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Pozměňovací návrh 1
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh stanoviska
Bod -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1. vyzývá k silnému a ambicióznímu 
rozpočtu na rok 2021, který podpoří 
spravedlivý, inkluzivní a udržitelný růst, 
zmírní socioekonomický dopad 
koronavirové krize, posílí hospodářskou, 
sociální a regionální konvergenci, 
soudržnost a odolnost a urychlí plnění 
klíčových evropských cílů, jako je Zelená 
dohoda pro Evropu, cíle udržitelného 
rozvoje, Pařížská dohoda, evropský pilíř 
sociálních práv, digitální transformace a 
spravedlivý přechod k uhlíkově 
neutrálnímu hospodářství nejpozději do 
roku 2050;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1. vyzývá k tomu, aby byl rozpočet na 
rok 2021 v souladu s cíli Zelené dohody a 
Pařížské dohody a aby pomáhal plnit 
závazky EU v oblasti klimatu do roku 
2030 i závazek, že bude nejpozději do roku 
2050 dosaženo uhlíkově neutrálního 
hospodářství;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh stanoviska
Bod -1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1a. opakuje svůj postoj ve prospěch 
rozpočtu na rok 2021 ve výši 192,1 miliard 
EUR ve stávajících cenách v prostředcích 
na závazky a svou výzvu, aby byly navíc 
uvolněny významné další prostředky v 
reakci na socioekonomický dopad 
koronavirové krize; lituje v této souvislosti 
nedostatečné ambice a rozhodnosti 
Komise, jak ukazuje její návrh rozpočtu 
na rok 2021, který představuje snížení 
prostředků o 9,8 % ve srovnání s 
rozpočtem na rok 2020, pokud jde o 
závazky, a zahrnuje významné škrty 
klíčových unijních politik a programů, 
jako je soudržnost, zemědělství, podpora 
MSP, zdravotnictví, výzkum a inovace; 
zdůrazňuje, že nelze mít za to, že by tyto 
škrty byly vyrovnány navýšením 
prostředků na nástroj Evropské unie na 
podporu oživení, a vyzývá k tomu, aby byly 
výše uvedené politiky a programy v 
rozpočtu na rok 2021 významně posíleny;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh stanoviska
Bod -1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1b. zdůrazňuje, že symetrický šok 
způsobený koronavirovou pandemií měl 
na jednotlivé členské státy asymetrické 
dopady; je velmi znepokojen prognózou 
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Komise z léta 2020, která předpokládá 
hlubší recesi s většími rozdíly, než se 
původně očekávalo, i výrazným nárůstem 
nezaměstnanosti; zdůrazňuje proto, že aby 
bylo možné překonat negativní dopady 
krize, je na evropské úrovni zapotřebí 
solidarita, ambicióznost a rozhodnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. žádá, aby rozpočet Unie na rok 
2021 byl ambiciózním příspěvkem k 
oživení ekonomiky Unie po pandemii 
COVID-19; vítá návrh nového nástroje na 
podporu oživení nazvaného Next 
Generation EU;

1. žádá, aby rozpočet Unie na rok 
2021 byl navýšen, a stal se tak 
ambiciózním a účinným příspěvkem ke 
spravedlivému, udržitelnému a odolnému 
oživení ekonomiky Unie s ohledem na 
dopady pandemie COVID-19; považuje 
dohodu Evropské rady na novém nástroji 
na podporu oživení, Next Generation EU, 
za významný první krok tímto směrem; 
lituje však masivních škrtů v grantové 
složce nástroje Next Generation EU v 
konečné dohodě, které výrazně vychylují 
rovnováhu mezi granty a úvěry; lituje 
masivních škrtů v navýšených 
prostředcích na programy Horizont 
Evropa, InvestEU, rozvoj venkova 
(EZFRV) a na Fond pro spravedlivou 
transformaci (FST), odejmutí navýšených 
prostředků na program „EU pro zdraví“, 
nástroj pro sousedství a rozvojovou a 
mezinárodní spolupráci (NDICI) a 
humanitární pomoc i úplné zrušení 
nástroje na podporu solventnosti; 
zdůrazňuje, že tyto škrty vážně naruší 
snahu o oživení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Jonás Fernández
za skupinu S&D
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel, Janusz Lewandowski

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. žádá, aby rozpočet Unie na rok 
2021 byl ambiciózním příspěvkem k 
oživení ekonomiky Unie po pandemii 
COVID-19; vítá návrh nového nástroje na 
podporu oživení nazvaného Next 
Generation EU;

1. žádá, aby rozpočet Unie na rok 
2021, což je první rok uplatňování 
víceletého finančního rámce 2021–2027, 
byl ambiciózním příspěvkem k úsilí o 
oživení ekonomiky Unie po pandemii 
COVID-19; vítá dohodu Evropské rady na 
novém nástroji na podporu oživení 
nazvaného Next Generation EU, který je 
založen na společných půjčkách Unie a 
spoléhá na nezbytnou solidaritu, která 
umožní čelit symetrickému šoku, a sestává 
zejména z grantů, úvěrů a tvorby rezerv 
na záruky; vítá iniciativu předsedy 
Evropské komise, aby byl Parlament 
přímo zapojen do jednání o plánu oživení 
prostřednictvím aktivace článku 324 
Smlouvy o fungování Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Esther de Lange

