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Pozměňovací návrh  1 

Julie Girling 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

1. připomíná, že proces evropského 

semestru byl zaveden z toho důvodu, aby 

napomohl k dosažení cílů strategie Evropa 

2020 pro inteligentní a udržitelný růst 

podporující začlenění; v této souvislosti 

vyzývá Komisi, aby revidovanou strategii 

Evropa 2020 do evropského semestru 

pevněji začlenila a aby v průběhu toho 

posílila úlohu životního prostředí a zdraví, 

a přitom zohlednila značné možnosti růstu 

a investic v těchto oblastech a jejich 

přínos pro širší cíle této strategie; 

1. připomíná, že proces evropského 

semestru byl zaveden z toho důvodu, aby 

napomohl k dosažení cílů strategie Evropa 

2020 pro inteligentní a udržitelný růst 

podporující začlenění; v této souvislosti 

vyzývá Komisi, aby revidovanou strategii 

Evropa 2020 do evropského semestru 

pevněji začlenila a aby do tohoto procesu 

zařadila environmentální cíle Unie;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  2 

Davor Škrlec 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

1. připomíná, že proces evropského 

semestru byl zaveden z toho důvodu, aby 

napomohl k dosažení cílů strategie Evropa 

2020 pro inteligentní a udržitelný růst 

podporující začlenění; v této souvislosti 

vyzývá Komisi, aby revidovanou strategii 

Evropa 2020 do evropského semestru 

pevněji začlenila a aby v průběhu toho 

posílila úlohu životního prostředí a zdraví, 

a přitom zohlednila značné možnosti růstu 

a investic v těchto oblastech a jejich 

přínos pro širší cíle této strategie; 

1. jelikož v roce 2014 byla čtvrtina 

populace v EU ohrožena chudobou a 

sociálním vyloučením, požaduje, aby 
proces evropského semestru přispěl k 

dosažení evropských cílů pro inteligentní a 

udržitelný růst podporující začlenění; v této 

souvislosti vyzývá Komisi, aby 

revidovanou strategii Evropa 2020 do 

evropského semestru pevněji začlenila a 

posílila úlohu ochrany životního 

prostřední a všeobecného přístupu 

k zdravotní péči v průběhu tohoto procesu 
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a přitom zohlednila značné možnosti 

omezení sociálních a environmentálních 

nerovností a zvýšení celkové kvality života; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  3 

Carlos Zorrinho 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

1. připomíná, že proces evropského 

semestru byl zaveden z toho důvodu, aby 

napomohl k dosažení cílů strategie Evropa 

2020 pro inteligentní a udržitelný růst 

podporující začlenění; v této souvislosti 

vyzývá Komisi, aby revidovanou strategii 

Evropa 2020 do evropského semestru 

pevněji začlenila a aby v průběhu toho 

posílila úlohu životního prostředí a zdraví, 

a přitom zohlednila značné možnosti růstu 

a investic v těchto oblastech a jejich přínos 

pro širší cíle této strategie; 

1. připomíná, že proces evropského 

semestru byl zaveden z toho důvodu, aby 

napomohl k dosažení cílů strategie Evropa 

2020 pro inteligentní a udržitelný růst, 

zejména v oblasti změny klimatu, 

energetiky, sociálního vyloučení a boje 

proti chudobě; v této souvislosti vyzývá 

Komisi, aby revidovanou strategii Evropa 

2020 do evropského semestru pevněji 

začlenila a aby v průběhu toho posílila 

úlohu životního prostředí a zdraví, a přitom 

zohlednila značné možnosti růstu, investic 

a vytváření pracovních míst v těchto 

oblastech a jejich přínos pro širší cíle této 

strategie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  4 

Aldo Patriciello 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

1. připomíná, že proces evropského 

semestru byl zaveden z toho důvodu, aby 

napomohl k dosažení cílů strategie Evropa 

2020 pro inteligentní a udržitelný růst 

podporující začlenění; v této souvislosti 

1. připomíná, že proces evropského 

semestru byl zaveden z toho důvodu, aby 

napomohl k dosažení cílů strategie Evropa 

2020 pro inteligentní a udržitelný růst 

podporující začlenění; v této souvislosti 
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vyzývá Komisi, aby revidovanou strategii 

