 
udržitelnému hospodářství; připomíná, že 
daňové úniky a vyhýbání se daňovým 
povinnostem dosahují na úrovni EU 
každoročně 160–190 miliard EUR a že tyto 
prostředky chybí v rozpočtech; navíc 
zdůrazňuje, že oživení po pandemii a 
spravedlivý přechod k udržitelnému 
hospodářství budou vyžadovat 
dostatečnou mobilizaci soukromých 
zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Enikő Győri, Markus Ferber, Agnès Evren, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, 
Luděk Niedermayer, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje klíčový význam 
veřejných příjmů pro financování oživení 
po pandemii a spravedlivého přechodu k 
udržitelnému hospodářství; připomíná, že 
daňové úniky a vyhýbání se daňovým 
povinnostem dosahují na úrovni EU 
každoročně 160–190 miliard EUR a že 
tyto prostředky chybí v rozpočtech;

15. zdůrazňuje klíčový význam 
daňových příjmů pro financování oživení 
po pandemii, které obnoví 
konkurenceschopnost EU, a spravedlivého 
přechodu k udržitelnému hospodářství; 
připomíná význam boje proti daňovým 
podvodům, daňovým únikům, vyhýbání se 
daňovým povinnostem a praní peněz, a to 
jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vítá akční plán Komise pro 
komplexní politiku Unie v oblasti 
předcházení praní peněz a financování 
terorismu a vyzývá k předložení 
ambiciózního legislativního návrhu s 
posíleným dohledem, pravomocemi a 
zdroji na evropské úrovni, jak je podrobně 
uvedeno v usnesení Parlamentu B9-
0207/2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi, aby prověřila nové vypouští se
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politiky navrhované mezinárodními 
institucemi, které podporují financování 
spravedlivého přechodu a udržitelného 
růstu a přispívají k němu a zároveň usilují 
o obnovu veřejných financí členských 
států; vyzývá k tomu, aby nový soubor 
zdrojů zahrnoval příjmy vyplývající z 
politik EU ve prospěch ochrany životního 
prostředí a zachování spravedlivého 
jednotného trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn 
Regner, Paul Tang, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Margarida Marques

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi, aby prověřila nové 
politiky navrhované mezinárodními 
institucemi, které podporují financování 
spravedlivého přechodu a udržitelného 
růstu a přispívají k němu a zároveň usilují 
o obnovu veřejných financí členských 
států; vyzývá k tomu, aby nový soubor 
zdrojů zahrnoval příjmy vyplývající z 
politik EU ve prospěch ochrany životního 
prostředí a zachování spravedlivého 
jednotného trhu;

16. vyzývá Komisi, aby prověřila nové 
politiky navrhované mezinárodními 
institucemi, které podporují financování 
spravedlivého přechodu a udržitelného 
růstu a přispívají k němu a zároveň usilují 
o obnovu veřejných financí členských 
států; vyzývá k tomu, aby nový soubor 
zdrojů zahrnoval příjmy vyplývající z 
politik EU ve prospěch ochrany životního 
prostředí a zachování spravedlivého 
jednotného trhu; v této souvislosti 
naléhavě vyzývá členské státy, aby se 
dohodly na zahrnutí výnosů systému 
obchodování s emisemi, příspěvku na 
nerecyklované plastové obaly a 3% sazby 
na podíl zdanitelných zisků každého 
členského státu na základě společného 
konsolidovaného základu daně z příjmů 
právnických osob; vyzývá k tomu, aby byly 
dodatečně zahrnuty příjmy plynoucí z 
budoucího mechanismu uhlíkové daně na 
hranicích, z jednotného odvodu velkých 
nadnárodních společností, které mají 
největší prospěch z možností, jež nabízí 
jednotný trh, a ze spravedlivějšího zdanění 
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digitálních společností, které jsou méně 
zasaženy opatřeními na omezení emisí, 
jakož i příjmy plynoucí z daně z 
finančních transakcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Pascal Canfin

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi, aby prověřila nové 
politiky navrhované mezinárodními 
institucemi, které podporují financování 
spravedlivého přechodu a udržitelného 
růstu a přispívají k němu a zároveň usilují 
o obnovu veřejných financí členských 
států; vyzývá k tomu, aby nový soubor 
zdrojů zahrnoval příjmy vyplývající z 
politik EU ve prospěch ochrany životního 
prostředí a zachování spravedlivého 
jednotného trhu;