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. žádá, aby rozpočet Unie na rok 
2021 byl ambiciózním příspěvkem k 
oživení ekonomiky Unie po pandemii 
COVID-19; vítá návrh nového nástroje na 
podporu oživení nazvaného Next 

1. žádá, aby rozpočet Unie na rok 
2021 byl ambiciózním příspěvkem k 
oživení ekonomiky Unie po pandemii 
COVID-19; vítá návrh nového nástroje na 
podporu oživení nazvaného Next 
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Generation EU; Generation EU; vyzývá tímto k 
demokratické a parlamentní kontrole ex-
ante, a žádá, aby do ní byl Evropský 
parlament zapojen prostřednictvím aktů v 
přenesené pravomoci, a to i do ověřování 
ex-post, že jsou finanční prostředky v 
rámci nástroje pro obnovu a oživení 
využívány správně, v zájmu evropských 
občanů a zajišťují skutečnou evropskou 
přidanou hodnotu;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Eugen Jurzyca

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. žádá, aby rozpočet Unie na rok 
2021 byl ambiciózním příspěvkem k 
oživení ekonomiky Unie po pandemii 
COVID-19; vítá návrh nového nástroje na 
podporu oživení nazvaného Next 
Generation EU;

1. žádá, aby rozpočet Unie na rok 
2021 byl účinným příspěvkem k oživení 
ekonomiky Unie po pandemii COVID-19; 
vítá návrh nového nástroje na podporu 
oživení nazvaného Next Generation EU; 
zdůrazňuje, že veškerá pomoc z nástroje 
Next Generation EU by měla být 
podmíněna provedením strukturálních 
reforem na podporu růstu, které jsou 
páteří hospodářského oživení;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Gunnar Beck

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. žádá, aby rozpočet Unie na rok 
2021 byl ambiciózním příspěvkem k 
oživení ekonomiky Unie po pandemii 

1. žádá, aby rozpočet na rok 2021 byl 
upravený a usiloval o oživení ekonomiky 
Unie po hospodářském propadu 
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COVID-19; vítá návrh nového nástroje na 
podporu oživení nazvaného Next 
Generation EU;

vyplývajícím z vnitrostátních i 
regionálních opatření omezujících volný 
pohyb osob v reakci na pandemii COVID-
19; lituje návrhu nového nástroje na 
podporu oživení nazvaného Next 
Generation EU, který vytváří dluhovou 
unii, jež je v rozporu s článkem 311 
SFEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. žádá, aby rozpočet Unie na rok 
2021 byl ambiciózním příspěvkem k 
oživení ekonomiky Unie po pandemii 
COVID-19; vítá návrh nového nástroje na 
podporu oživení nazvaného Next 
Generation EU;

1. žádá, aby rozpočet Unie na rok 
2021 byl ambiciózním příspěvkem k 
oživení ekonomiky Unie po pandemii 
COVID-19; vítá návrh nového nástroje na 
podporu oživení nazvaného Next 
Generation EU a vyzývá k jeho 
urychlenému přijetí;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Eugen Jurzyca

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. 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, 
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aby byly jednotlivé programy EU 
srovnávány a řazeny podle účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Jonás Fernández
za skupinu S&D
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyzývá k tomu, aby se rozpočet na 
rok 2021 zaměřoval na udržitelnou 
strategii oživení, jejímž středobodem 
budou občané, a to i prostřednictvím 
plnění Zelené dohody a závazku EU 
týkajícího se uhlíkově neutrálního 
hospodářství nejpozději do roku 2050, 
digitální agendy a inkluzivní průmyslové 
strategie;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Alfred Sant

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje asymetrický dopad 
pandemie Covid-19 na hospodářství 
jednotlivých členských států; zdůrazňuje 
zničující úder, který utržily ekonomiky 
založené na službách, a zejména odvětví 
cestovního ruchu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 14
Eugen Jurzyca

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. požaduje rozpočtovou 
racionalizaci na všech úrovních; 
poukazuje na význam odpovědnosti a 
transparentnosti v případě orgánů, které 
jsou příjemci finančních prostředků EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. žádá, aby rozpočet Unie na rok 
2021 podpořil provádění facility na 
podporu oživení a odolnosti, která má řešit 
problémy identifikované v rámci 
evropského semestru, do nějž mají být 
začleněny cíle udržitelného rozvoje;

2. žádá, aby rozpočet Unie na rok 
2021 byl ambicióznější a podpořil rychlejší 
provádění facility na podporu oživení a 
odolnosti, která má řešit řadu 
socioekonomických problémů, kterým 
členské státy čelí; vyzývá k navýšení 
grantů a k flexibilní podmíněnosti úvěrů, 
a to výrazně nad rámec pravidel Paktu o 
stabilitě a růstu zaměřených na úsporná 
opatření; vyzývá k tomu, aby facilita 
podporovala investice prosazující 
spravedlivý, inkluzivní a udržitelný růst a 
posilovala konvergenci, soudržnost a 
odolnost v souladu s cíli Zelené dohody 
pro Evropu, Pařížskou dohodou, zásadou 
„významně nepoškozovat“, s cíli 
udržitelného rozvoje, evropským pilířem 
sociálních práv a se záměrem 
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spravedlivého přechodu k uhlíkově 
neutrální ekonomice nejpozději do roku 
2050; zdůrazňuje, že je třeba začít facilitu 
rychle uplatňovat, a vyzývá k tomu, aby 
platby byly zahájeny co nejdříve v roce 
2021; vyjadřuje politování nad 
makroekonomickou podmíněností 
související s facilitou, nad skutečností, že 
Evropský parlament je vyloučen z její 
správy, což představuje odklon od metody 
Společenství a upřednostňuje mezivládní 
přístup, a nad postupem záchranné brzdy, 
jejž přijala Evropská rada a který by mohl 
vést k nepříznivému zpoždění;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Jonás Fernández
za skupinu S&D
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. žádá, aby rozpočet Unie na rok 
2021 podpořil provádění facility na 
podporu oživení a odolnosti, která má řešit 
problémy identifikované v rámci 
evropského semestru, do nějž mají být 
začleněny cíle udržitelného rozvoje;