Evropa 2020 do evropského semestru 

pevněji začlenila a aby v průběhu toho 

posílila úlohu životního prostředí a zdraví, 

a přitom zohlednila značné možnosti růstu 

a investic v těchto oblastech a jejich přínos 

pro širší cíle této strategie; 

vyzývá Komisi, aby revidovanou strategii 

Evropa 2020 do evropského semestru 

pevněji začlenila a aby v průběhu toho 

posílila úlohu životního prostředí, změny 

klimatu, udržitelné energie, biologické 

rozmanitosti, bezpečnosti potravin a 

zdraví, a přitom zohlednila značné 

možnosti růstu a investic v těchto oblastech 

a jejich přínos pro širší cíle této strategie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  5 

Nicola Caputo 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

1. připomíná, že proces evropského 

semestru byl zaveden z toho důvodu, aby 

napomohl k dosažení cílů strategie Evropa 

2020 pro inteligentní a udržitelný růst 

podporující začlenění; v této souvislosti 

vyzývá Komisi, aby revidovanou strategii 

Evropa 2020 do evropského semestru 

pevněji začlenila a aby v průběhu toho 

posílila úlohu životního prostředí a zdraví, 

a přitom zohlednila značné možnosti růstu 

a investic v těchto oblastech a jejich přínos 

pro širší cíle této strategie; 

1. připomíná, že proces evropského 

semestru byl zaveden z toho důvodu, aby 

napomohl k dosažení cílů strategie Evropa 

2020 pro inteligentní a udržitelný růst 

podporující začlenění; v této souvislosti 

vyzývá Komisi, aby revidovanou strategii 

Evropa 2020 do evropského semestru 

pevněji začlenila a aby v průběhu toho 

posílila úlohu životního prostředí, klimatu 

a zdraví, a přitom zohlednila značné 

možnosti růstu, vytváření pracovních míst 

a investic v těchto oblastech a jejich přínos 

pro širší cíle této strategie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  6 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

1. připomíná, že proces evropského 1. připomíná, že proces evropského 
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semestru byl zaveden z toho důvodu, aby 

napomohl k dosažení cílů strategie Evropa 

2020 pro inteligentní a udržitelný růst 

podporující začlenění; v této souvislosti 

vyzývá Komisi, aby revidovanou strategii 

Evropa 2020 do evropského semestru 

pevněji začlenila a aby v průběhu toho 

posílila úlohu životního prostředí a zdraví, 

a přitom zohlednila značné možnosti růstu 

a investic v těchto oblastech a jejich přínos 

pro širší cíle této strategie; 

semestru byl zaveden z toho důvodu, aby 

napomohl k dosažení cílů strategie Evropa 

2020 pro inteligentní a udržitelný růst 

podporující začlenění; v této souvislosti 

vyzývá Komisi, aby revidovanou strategii 

Evropa 2020 do evropského semestru 

pevněji začlenila a aby v průběhu toho 

posílila úlohu životního prostředí a zdraví, 

a přitom zohlednila značné možnosti růstu 

a investic v těchto oblastech a jejich přínos 

pro širší cíle této strategie; připomíná, že 

výdaje na zdravotní služby jsou investicí 

do zdravější, bezpečnější, produktivnější a 

konkurenceschopnější společnosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  7 

Davor Škrlec 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1a. zdůrazňuje, že je třeba posoudit 

klimatické, environmentální, zdravotní a 

sociální dopady úsporných opatření a 

doporučení pro jednotlivé země i plánů 

hospodářských a strukturálních reforem, 

aby bylo možné dosáhnout účinnější 

koordinace politik; 

 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  8 

Andrey Kovatchev 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 b (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1b. s uspokojením konstatuje, že mnoho 

projektů, v jejichž případě bylo schváleno 

financování z Evropského fondu pro 

strategické investice, je zaměřeno na 

infrastrukturu a inovace v odvětví 

životního prostředí a zdravotnictví;  

zdůrazňuje, že je nutné plně využít 

potenciál investičního plánu s cílem 

přispět k provádění strukturálních 

reforem, které jsou potřebné k přechodu 

na zelené, udržitelné hospodářství, které 

účinně využívá zdroje; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  9 

José Inácio Faria 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 c (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1c. vyzývá Komisi, aby řádně 

monitorovala využívání finančních 

prostředků z Evropského fondu pro 

strategické investice, aby bylo dosaženo 

politických cílů, jimiž je oživení investic, 

modernizace hospodářství a posílení 

hospodářské a sociální konvergence 

v Evropské unii; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  10 

José Inácio Faria 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 d (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1d. konstatuje, že v Evropské unii dochází 

k mírnému hospodářskému oživení; 

zdůrazňuje význam iniciativy „investiční 

plán pro Evropu“, jejímž cílem je 

nastartovat vytváření pracovních míst a 

hospodářský růst; požaduje, aby byly 

upřednostňovány investice do oblastí jako 

je vzdělávání, čistá energie, účinnost 

zdrojů a výzkum a inovace infrastruktury 

pro zelené technologie, což by umožnilo 

přechod na udržitelný model růstu; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  11 