16. vyzývá Komisi, aby podporovala 
financování spravedlivého přechodu a 
udržitelného růstu a přispívají k němu a 
zároveň usilují o obnovu veřejných financí 
členských států; vyzývá vedoucí 
představitele EU a Komisi, aby přijali 
důrazná rozhodnutí k naléhavému 
zavedení souboru nových vlastních zdrojů 
zahrnujících příjmy vyplývající z politik 
EU ve prospěch ochrany životního 
prostředí a zachování spravedlivého 
jednotného trhu; připomíná, že tyto vlastní 
zdroje musí být zavedeny co nejrychleji, 
nejpozději však od roku 2021, a musí být 
trvalé; zdůrazňuje, že veškeré financování 
nástroje EU na podporu oživení musí jít 
nad rámec finančních prostředků 
stávajících i budoucích politik EU a nesmí 
ovlivnit dlouhodobé priority Unie a její 
strategické cíle, ani nesmí vést k menším 
VFR;

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Philippe Lamberts
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi, aby prověřila nové 
politiky navrhované mezinárodními 
institucemi, které podporují financování 
spravedlivého přechodu a udržitelného 
růstu a přispívají k němu a zároveň usilují 
o obnovu veřejných financí členských 
států; vyzývá k tomu, aby nový soubor 
zdrojů zahrnoval příjmy vyplývající z 
politik EU ve prospěch ochrany životního 
prostředí a zachování spravedlivého 
jednotného trhu;

16. vyzývá Komisi, aby prověřila nové 
politiky navrhované mezinárodními 
institucemi, které podporují financování 
spravedlivého přechodu a udržitelného 
růstu a přispívají k němu a zároveň usilují 
o obnovu veřejných financí členských 
států; vyzývá k tomu, aby nový soubor 
zdrojů zahrnoval příjmy vyplývající z 
politik EU ve prospěch ochrany životního 
prostředí a zachování spravedlivého 
jednotného trhu; podporuje návrhy Komise 
na zavedení nových zdrojů vlastních 
daňových příjmů, mimo jiné z aktivit 
společností a digitálního hospodářství; 
opakuje svou výzvu k zavedení daně z 
finančních transakcí, společného 
konsolidovaného základu daně z příjmů 
právnických osob (CCCTB) a veřejného 
podávání zpráv nadnárodních společností 
podle jednotlivých zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi, aby prověřila nové 
politiky navrhované mezinárodními 
institucemi, které podporují financování 
spravedlivého přechodu a udržitelného 
růstu a přispívají k němu a zároveň usilují 
o obnovu veřejných financí členských 
států; vyzývá k tomu, aby nový soubor 
zdrojů zahrnoval příjmy vyplývající z 
politik EU ve prospěch ochrany životního 
prostředí a zachování spravedlivého 
jednotného trhu;

16. vyzývá Komisi, aby prověřila nové 
politiky navrhované mezinárodními 
institucemi, které podporují financování 
spravedlivého přechodu a udržitelného 
růstu a přispívají k němu a zároveň usilují 
o obnovu veřejných financí členských 
států; vyzývá Komisi, aby urychleně 
předložila nový soubor zdrojů zahrnující 
příjmy vyplývající z politik EU ve 
prospěch ochrany životního prostředí a 
zachování spravedlivého jednotného trhu, 
aby tak bylo již v průběhu příštího VFR 
zahájeno splácení úvěrů, které si Komise 
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vezme za účelem financování „EU příští 
generace“;

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi, aby prověřila nové 
politiky navrhované mezinárodními 
institucemi, které podporují financování 
spravedlivého přechodu a udržitelného 
růstu a přispívají k němu a zároveň usilují 
o obnovu veřejných financí členských 
států; vyzývá k tomu, aby nový soubor 
zdrojů zahrnoval příjmy vyplývající z 
politik EU ve prospěch ochrany životního 
prostředí a zachování spravedlivého 
jednotného trhu;