2. žádá, aby rozpočet Unie na rok 
2021 podpořil urychlené provádění facility 
na podporu oživení a odolnosti, která má 
řešit problémy identifikované v rámci 
evropského semestru, do nějž mají být 
začleněny cíle udržitelného rozvoje; 
zdůrazňuje, že tato facilita by se měla 
zaměřovat na investice podporující růst, a 
to v souladu s evropským pilířem 
sociálních práv, Pařížskou dohodou a 
zásadou „významně nepoškozovat“, a 
měla by být v souladu s vnitrostátními cíli 
v oblasti energetiky a klimatu; 
zdůrazňuje, že rozpočet EU by měl také 
podporovat provádění udržitelných a 
sociálně vyvážených strukturálních 
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reforem, které zvýší 
konkurenceschopnost, konvergenci, 
inkluzivní a soudržný růst, a naléhá v této 
souvislosti, aby první platby byly v roce 
2021 provedeny co nejdříve; vyzývá k 
tomu, aby Evropský parlament získal 
úlohu při řízení facility na podporu 
oživení a odolnosti, pokud jde o 
zajišťování rovnováhy institucionálních 
pravomocí, a aby Evropská komise měla 
pravomoc monitorovat plány na podporu 
oživení a odolnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Aurore Lalucq

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. žádá, aby rozpočet Unie na rok 
2021 podpořil provádění facility na 
podporu oživení a odolnosti, která má řešit 
problémy identifikované v rámci 
evropského semestru, do nějž mají být 
začleněny cíle udržitelného rozvoje;

2. žádá, aby rozpočet Unie na rok 
2021 podpořil provádění facility na 
podporu oživení, odolnosti a plné 
zaměstnanosti, která má řešit problémy 
identifikované v rámci evropského 
semestru, jenž má být zaměřen na cíle 
udržitelného rozvoje; vítá skutečnost, že 
Evropská komise do roku 2022 
pozastavila evropská rozpočtová pravidla; 
domnívá se, že je nezbytné dokončit 
přezkum rámce rozpočtové a hospodářské 
politiky Unie předtím, než bude zrušena 
ochranná doložka;

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. žádá, aby rozpočet Unie na rok 
2021 podpořil provádění facility na 
podporu oživení a odolnosti, která má řešit 
problémy identifikované v rámci 
evropského semestru, do nějž mají být 
začleněny cíle udržitelného rozvoje;

2. žádá, aby rozpočet Unie na rok 
2021 podpořil provádění facility na 
podporu oživení a odolnosti, která má řešit 
problémy identifikované v rámci 
evropského semestru, do nějž mají být 
začleněny cíle udržitelného rozvoje; 
zdůrazňuje, že je důležité, aby facilita na 
podporu oživení a odolnosti členské státy 
podporovala při plnění závazků 
vyplývajících z Pařížské dohody a při 
dosahování uhlíkově neutrálního 
hospodářství nejpozději do roku 2050;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Alfred Sant

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. žádá, aby rozpočet Unie na rok 
2021 podpořil provádění facility na 
podporu oživení a odolnosti, která má řešit 
problémy identifikované v rámci 
evropského semestru, do nějž mají být 
začleněny cíle udržitelného rozvoje;

2. žádá, aby rozpočet Unie na rok 
2021 podpořil provádění facility na 
podporu oživení a odolnosti, která má řešit 
problémy identifikované v rámci 
evropského semestru, do nějž mají být 
začleněny cíle udržitelného rozvoje, a to s 
plným ohledem na to, že je stále více 
zapotřebí překonávat v rámci Unie 
rozšiřující se hospodářské a sociální 
nerovnosti mezi jejími jednotlivými částmi 
a regiony;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Eugen Jurzyca

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. žádá, aby rozpočet Unie na rok 
2021 podpořil provádění facility na 
podporu oživení a odolnosti, která má řešit 
problémy identifikované v rámci 
evropského semestru, do nějž mají být 
začleněny cíle udržitelného rozvoje;

2. žádá, aby rozpočet Unie na rok 
2021 podpořil provádění facility na 
podporu oživení a odolnosti, která má řešit 
problémy identifikované v rámci 
evropského semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Gunnar Beck

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. žádá, aby rozpočet Unie na rok 
2021 podpořil provádění facility na 
podporu oživení a odolnosti, která má řešit 
problémy identifikované v rámci 
evropského semestru, do nějž mají být 
začleněny cíle udržitelného rozvoje;

2. žádá, aby rozpočet Unie na rok 
2021 podpořil provádění facility na 
podporu oživení a odolnosti, která má řešit 
problémy identifikované v rámci 
evropského semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Esther de Lange