Carlos Zorrinho 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 e (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1e. zdůrazňuje, že evropský semestr je 

jedním z prostředků sloužících k tomu, 

aby v souladu s přístupem vymezeným v 

článku 11 SFEU byla environmentální 

problematika zohledňována v jiných 

relevantních politikách a začleňována do 

nich; opakuje proto, že environmentální 

aspekty by měly spolu s hospodářskými a 

sociálními aspekty hrát v procesu 

evropského semestru zásadní úlohu, aby 

bylo zajištěno, že se v členských státech 

znovu urychlí růst a zároveň bude 

pokračovat rozvoj udržitelné společnosti;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  12 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná 

 



 

AM\1080571CS.doc 9/29 PE572.987v01-00 

 CS 

Návrh stanoviska 

Bod 1 f (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1f. zdůrazňuje, že přechod na skutečně 

udržitelné hospodářství společně s 

ekologizací ekonomik EU a přiznáním 

stejné váhy cílům strategie Evropa 2020 

přispěje k dosažení cílů Unie v oblasti 

životního prostředí, k obnově 

konkurenceschopnosti evropského 

hospodářství a k vytváření kvalitních 

pracovních míst; vyjadřuje politování nad 

tím, že jelikož během krize chyběla 

evropská strategie pro udržitelný rozvoj, 

růst v EU zůstal hluboko pod svým 

potenciálem; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  13 

Davor Škrlec 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 g (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1g. zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby se do 

procesu evropského semestru na úrovni 

Rady důrazněji zapojili ministři zemí EU 

pro životní prostředí a zdravotnictví; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  14 

Carlos Zorrinho 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 h (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1h. zdůrazňuje, že přechod na skutečně 
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udržitelné hospodářství přispěje 

k dosažení cílů Unie v oblasti životního 

prostředí, k obnově konkurenceschopnosti 

evropského hospodářství a k vytváření 

kvalitních zelených pracovních míst; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  15 

Davor Škrlec 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 i (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1i. požaduje širší a strukturované zapojení 

občanské společnosti, tj. organizací v 

oblasti ochrany životního prostředí, 

ochrany spotřebitelů a nezávislých 

organizací pacientů, aby byla zaručena 

legitimita a zvýšena účinnost procesu 

Evropského semestru; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  16 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná 

 

Návrh stanoviska 

Bod 1 j (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 1j. zdůrazňuje, že členské státy musí pro 

rozvoj zaměstnanosti postavený na využití 

možností, jež nabízí zelená ekonomika, 

přijmout opatření na třech hlavních 

frontách: prostřednictvím vhodné míry 

investic podpořit poptávku po pracovních 

místech v ekologických odvětvích, 

odhadnout a řídit potřeby kvalifikací v 

zelených a ekologizovaných odvětvích a 

zajistit kvalitu pracovních míst vysoce a 

středně odborných pozic a pracovních 
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míst využívajících nízké míry kvalifikace; 

z hlediska politiky trhu práce je nutné 

zaměřit větší pozornost na poskytování 

vhodných programů odborné přípravy, jež 

umožní vyřešit otázku nedostatku určitých 

odborných kvalifikací, a na posouzení 

dynamického vztahu mezi nabídkou 

kvalifikací a věkovou strukturou pracovní 

síly v zelených a tradičních odvětvích; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  17 

Julie Girling 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje, že má-li se připravovaná 

strategie oběhového hospodářství a 
reforma právních předpisů v oblasti odpadů 

stát skutečností a má-li být evropské 
hospodářství přeměněno na oběhový 

model, je nutné doporučení ohledně této 

problematiky začlenit do procesu 

evropského semestru; 