16. vyzývá Komisi, aby prověřila nové 
politiky navrhované mezinárodními 
institucemi, které podporují financování 
spravedlivého přechodu a udržitelného 
růstu a přispívají k němu a zároveň usilují 
o obnovu veřejných financí členských 
států;

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi, aby prověřila nové 
politiky navrhované mezinárodními 
institucemi, které podporují financování 
spravedlivého přechodu a udržitelného 
růstu a přispívají k němu a zároveň usilují 
o obnovu veřejných financí členských 
států; vyzývá k tomu, aby nový soubor 
zdrojů zahrnoval příjmy vyplývající z 
politik EU ve prospěch ochrany životního 
prostředí a zachování spravedlivého 

16. vyzývá Komisi, aby prověřila nové 
politiky navrhované mezinárodními 
institucemi, které podporují financování 
spravedlivého přechodu a udržitelného 
růstu a přispívají k němu a zároveň usilují 
o obnovu veřejných financí členských 
států;
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jednotného trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Frances Fitzgerald

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi, aby prověřila nové 
politiky navrhované mezinárodními 
institucemi, které podporují financování 
spravedlivého přechodu a udržitelného 
růstu a přispívají k němu a zároveň usilují 
o obnovu veřejných financí členských 
států; vyzývá k tomu, aby nový soubor 
zdrojů zahrnoval příjmy vyplývající z 
politik EU ve prospěch ochrany životního 
prostředí a zachování spravedlivého 
jednotného trhu;

16. vyzývá Komisi, aby prověřila nové 
politiky navrhované mezinárodními 
institucemi, které podporují financování 
spravedlivého přechodu, zmírňují 
socioekonomické dopady přechodu na 
klimaticky neutrální ekonomiku, 
podporují udržitelný růst a přispívají k 
němu a zároveň usilují o obnovu veřejných 
financí členských států; vyzývá k tomu, 
aby nový soubor zdrojů zahrnoval příjmy 
vyplývající z politik EU ve prospěch 
ochrany životního prostředí a zachování 
spravedlivého jednotného trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Marek Belka

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi, aby prověřila nové 
politiky navrhované mezinárodními 
institucemi, které podporují financování 
spravedlivého přechodu a udržitelného 
růstu a přispívají k němu a zároveň usilují 
o obnovu veřejných financí členských 
států; vyzývá k tomu, aby nový soubor 
zdrojů zahrnoval příjmy vyplývající z 
politik EU ve prospěch ochrany životního 

16. vyzývá Komisi, aby prověřila nové 
politiky navrhované mezinárodními 
institucemi, které podporují financování 
spravedlivého přechodu a udržitelného 
růstu a přispívají k němu a zároveň usilují 
o obnovu veřejných financí členských 
států; vyzývá k tomu, aby nový soubor 
zdrojů zahrnoval příjmy vyplývající z 
politik EU ve prospěch ochrany životního 
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prostředí a zachování spravedlivého 
jednotného trhu;

prostředí a zachování 
konkurenceschopného, spravedlivého a 
ekonomicky udržitelného jednotného trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje význam strategické 
průmyslové strategie EU, která umožní 
konkurenceschopnější a odolnější 
průmysl v souvislosti s globálními otřesy; 
opakuje, že je nezbytné zaměřit se na 
strategické přemístění hodnotových 
řetězců pro ekonomicky životaschopné a 
udržitelné produkty, procesy a obchodní 
modely s cílem dosáhnout strategické 
svrchovanosti a klimatické neutrality; 
naléhavě proto žádá o reintegraci 
dodavatelských řetězců uvnitř EU a 
zvyšování produkce EU v oblasti klíčových 
výrobků, jako jsou léčivé přípravky, složky 
léčivých přípravků, zdravotnické 
prostředky, vybavení a materiály;

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Marek Belka

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Komisi a Radu, aby 
komplexněji spolupracovaly s dalšími 
evropskými orgány, jako je EIB nebo 
ECB, na vývoji, podpoře a zavádění 
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nových nástrojů k řešení 
socioekonomických a environmentálních 
výzev, kterým EU čelí;