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi, aby zmapovala 
praktické osvědčené postupy týkající se 
ekologických rozpočtových nástrojů; 
zdůrazňuje, že primárním cílem 
evropských fiskálních pravidel jsou zdravé 
veřejné finance, a proto by se k zeleným 
investicím nemělo přistupovat mimo 
rozpočtový rámec Paktu o stabilitě a 
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růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že k posílení 
administrativních kapacit členských států 
je zapotřebí významná technická podpora, 
aby bylo možné koncipovat a provádět 
administrativní a strukturální reformy, 
které jsou nezbytné pro odolnost a 
oživení;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Gunnar Beck

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je důležité podpořit 
společnosti, které mají v důsledku 
pandemie COVID-19 problémy se 
solventností; upozorňuje na návrh nástroje 
na podporu solventnosti a vyzývá k 
urychlené podpoře;

3. zdůrazňuje význam solventnosti, 
která je základem zdravého, pevného a 
udržitelného hospodářského rozvoje; 
vyzývá k institucionálním změnám, které 
by vedly k většímu zaměření na 
solventnost, vlastní kapitál a omezenou 
měnovou politiku, namísto likvidity, 
hotovosti a akomodativní měnové 
politiky; zdůrazňuje, že tyto 
institucionální změny jsou zapotřebí kvůli 
zničujícím hospodářským dopadům 
vnitrostátních a regionálních opatření 
omezujících volný pohyb osob v reakci na 
pandemii COVID-19; zdůrazňuje, že 
návrh nástroje na podporu solventnosti by 
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neměl v žádném případě být používán jako 
státní pomoc členským státům, které v 
posledních letech špatně řídily své veřejné 
finance, a proto by měl být státní pomoci 
věnován menší rozpočtový prostor; jinak 
by členské státy byly podněcovány k tomu, 
aby neuplatňovaly řádné rozpočtové 
politiky, ale počítaly s budoucími 
nouzovými programy EU financovanými 
zejména těmi členskými státy, které řádné 
rozpočtové politiky uplatňovaly; 

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Jonás Fernández
za skupinu S&D
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel, Janusz Lewandowski

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je důležité podpořit 
společnosti, které mají v důsledku 
pandemie COVID-19 problémy se 
solventností; upozorňuje na návrh 
nástroje na podporu solventnosti a vyzývá 
k urychlené podpoře;

3. zdůrazňuje, že je důležité podpořit 
společnosti, které mají v důsledku 
pandemie COVID-19 problémy se 
solventností; varuje před rizikem narušení 
jednotného trhu kvůli nerovnoměrné 
kapacitě poskytovat členským státům 
finanční podporu; lituje toho, že Evropská 
rada stáhla dočasný nástroj na podporu 
solventnosti; trvá na tom, že firmy 
ohrožené insolvencí potřebují rychlou 
podporu v rámci stávajícího víceletého 
finančního rámce Unie, aby se zabránilo 
všem dalším negativním dopadům na 
úrovně investic a nezaměstnanosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 26
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je důležité podpořit 
společnosti, které mají v důsledku 
pandemie COVID-19 problémy se 
solventností; upozorňuje na návrh nástroje 
na podporu solventnosti a vyzývá k 
urychlené podpoře;

3. zdůrazňuje, že jsou zapotřebí 
posílená a cílená nouzová opatření, která 
umožní rychle a účinně podpořit občany, 
pracovníky, osoby samostatně výdělečně 
činné a odvětví nejvíce postižené 
pandemií; zdůrazňuje v tomto ohledu, že je 
důležité podpořit společnosti, zejména 
malé a střední podniky, které mají v 
důsledku pandemie COVID-19 problémy 
se solventností; upozorňuje na návrh 
nástroje na podporu solventnosti, který 
předložila Komise, a lituje toho, že jej 
Rada zcela zrušila;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Aurore Lalucq

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je důležité podpořit 
společnosti, které mají v důsledku 
pandemie COVID-19 problémy se 
solventností; upozorňuje na návrh nástroje 
na podporu solventnosti a vyzývá k 
urychlené podpoře;

3. zdůrazňuje, že je důležité podpořit 
společnosti, které mají v důsledku 
pandemie COVID-19 problémy se 
solventností, pokud splňují sociální a 
environmentální podmínky; upozorňuje na 
návrh nástroje na podporu solventnosti a 
vyzývá k urychlené podpoře;

Or. fr

Pozměňovací návrh 28
Kira Marie Peter-Hansen
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za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je důležité podpořit 
společnosti, které mají v důsledku 
pandemie COVID-19 problémy se 
solventností; upozorňuje na návrh nástroje 
na podporu solventnosti a vyzývá k 
urychlené podpoře;

3. zdůrazňuje, že je důležité podpořit 
společnosti, které mají v důsledku 
pandemie COVID-19 problémy se 
solventností; upozorňuje na návrh nástroje 
na podporu solventnosti a vyzývá k 
urychlené podpoře v souladu se Zelenou 
dohodou a závazkem EU ohledně 
dosažení uhlíkově neutrální ekonomiky 
nejpozději do roku 2050;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Esther de Lange

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že je důležité podpořit 
společnosti, které mají v důsledku 
pandemie COVID-19 problémy se 
solventností; upozorňuje na návrh 
nástroje na podporu solventnosti a vyzývá 
k urychlené podpoře;