2. zdůrazňuje, že má-li reforma právních 

předpisů v oblasti odpadů a akční plán pro 

oběhové hospodářství podpořit přeměnu 

evropského hospodářství na oběhový 

model, je nutné doporučení ohledně této 

problematiky začlenit do procesu 

evropského semestru; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  18 

Davor Škrlec 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje, že má-li se připravovaná 

strategie oběhového hospodářství a 

reforma právních předpisů v oblasti odpadů 

stát skutečností a má-li být evropské 

hospodářství přeměněno na oběhový 

model, je nutné doporučení ohledně této 

2. zdůrazňuje, že opožděná strategie 

oběhového hospodářství a reforma 

právních předpisů v oblasti odpadů by se 

měly stát skutečností a evropské 

hospodářství by mělo být přeměněno na 

oběhový model; je proto nutné doporučení 
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problematiky začlenit do procesu 

evropského semestru; 

ohledně této problematiky neprodleně 

začlenit do procesu evropského semestru; 

doporučuje, aby zásady oběhového 

hospodářství byly začleněny do 

doporučení pro jednotlivé země; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  19 

Carlos Zorrinho 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje, že má-li se připravovaná 

strategie oběhového hospodářství a 

reforma právních předpisů v oblasti odpadů 

stát skutečností a má-li být evropské 

hospodářství přeměněno na oběhový 

model, je nutné doporučení ohledně této 

problematiky začlenit do procesu 

evropského semestru; 

2. zdůrazňuje, že má-li se připravovaná 

strategie oběhového hospodářství a 

reforma právních předpisů v oblasti odpadů 

stát skutečností a má-li být evropské 

hospodářství přeměněno na oběhový 

model, je nutné doporučení ohledně této 

problematiky začlenit do procesu 

evropského semestru s cílem podpořit 

konkurenceschopnost, vytvářet pracovní 

místa a udržitelný růst; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  20 

Carlos Zorrinho 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 2a. považuje za důležité, aby přechod na 

nový hospodářský model založený na 

oběhovém hospodářství, inspirovaný 

všeobecně platnými cíli udržitelného 

rozvoje je nutné řádně zohlednit 

v prioritách roční analýzy růstu a 

v doporučeních pro jednotlivé země; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  21 

Andrey Kovatchev 

 

Návrh stanoviska 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 2a. zdůrazňuje, že je třeba vytvořit fiskální 

rámec, který bude v souladu se zásadou 

„znečišťovatel platí“ a bude poskytovat 

správné signály pro investice do účinného 

využívání zdrojů, modernizace výrobních 

postupů a výroby zboží s delší životností, 

které bude snadněji opravitelné;1 a 

 __________________ 

 1 a viz usnesení Evropského parlamentu ze 

dne 9. července 2015 o účinném využívání 

zdrojů: směrem k oběhovému 

hospodářství 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  22 

Julie Girling 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že snižování závislosti na 

vnějších zdrojích a energii je klíčem k 

dosažení dlouhodobého růstu a posílí 

konkurenceschopnost EU; 

3. zdůrazňuje, že přechod na skutečně 

udržitelné hospodářství pomůže přispět k 

dosažení cílů Unie v oblasti životního 

prostředí a ke zvyšování 

konkurenceschopnosti, hospodářského 
růstu a vytváření pracovních míst; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  23 

José Inácio Faria 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že snižování závislosti na 

vnějších zdrojích a energii je klíčem k 

dosažení dlouhodobého růstu a posílí 

konkurenceschopnost EU; 

3. zdůrazňuje, že snižování závislosti na 

vnějších zdrojích a energii je klíčem k 

dosažení udržitelného systému bezpečných 

dodávek energie a zdrojů pro Unii, který 

by zároveň mohl posílit 
konkurenceschopnost EU; zdůrazňuje, že 

je nutné odstranit překážky v oblasti 

infrastruktury, daní a regulační překážky 

bránící zavedení jednotného trhu 

s energií; vyzývá Komisi, aby vydala 

doporučení pro členské státy s cílem 

účinně řešit překážky v realizaci 

energetické unie, které byly zjištěny 

v rámci procesu monitorování evropského 

semestru; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  24 

Tibor Szanyi 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že snižování závislosti na 

vnějších zdrojích a energii je klíčem k 

dosažení dlouhodobého růstu a posílí 

konkurenceschopnost EU; 