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. zdůrazňuje, že 
konkurenceschopnost průmyslu a politika 
v oblasti klimatu se vzájemně posilují a že 
inovativní a klimaticky neutrální 
reindustrializace vytvoří v daných 
lokalitách pracovní místa a zajistí 
evropskému hospodářství 
konkurenceschopnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Gunnar Beck

Návrh usnesení
Podnadpis 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Prohlubování hospodářské a měnové unie Udržitelnost a odolnost hospodářské a 
měnová unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Návrh usnesení
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. připomíná, že je naléhavě 
zapotřebí dokončit a posílit strukturu 
HMU s cílem chránit občany a snížit tlak 
na veřejné finance v době vnějších otřesů, 
aby byla překonána sociální a 
hospodářská nerovnováha, a to 
vytvořením fiskální kapacity pro veřejné 
investice, pro makroekonomickou 
stabilizaci a soudržnost v eurozóně a 
evropský systém zajištění v 
nezaměstnanosti;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. připomíná, že je naléhavě 
zapotřebí dokončit a posílit strukturu 
HMU s cílem chránit občany a snížit tlak 
na veřejné finance v době vnějších otřesů, 
aby byla překonána sociální a 
hospodářská nerovnováha, a to 
vytvořením fiskální kapacity pro veřejné 
investice, pro makroekonomickou 
stabilizaci a soudržnost v eurozóně a 
evropský systém zajištění v 
nezaměstnanosti;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Enikő Győri, Markus Ferber, Agnès Evren, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, 
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh usnesení
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. připomíná, že je naléhavě zapotřebí 
dokončit a posílit strukturu HMU s cílem 
chránit občany a snížit tlak na veřejné 
finance v době vnějších otřesů, aby byla 
překonána sociální a hospodářská 
nerovnováha, a to vytvořením fiskální 
kapacity pro veřejné investice, pro 
makroekonomickou stabilizaci a 
soudržnost v eurozóně a evropský systém 
zajištění v nezaměstnanosti;

17. připomíná, že je naléhavě zapotřebí 
posílit Bankovní unii a dokončit a posílit 
strukturu HMU;

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. připomíná, že je naléhavě zapotřebí 
dokončit a posílit strukturu HMU s cílem 
chránit občany a snížit tlak na veřejné 
finance v době vnějších otřesů, aby byla 
překonána sociální a hospodářská 
nerovnováha, a to vytvořením fiskální 
kapacity pro veřejné investice, pro 
makroekonomickou stabilizaci a 
soudržnost v eurozóně a evropský systém 
zajištění v nezaměstnanosti;

17. připomíná, že je naléhavě zapotřebí 
dokončit strukturu HMU prostřednictvím 
možnosti vystoupit ze společné měny s 
cílem chránit občany a snížit tlak na 
veřejné finance v době vnějších otřesů, 
neboť pružné směnné kurzy pomáhají 
zmírňovat hospodářskou nerovnováhu a 
umožňují růst ve všech členských státech;

Or. de

Pozměňovací návrh 270
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva 
Pereira, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Marc Angel, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, 
Margarida Marques

Návrh usnesení
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. připomíná, že je naléhavě zapotřebí 
dokončit a posílit strukturu HMU s cílem 
chránit občany a snížit tlak na veřejné 
finance v době vnějších otřesů, aby byla 
překonána sociální a hospodářská 
nerovnováha, a to vytvořením fiskální 
kapacity pro veřejné investice, pro 
makroekonomickou stabilizaci a 
soudržnost v eurozóně a evropský systém 
zajištění v nezaměstnanosti;

17. připomíná, že je naléhavě zapotřebí 
dokončit a posílit strukturu HMU s cílem 
chránit občany a snížit tlak na veřejné 
finance v době vnějších otřesů, aby byla 
překonána sociální a hospodářská 
nerovnováha, a to mimo jiné vytvořením 
fiskální kapacity pro veřejné investice, pro 
makroekonomickou stabilizaci a 
soudržnost v eurozóně, pro dokončení 
Bankovní unie a evropský systém zajištění 
v nezaměstnanosti; trvá na zásadě metody 
Společenství s cílem posílit demokratický 
a sociální rozměr HMU;