3. zdůrazňuje, že je důležité podpořit 
společnosti, které mají v důsledku 
pandemie COVID-19 problémy se 
solventností a vyzývá k urychlené podpoře;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Jonás Fernández
za skupinu S&D
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel, Janusz Lewandowski
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Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. žádá, aby rozpočet Unie na rok 
2021 zajistil, že program InvestEU splní 
svůj dlouhodobý cíl tím, že zajistí více 
investiční kapacity zaměřené na podporu 
pracovních míst, malých a středních 
podniků, udržitelné infrastruktury a 
výzkumu, a také svůj nový krátkodobý 
úkol podpořit ekonomické oživení 
prostřednictvím strategických investic; 
žádá Komisi, aby zajistila, aby podniky, 
které hrají roli v evropském hodnotovém 
řetězci, např. subdodavatelé, byly i nadále 
životaschopné a zaměřené na ekologizaci 
a přechod k digitalizaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vítá dočasný rámec státní podpory v 
souvislosti s pandemií COVID-19; 
požaduje posílené zdroje, aby bylo 
zajištěno úplné a rychlé provádění politiky 
Unie v oblasti hospodářské soutěže;

4. vítá dočasný rámec státní podpory v 
souvislosti s pandemií COVID-19 a 
podporuje jeho používání tak dlouho, jak 
to bude nutné během období oživení; je 
však znepokojen rizikem narušení trhu a 
nerovných podmínek v důsledku toho, že 
se zvětší rozdíly v míře státní podpory 
poskytované členskými státy; vyzývá 
Komisi, aby stanovila společné minimální 
standardy, kterými by upřesnila 
požadavek, aby společnosti, které 
dostávají finanční podporu, dodržovaly 
environmentální, sociální a správní 
kritéria a daňovou transparentnost, aby se 
zabránilo tomu, že různá vnitrostátní 
kritéria povedou k ještě větším rozdílům, a 
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aby bylo zřejmé, jak získanou veřejnou 
podporu používají ke sladění svých 
činností s cíli EU v oblasti klimatu a 
životního prostředí a Pařížskou dohodou; 
připomíná, že podpora by měla být 
poskytována pouze na pokrytí ztrát 
způsobených onemocněním COVID-19; 
naléhavě vyzývá k tomu, aby přístup k 
balíčkům státní nebo finanční podpory byl 
zakázán společnostem registrovaným v 
daňových rájích, pokud se nezaváží k 
tomu, že změní své chování; požaduje 
posílené zdroje, aby bylo zajištěno úplné a 
rychlé provádění politiky Unie v oblasti 
hospodářské soutěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Jonás Fernández
za skupinu S&D
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vítá dočasný rámec státní podpory v 
souvislosti s pandemií COVID-19; 
požaduje posílené zdroje, aby bylo 
zajištěno úplné a rychlé provádění politiky 
Unie v oblasti hospodářské soutěže;

4. vítá dočasný rámec státní podpory 
na podporu ekonomiky v souvislosti s 
pandemií COVID-19; požaduje posílené 
zdroje, aby bylo zajištěno úplné a rychlé 
provádění politiky Unie v oblasti 
hospodářské soutěže; zdůrazňuje v této 
souvislosti možnost uvedenou ve třetí 
změně dočasného rámce státní podpory, a 
to poskytnout státní podporu všem mikro 
a malým podnikům, i když se již potýkaly s 
finančními problémy ke dni 31. prosince 
2019, a podporuje její používání tak 
dlouho, jak to bude nutné během období 
oživení; vybízí členské státy a EU 
prostřednictvím nového nástroje na 
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podporu oživení Next Generation EU, aby 
plně využily dočasný rámec státní 
podpory; předpokládá, že Komise bude 
také muset monitorovat tyto programy 
schválené podle dočasného rámce a jejich 
dopad na fungování jednotného trhu; 
připomíná nerovnost prostředků mezi 
členskými státy při poskytování této 
ekonomické podpory prostřednictvím 
státní podpory, čímž dochází k narušování 
plně funkčního vnitřního trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vítá dočasný rámec státní podpory 
v souvislosti s pandemií COVID-19; 
požaduje posílené zdroje, aby bylo 
zajištěno úplné a rychlé provádění politiky 
Unie v oblasti hospodářské soutěže;

4. vítá aktivaci obecné únikové 
doložky, která pozastavuje Pakt o stabilitě 
a růstu, a zavedení dočasného rámce 
státní podpory v souvislosti s pandemií 
COVID-19, včetně jeho pozměněné verze, 
jež umožňuje státní podporu všem mikro a 
malým podnikům i v případech, kdy se 
tyto společnosti již potýkaly s finančními 
problémy ke dni 31. prosince 2019; 
poukazuje však na nerovnou kapacitu 
členských států při poskytování finanční 
podpory odvětvím a občanům těžce 
postiženým pandemií, což by mohlo vést k 
narušení rovných podmínek na 
evropském trhu, a požaduje zvláštní 
opatření s cílem minimalizovat vedlejší 
účinky uvolnění pravidel pro státní 
podpory, které zvyšují nerovnost a 
ohrožují jednotný trh; požaduje zrušení 
Paktu o stabilitě a růstu a jeho nahrazení 
Paktem o udržitelném rozvoji a 
zaměstnanosti, který bude podporovat 
spravedlivý, inkluzívní a udržitelný růst, 
vysoce kvalitní pracovní místa a ochranu 
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životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Esther de Lange

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vítá dočasný rámec státní podpory v 
souvislosti s pandemií COVID-19; 
požaduje posílené zdroje, aby bylo 
zajištěno úplné a rychlé provádění politiky 
Unie v oblasti hospodářské soutěže;