3. zdůrazňuje, že kroky směřující 

k zavedení energetické unie, snižování 

závislosti na vnějších zdrojích a energii a 

přechod z jaderných a fosilních zdrojů na 

obnovitelné zdroje energie jsou klíčem k 

dosažení dlouhodobého růstu a posílí 

konkurenceschopnost EU; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  25 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že snižování závislosti na 

vnějších zdrojích a energii je klíčem k 

dosažení dlouhodobého růstu a posílí 

konkurenceschopnost EU; 

3. zdůrazňuje, že snižování závislosti na 

vnějších zdrojích a energii prostřednictvím 

energetické účinnosti a podpory 

obnovitelných zdrojů energie je klíčem k 

dosažení dlouhodobého růstu a posílí 

konkurenceschopnost EU; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  26 

Davor Škrlec 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že snižování závislosti na 

vnějších zdrojích a energii je klíčem k 

dosažení dlouhodobého růstu a posílí 

konkurenceschopnost EU; 

3. zdůrazňuje, že podstatné snižování 

závislosti na vnějších zdrojích a energii je 

klíčem k dosažení dlouhodobého růstu a 

posílí konkurenceschopnost EU i sociální 

soudržnost a spravedlnost; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  27 

Carlos Zorrinho 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že snižování závislosti na 

vnějších zdrojích a energii je klíčem k 

dosažení dlouhodobého růstu a posílí 

konkurenceschopnost EU; 

3. zdůrazňuje, že snižování závislosti na 

vnějších zdrojích a energii je klíčem k 

dosažení dlouhodobého růstu a posílí 

konkurenceschopnost EU; znovu proto 
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zdůrazňuje, že je třeba odstranit veškeré 

překážky, které by bránily ve vytvoření 

skutečně jednotného trhu s energií, a to 

diverzifikací vnějších dodávek energie, 

modernizací energetické infrastruktury 

EU, investováním do většího propojení 

energetických soustav a do obnovitelných 

zdrojů energie a dokončením vnitřního 

trhu EU s energií, což jsou klíčové priority 

strategie EU pro energetickou unii; 

vyzývá proto Komisi, aby pokračovala v 

hodnocení evropské výkonnosti, pokud jde 

o plnění cílů v oblasti klimatu a 

energetiky stanovených pro rok 2030 i 

národních energetických plánů členských 

států, čímž se podpoří opatření proti 

fragmentaci energetiky a vytváření 

„energetických ostrovů“; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  28 

Aldo Patriciello 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že snižování závislosti na 

vnějších zdrojích a energii je klíčem k 

dosažení dlouhodobého růstu a posílí 

konkurenceschopnost EU; 

3. zdůrazňuje, že snižování závislosti na 

vnějších zdrojích a energii je klíčem k 

dosažení dlouhodobého růstu a posílí 

konkurenceschopnost EU; podtrhuje, že 

větší závazek v tomto smyslu by byl 

ekonomicky výhodný; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  29 

Nicola Caputo 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 a (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 3a. vyzývá Komisi, aby využila evropský 

semestr k podpoře vytváření zelených 

pracovních míst a aby vydala též 

doporučení, která mohou přispět k úsilí o 

posílení zelené zaměstnanosti a snížení 

ekologické stopy; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  30 

Andrey Kovatchev 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 b (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 3b. zdůrazňuje, že ekologizace 

hospodářství a investování do 

efektivnějších systémů zdravotní péče 

posílí konkurenceschopnost Evropy, zvýší 

zabezpečení dodávek a zlepší zdraví a 

kvalitu života evropských občanů; 

konstatuje v této souvislosti, že by měly být 

vzaty v potaz krátkodobé fiskální dopady 

strukturálních reforem a zároveň jejich 

dlouhodobé environmentální, ekonomické 

a sociální důsledky; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  31 

Davor Škrlec 

 

Návrh stanoviska 

Bod 3 c (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 3c. je toho názoru, že součástí evropského 

semestru by mělo být i podávání zpráv o 

obnovitelné energii a energetické 
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účinnosti na základě právně závazných 

cílů stanovených právními předpisy Unie; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  32 

Julie Girling 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. vyzývá Komisi, aby využila evropský 

semestr jako prostředek ke splnění 

závazků EU vyplývajících z Agendy pro 

udržitelný rozvoj 2030 a aby do procesu 

začlenila zejména politiky týkající se 

změny klimatu, udržitelné výroby a 

spotřeby a biologické rozmanitosti; 