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. připomíná, že je naléhavě zapotřebí 
dokončit a posílit strukturu HMU s cílem 
chránit občany a snížit tlak na veřejné 
finance v době vnějších otřesů, aby byla 
překonána sociální a hospodářská 
nerovnováha, a to vytvořením fiskální 
kapacity pro veřejné investice, pro 
makroekonomickou stabilizaci a 
soudržnost v eurozóně a evropský systém 
zajištění v nezaměstnanosti;

17. připomíná, že je naléhavě zapotřebí 
dokončit a posílit strukturu HMU s cílem 
chránit občany a snížit tlak na veřejné 
finance v době vnějších otřesů, aby byla 
překonána sociální a hospodářská 
nerovnováha;

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Alfred Sant

Návrh usnesení
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. připomíná, že je naléhavě zapotřebí 
dokončit a posílit strukturu HMU s cílem 
chránit občany a snížit tlak na veřejné 
finance v době vnějších otřesů, aby byla 
překonána sociální a hospodářská 
nerovnováha, a to vytvořením fiskální 
kapacity pro veřejné investice, pro 
makroekonomickou stabilizaci a 
soudržnost v eurozóně a evropský systém 
zajištění v nezaměstnanosti;

17. připomíná, že je naléhavě zapotřebí 
dokončit a posílit strukturu HMU s cílem 
chránit životní úroveň občanů a zároveň 
snížit tlak na veřejné finance v době 
vnějších otřesů, aby byla překonána 
sociální a hospodářská nerovnováha, a to 
vytvořením fiskální kapacity pro veřejné 
investice, pro makroekonomickou 
stabilizaci a robustní soudržnost v 
eurozóně a evropský systém zajištění v 
nezaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, Billy Kelleher

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. připomíná, že je naléhavě zapotřebí 
dokončit a posílit strukturu HMU s cílem 
chránit občany a snížit tlak na veřejné 
finance v době vnějších otřesů, aby byla 
překonána sociální a hospodářská 
nerovnováha, a to vytvořením fiskální 
kapacity pro veřejné investice, pro 
makroekonomickou stabilizaci a 
soudržnost v eurozóně a evropský systém 
zajištění v nezaměstnanosti;

17. připomíná, že je naléhavě zapotřebí 
dokončit a posílit strukturu HMU s cílem 
chránit občany a snížit tlak na veřejné 
finance v době vnějších otřesů, aby byla 
překonána sociální a hospodářská 
nerovnováha, a to dokončením Bankovní 
unie a Unie kapitálových trhů a 
dosažením pokroku směrem k vytvoření 
důvěryhodné centrální fiskální kapacity a 
evropského systému zajištění v 
nezaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, Valentino Grant

Návrh usnesení
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. připomíná, že je naléhavě zapotřebí 
dokončit a posílit strukturu HMU s cílem 
chránit občany a snížit tlak na veřejné 
finance v době vnějších otřesů, aby byla 
překonána sociální a hospodářská 
nerovnováha, a to vytvořením fiskální 
kapacity pro veřejné investice, pro 
makroekonomickou stabilizaci a 
soudržnost v eurozóně a evropský systém 
zajištění v nezaměstnanosti;

17. (Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 275
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. v zájmu prohloubení hospodářské 
a měnové unie a posílení její 
demokratické odpovědnosti by měla být 
zřízena funkce evropského ministra 
hospodářství a financí v souladu se 
sdělením Komise ze dne 6. prosince 2017 
nazvaným Další kroky k dokončení 
evropské hospodářské a měnové unie: 
Plán týkající se evropského ministra 
hospodářství a financí a usnesení 
Parlamentu ze dne 16. února 2017 o 
zlepšení fungování Evropské unie 
využitím potenciálu Lisabonské smlouvy 
(P8_TA(2017)0049); evropský ministr 
hospodářství a financí by byl členem 
Komise a předsedou Euroskupiny a rady 
guvernérů Evropského mechanismu 
stability, byl by odpovědný Evropskému 
parlamentu ve formátu eurozóny a 
rozšířeném formátu, plnil by aktivní 
úlohu při stanovování strategických 
směrů eurozóny a podílel by se na 
hospodářském dialogu, jak stanoví 
stávající nařízení;
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Or. en

Pozměňovací návrh 276
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn 
Regner, Paul Tang, Marc Angel, Pedro Marques, Gabriele Bischoff