4. vítá dočasný rámec státní podpory v 
souvislosti s pandemií COVID-19; 
požaduje posílené zdroje, aby bylo 
zajištěno úplné a rychlé provádění politiky 
Unie v oblasti hospodářské soutěže; zvláště 
naléhavě Komisi žádá, aby podporovala 
evropské společnosti, které investují do 
technologií umožňujících přechod 
k zelené ekonomice, a zajistila rovné 
podmínky ve srovnání se společnostmi ze 
třetích zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Gunnar Beck

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vítá dočasný rámec státní podpory v 
souvislosti s pandemií COVID-19; 
požaduje posílené zdroje, aby bylo 
zajištěno úplné a rychlé provádění politiky 
Unie v oblasti hospodářské soutěže;

4. bere na vědomí dočasný rámec 
státní podpory v souvislosti s pandemií 
COVID-19; požaduje posílené zdroje, aby 
bylo zajištěno úplné a rychlé provádění 
politiky Unie v oblasti hospodářské 
soutěže;

Or. en
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Pozměňovací návrh 36
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá Zelenou dohodu pro Evropu; 
požaduje odpovídající finanční prostředky, 
aby bylo možno naplnit výzvy související s 
udržitelným rozvojem, např. 
prostřednictvím investičního plánu pro 
udržitelnou Evropu;

5. vítá Zelenou dohodu pro Evropu 
jako jeden z hlavních pilířů pro 
transformaci ekonomiky EU na 
spravedlivou, inkluzívní, udržitelnou, 
odolnou a uhlíkově neutrální ekonomiku; 
požaduje odpovídající finanční prostředky, 
aby bylo možno naplnit ekonomické, 
sociální a environmentální výzvy 
související s udržitelným rozvojem, např. 
prostřednictvím investičního plánu pro 
udržitelnou Evropu; opakuje svůj postoj, 
že v roce 2021 by měla výše prostředků na 
zohledňování problematiky klimatu 
dosahovat 30 % a výše prostředků na 
biologickou rozmanitost 10 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Eugen Jurzyca

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá Zelenou dohodu pro Evropu; 
požaduje odpovídající finanční prostředky, 
aby bylo možno naplnit výzvy související s 
udržitelným rozvojem, např. 
prostřednictvím investičního plánu pro 
udržitelnou Evropu;

5. vítá Zelenou dohodu pro Evropu; 
požaduje odpovídající finanční prostředky, 
aby bylo možno naplnit výzvy související s 
udržitelným rozvojem, např. 
prostřednictvím investičního plánu pro 
udržitelnou Evropu; uznává, že veřejné 
investice jsou omezené, neboť představují 
nedostatkové zdroje, které převážně 
financují daňoví poplatníci; zdůrazňuje, 
že je zapotřebí, aby byly veřejné investice 
upřednostňovány podle své efektivity s 
cílem podporovat hospodářský růst;
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Or. en

Pozměňovací návrh 38
Jonás Fernández
za skupinu S&D
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá Zelenou dohodu pro Evropu; 
požaduje odpovídající finanční prostředky, 
aby bylo možno naplnit výzvy související s 
udržitelným rozvojem, např. 
prostřednictvím investičního plánu pro 
udržitelnou Evropu;

5. vítá Zelenou dohodu pro Evropu; 
požaduje odpovídající finanční prostředky, 
aby bylo možno naplnit výzvy související s 
udržitelným rozvojem, např. 
prostřednictvím investičního plánu pro 
udržitelnou Evropu; připomíná, že je 
důležité posunout ekonomiky členských 
států směrem k cíli EU, kterým je 
klimaticky neutrální ekonomika;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Gunnar Beck

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá Zelenou dohodu pro Evropu; 
požaduje odpovídající finanční prostředky, 
aby bylo možno naplnit výzvy související s 
udržitelným rozvojem, např. 
prostřednictvím investičního plánu pro 
udržitelnou Evropu;

5. bere na vědomí Zelenou dohodu 
pro Evropu; požaduje, aby bylo její 
provádění odloženo po dobu trvání boje s 
onemocněním COVID-19;

Or. en
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Pozměňovací návrh 40
Aurore Lalucq

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. připomíná, že Unie oficiálně 
ratifikovala Pařížskou dohodu v roce 
2016; připomíná také závazek EIB, že od 
roku 2021 zruší finanční podporu na 
fosilní paliva; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 41
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. požaduje navýšení prostředků na 
boj proti sociální a genderové nerovnosti, 
chudobě a nezaměstnanosti, přičemž 
zvláštní pozornost je třeba věnovat 
mládeži a zranitelným skupinám;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Jonás Fernández
za skupinu S&D
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel, Janusz Lewandowski

Návrh stanoviska
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Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. požaduje dostatečné zdroje pro boj 
proti finanční trestné činnosti a praní peněz 
a vyzývá k dodržování rámce pro správu 
ekonomických záležitostí;

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

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. požaduje dostatečné zdroje pro boj 
proti finanční trestné činnosti a praní peněz 
a vyzývá k dodržování rámce pro správu 
ekonomických záležitostí;

6. požaduje dostatečné zdroje pro boj 
proti finanční trestné činnosti a praní peněz 
a také daňovým únikům a vyhýbání se 
daňovým povinnostem, aby se 
minimalizovaly ztráty příjmů, jež jsou 
zásadně důležité pro oživení po COVID-
19; vítá zejména akční plán Komise pro 
komplexní politiku EU pro předcházení 
praní peněz a financování terorismu a 
požaduje, aby byly co nejdříve předloženy 
příslušné legislativní návrhy;

Or. en



AM\1211883CS.docx 27/35 PE655.919v01-00

CS

Pozměňovací návrh 44
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. požaduje dostatečné zdroje pro boj 
proti finanční trestné činnosti a praní peněz 
a vyzývá k dodržování rámce pro správu 
ekonomických záležitostí;

6. požaduje dostatečné zdroje pro boj 
na úrovni EU i členských států proti 
daňovým podvodům, daňovým únikům a 
vyhýbání se daňovým povinnostem i proti 
finanční trestné činnosti a praní peněz a 
vyzývá k dodržování rámce pro správu 
ekonomických záležitostí a k účinnému a 
koordinovanému řešení problematiky 
daňových rájů, a to i pokud jde o členské 
státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Gunnar Beck

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. požaduje dostatečné zdroje pro boj 
proti finanční trestné činnosti a praní peněz 
a vyzývá k dodržování rámce pro správu 
ekonomických záležitostí;

6. požaduje dostatečné zdroje pro boj 
proti finanční trestné činnosti a praní peněz 
a vyzývá k dodržování rámce pro správu 
ekonomických záležitostí; požaduje tudíž 
urychlené zrušení únikové doložky v 
rámci Paktu o stabilitě a růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. požaduje odpovídající prostředky 
pro evropské orgány dohledu, aby mohly 
řádně vykonávat své úkoly; domnívá se 
však, že by měly být zavedeny podmíněné 
rozpočtové položky, které podpoří větší 
transparentnost ve fungování rad orgánů 
dohledu jednotlivých evropských orgánů 
dohledu;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Jonás Fernández
za skupinu S&D
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že by mělo pokračovat 
financování účetních jednotek a daňových 
orgánů, např. na podporu opatření Unie 
v boji proti daňovým únikům a vyhýbání se 
daňovým povinnostem; vítá vytvoření 
střediska EU pro sledování daňových a 
finančních trestných činů;

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

Or. en

Pozměňovací návrh 48
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Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že by mělo pokračovat 
financování účetních jednotek a daňových 
orgánů, např. na podporu opatření Unie 
v boji proti daňovým únikům a vyhýbání se 
daňovým povinnostem; vítá vytvoření 
střediska EU pro sledování daňových a 
finančních trestných činů;

7. zdůrazňuje, že by mělo pokračovat 
financování účetních jednotek a daňových 
orgánů, např. na podporu opatření Unie 
v boji proti daňovým podvodům a únikům 
a vyhýbání se daňovým povinnostem; vítá 
vytvoření střediska EU pro sledování 
daňových a finančních trestných činů; 
požaduje odpovídající finanční prostředky 
a lidské zdroje pro příslušné programy a 
agentury;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že by mělo pokračovat 
financování účetních jednotek a daňových 
orgánů, např. na podporu opatření Unie 
v boji proti daňovým únikům a vyhýbání se 
daňovým povinnostem; vítá vytvoření 
střediska EU pro sledování daňových a 
finančních trestných činů;

7. zdůrazňuje, že je potřeba navýšit 
lidské a finanční zdroje účetních jednotek 
a daňových orgánů, např. na podporu 
opatření Unie v boji proti daňovým únikům 
a vyhýbání se daňovým povinnostem; vítá 
vytvoření střediska EU pro sledování 
daňových a finančních trestných činů;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Eugen Jurzyca

Návrh stanoviska
Bod 8
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. připomíná, že zavedení souboru 
nových vlastních zdrojů je zásadně 
důležité pro uspokojení finančních potřeb 
v rámci podpory oživení a jiných priorit 
Unie.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Jonás Fernández
za skupinu S&D
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. připomíná, že zavedení souboru 
nových vlastních zdrojů je zásadně důležité 
pro uspokojení finančních potřeb v rámci 
podpory oživení a jiných priorit Unie.

8. připomíná, že zavedení souboru 
nových vlastních zdrojů je zásadně důležité 
pro uspokojení finančních potřeb v rámci 
podpory oživení a jiných priorit Unie a 
zůstává i nadále jedinou možností, jak 
zajistit, aby financování zelené a digitální 
transformace nezatížilo přímo občany; 
naléhavě vyzývá členské státy, aby se 
bezodkladně dohodly na zvýšení stropů 
vlastních zdrojů a urychleně přijaly 
návrhy právních předpisů, které zavedou 
nové vlastní zdroje pro rozpočet Unie na 
rok 2021; tyto daně by měly zahrnovat 
podíl příjmů ze společného 
konsolidovaného základu daně z příjmů 
právnických osob, zdanění digitálních 
služeb, daně z finančních transakcí, 
příspěvku z plastů a mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích a 
zahrnovaly by zjednodušení vlastního 
zdroje založeného na DPH;
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Or. en

Pozměňovací návrh 52
Gunnar Beck

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. připomíná, že zavedení souboru 
nových vlastních zdrojů je zásadně 
důležité pro uspokojení finančních potřeb 
v rámci podpory oživení a jiných priorit 
Unie.