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. plně podporuje výzvu Evropské 
fiskální rady k trvalé fiskální kapacitě 
jako přirozenému doplnění rámce EU, 
která je oprávněna půjčovat si smysluplné 
částky finančních prostředků na trhu a 
která se zaměřuje na ochranu 
prorůstových výdajů vlády a umožňuje 
včas reagovat na závažné otřesy; 1g 
zdůrazňuje, že tato kapacita musí být 
odpovědná Evropskému parlamentu a 
musí být založena na strategických 
směrech vymezených postupem 
spolurozhodování v rámci pro správu 
záležitostí s cílem přinést přidanou 
hodnotu pro své občany a EU jako celek, 
např. prostřednictvím investic do 
ekologických, digitálních a sociálních 
infrastruktur;
_________________
1g Zpráva Evropské fiskální rady z roku 
2020: Posouzení vhodné orientace 
fiskální politiky pro eurozónu 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/20
20_06_25_efb_assessment_of_euro_area_
fiscal_stance_en.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, Hélène Laporte, 
Valentino Grant

Návrh usnesení
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Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. považuje za mimořádně důležité 
změnit mandát ECB a stanovit jako 
prvořadý cíl plnou zaměstnanost a 
druhotně cenovou stabilitu a rozšířit její 
oblast působnosti prostřednictvím 
zavedení nástrojů nezbytných k nápravě 
hospodářských asymetrií mezi členskými 
státy eurozóny;

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Engin Eroglu

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. připomíná, že decentralizované 
bankovní systémy nabízejí v době krize 
stabilitu celému hospodářství, zejména 
malým a středním podnikům; zdůrazňuje, 
že tyto menší banky proto musí být 
chráněny před nadměrnou regulací, 
protože náklady na regulaci jsou z velké 
části fixními náklady;

Or. de

Pozměňovací návrh 279
Aurore Lalucq

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá k navýšení kapitálových 
požadavků evropských bank s cílem zlepšit 
odolnost finančního sektoru a posílit jeho 
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schopnost půjčovat reálné ekonomice a k 
prověření možnosti veřejné anulační 
struktury; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 280
Jonás Fernández

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vítá závěr EFB z roku 20201a, že 
iniciativy, jako je SURE a nástroj na 
podporu oživení, by měly být nahrazeny 
stálým fiskálním nástrojem EU nebo na 
něj přetvořeny;
_________________
1a Zpráva Evropské fiskální rady z roku 
2020: Posouzení vhodné orientace 
fiskální politiky pro eurozónu 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/20
20_06_25_efb_assessment_of_euro_area_
fiscal_stance_en.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. zdůrazňuje, že je třeba dále posílit 
finanční sektor dokončením Unie 
kapitálových trhů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 282
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, Hélène Laporte, 
Valentino Grant

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. považuje za nezbytné zasahovat do 
bankovní regulace a systému dohledu, a 
umožnit tak větší flexibilitu při plnění 
konvergenčních kritérií vůči zemím s 
nízkou poptávkou po úvěrech a důsledněji 
uplatňovat stejná kritéria v případě zemí s 
přebytkem poptávky po úvěrech, a to i s 
cílem zabránit nadměrnému nárůstu 
inflace;

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh usnesení
Bod 17 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17b. připomíná, že náklady 
na dluhovou službu jsou i nadále nízké, a 
to i kvůli politice ECB, která stanoví nízké 
úrokové sazby; doporučuje zvážit dopad 
případného růstu úrokových sazeb a rizik 
vyplývajících z dalšího růstu objemu 
rozvahy ECB;

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh usnesení
Bod 17 c (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17c. připomíná, že je nutné snížit 
úroveň veřejného dluhu, což pomůže 
evropským ekonomikám, aby byly 
odolnější vůči otřesům, zejména pak v 
zemích s vysokým zadlužením; upozorňuje 
na vysoké náklady na financování v 
budoucnu, jakmile se omezí expanzivní 
měnová politika, zejména v eurozóně;

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Gunnar Beck

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. pověřuje svého předsedu, aby 
předal toto usnesení Radě a Komisi.

18. pověřuje svého předsedu, aby si 
našel řádnou práci.

Or. en