8. odmítá zavedení souboru nových 
vlastních zdrojů; upozorňuje, že národ, 
jenž se zdaněním sebe sama snaží 
dosáhnout prosperity, je jako člověk, který 
stojí v kbelíku a snaží se pomocí jeho 
rukojeti zvednout; připomíná, že daňová 
zátěž v EU je již nyní nejvyšší v 
rozvinutém světě; domnívá se, že občané 
členských států eurozóny již na evropskou 
integraci a solidaritu přispěli dostatečně 
např. prostřednictvím velice uvolněných 
akomodačních politik Evropské centrální 
banky a vyšší nerovnováhy v systému 
TARGET2;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. připomíná, že zavedení souboru 
nových vlastních zdrojů je zásadně důležité 
pro uspokojení finančních potřeb v rámci 
podpory oživení a jiných priorit Unie.

8. připomíná, že zavedení souboru 
nových vlastních zdrojů je zásadně důležité 
pro uspokojení finančních potřeb v rámci 
podpory oživení a jiných priorit Unie; 
naléhavě žádá členské státy, aby se 
urychleně dohodly na zvýšení stropů 
vlastních zdrojů a schválily další vlastní 
zdroje, např. podíl příjmů ze společného 
konsolidovaného základu daně z příjmů 
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právnických osob, daně z digitálních 
služeb, daně z finančních transakcí, 
příspěvku z plastů a mechanismu 
uhlíkového vyrovnání na hranicích;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Esther de Lange

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. připomíná, že zavedení souboru 
nových vlastních zdrojů je zásadně důležité 
pro uspokojení finančních potřeb v rámci 
podpory oživení a jiných priorit Unie.

8. připomíná, že zavedení souboru 
nových vlastních zdrojů je zásadně důležité 
pro uspokojení finančních potřeb v rámci 
podpory oživení a jiných priorit Unie; 
domnívá se, že splácení dluhu vzniklého v 
důsledku facility na podporu oživení a 
odolnosti nemusí být na úkor budoucích 
evropských rozpočtů a generací Evropanů 
a mělo by začít co nejdříve, pokud to 
hospodářská situace dovolí, již v 
rozpočtovém období 2021–2027; 

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. připomíná, že zavedení souboru 
nových vlastních zdrojů je zásadně 
důležité pro uspokojení finančních potřeb v 
rámci podpory oživení a jiných priorit 
Unie.

8. opakuje, že přezkum systému 
vlastních zdrojů EU a zavedení souboru 
nových vlastních zdrojů od 1. ledna 2021 
na základě právně závazného 
harmonogramu je mimořádně důležité pro 
uspokojení vyšších finančních potřeb v 
rámci podpory oživení a jiných priorit 
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Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Alfred Sant

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. připomíná, že zavedení souboru 
nových vlastních zdrojů je zásadně důležité 
pro uspokojení finančních potřeb v rámci 
podpory oživení a jiných priorit Unie.

8. připomíná, že zavedení souboru 
nových vlastních zdrojů, které se 
škodlivým způsobem nezaměřují na 
ekonomiku žádného konkrétního 
členského státu, je zásadně důležité pro 
uspokojení finančních potřeb v rámci 
podpory oživení a jiných priorit Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že je třeba dosáhnout 
pokroku ohledně návrhů na nové vlastní 
zdroje a požadovat jasný a závazný 
harmonogram pro jejich zavedení; 
připomíná, že je důležité zajistit evropskou 
svrchovanost v oblasti digitalizace, 
průmyslu, zdravotnictví a bezpečnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Lefteris Christoforou
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Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. požaduje okamžité pozastavení 
financování zemím, které nerespektují 
základní hodnoty EU, právní stát, lidská 
práva, evropské a mezinárodní právo a 
svrchovanost členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Jonás Fernández
za skupinu S&D
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. požaduje, aby rozpočet přispíval k 
plnění priorit politik, pokud jde o 
dokončení unie kapitálových trhů, včetně 
podpory investic v rámci oživení po 
skončení pandemie;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Jonás Fernández
za skupinu S&D
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen
za skupinu Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel, Janusz Lewandowski

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. požaduje odpovídající finanční a 
lidské zdroje pro evropské orgány dohledu 
vzhledem k jejich novým úkolům a 
pravomocím vyplývajícím z přijetí nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/21751a; domnívá se však, že by se 
měla zlepšit jejich správní struktura a 
odpovědnost; zdůrazňuje, že vývoj v 
oblasti finančních technologií, plateb a 
nebankovního finančního 
zprostředkování může evropským 
orgánům dohledu přinést nové pravomoci 
a úkoly, takže by jim měly být přiděleny 
odpovídající zdroje;
_____________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2019/2175 ze dne 18. prosince 
2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 
1093/2010 o zřízení Evropského orgánu 
dohledu (Evropského orgánu pro 
bankovnictví), nařízení (EU) č. 
1094/2010 o zřízení Evropského orgánu 
dohledu (Evropského orgánu pro 
pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní 
pojištění), nařízení (EU) č. 1095/2010 o 
zřízení Evropského orgánu dohledu 
(Evropského orgánu pro cenné papíry a 
trhy), nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích 
finančních nástrojů, nařízení (EU) 
2016/1011 o indexech, které jsou 
používány jako referenční hodnoty ve 
finančních nástrojích a finančních 
smlouvách nebo k měření výkonnosti 
investičních fondů, a nařízení (EU) 
2015/847 o informacích doprovázejících 
převody peněžních prostředků (Úř. věst. L 
334, 27.12.2019, s. 1).

Or. en