4. zdůrazňuje úlohu trhem motivované 

ekologizace ekonomik EU a větších 

investic do osvědčených zelených 

technologií při dosahování cílů strategie 

Evropa 2020 v oblasti udržitelného růstu 

a cílů v oblasti klimatu a energetiky 

stanovených pro rok 2030; žádá proto 
Komisi, aby nové investice orientovala na 

takové investice, které by mohly přispět 

k udržitelnému rozvoji; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  33 

José Inácio Faria 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. vyzývá Komisi, aby využila evropský 

semestr jako prostředek ke splnění závazků 

EU vyplývajících z Agendy pro udržitelný 

rozvoj 2030 a aby do procesu začlenila 

zejména politiky týkající se změny 

klimatu, udržitelné výroby a spotřeby a 

biologické rozmanitosti; 

4. vyzývá Komisi, aby využila evropský 

semestr jako prostředek ke splnění závazků 

EU vyplývajících ze strategie Evropa 2020 

a Agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a 

zejména aby vydala doporučení pro 

jednotlivé země a zvážila politická 

opatření týkající se změny klimatu, 

udržitelné výroby a spotřeby a biologické 

rozmanitosti a aby do nich začlenila 

kroky, které povedou účinněji k dosažení 

těchto cílů; 
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Or. en 

 

Pozměňovací návrh  34 

Carlos Zorrinho 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. vyzývá Komisi, aby využila evropský 

semestr jako prostředek ke splnění závazků 

EU vyplývajících z Agendy pro udržitelný 

rozvoj 2030 a aby do procesu začlenila 

zejména politiky týkající se změny 

klimatu, udržitelné výroby a spotřeby a 

biologické rozmanitosti; 

4. vyzývá Komisi, aby využila evropský 

semestr jako nástroj ke splnění závazků 

EU vyplývajících z Agendy pro udržitelný 

rozvoj 2030 a aby do procesu začlenila 

zejména politiky týkající se změny 

klimatu, udržitelné výroby a spotřeby a 

biologické rozmanitosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  35 

Daciana Octavia Sârbu 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. vyzývá Komisi, aby využila evropský 

semestr jako prostředek ke splnění závazků 

EU vyplývajících z Agendy pro udržitelný 

rozvoj 2030 a aby do procesu začlenila 

zejména politiky týkající se změny 

klimatu, udržitelné výroby a spotřeby a 

biologické rozmanitosti; 

4. vyzývá Komisi, aby využila evropský 

semestr jako prostředek ke splnění závazků 

EU vyplývajících z Agendy pro udržitelný 

rozvoj 2030 a aby do procesu začlenila 

zejména politiky týkající se změny 

klimatu, udržitelné výroby a spotřeby, 

potravinového zabezpečení, výživy a 

biologické rozmanitosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  36 

Tibor Szanyi 
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Návrh stanoviska 

Bod 4 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

4. vyzývá Komisi, aby využila evropský 

semestr jako prostředek ke splnění závazků 

EU vyplývajících z Agendy pro udržitelný 

rozvoj 2030 a aby do procesu začlenila 

zejména politiky týkající se změny 

klimatu, udržitelné výroby a spotřeby a 

biologické rozmanitosti; 

4. vyzývá Komisi, aby využila evropský 

semestr jako prostředek ke splnění závazků 

EU vyplývajících z Agendy pro udržitelný 

rozvoj 2030 a aby do procesu začlenila 

zejména politiky týkající se změny 

klimatu, udržitelné výroby a spotřeby, 

bezpečnosti a označování potravin a 

biologické rozmanitosti; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  37 

Davor Škrlec 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 4a. znovu zdůrazňuje, že je třeba do roku 

2020 postupně ukončit dotace, které jsou 

škodlivé pro kvalitu ovzduší, vody a půdy, 

a přejít od zdanění pracovní síly ke 

zdanění podle zatížení životního prostředí; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  38 

Carlos Zorrinho 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 b (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 4b. zdůrazňuje, že přezkum strategie 

Evropa 2020 v polovině období a evropský 

semestr musí být těsně provázány s novou 

agendou udržitelného rozvoje; znovu 

zdůrazňuje nutnost posunout horizont 
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plánování EU za rok 2020, mají-li být 

provedeny cíle udržitelného rozvoje, a to 

zavedením integrované strategie pro 

udržitelnou Evropu v globalizovaném 

světě, jejímž časovým horizontem by byl 

nejméně rok 2030; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  39 

José Inácio Faria 

 

Návrh stanoviska 

Bod 4 c (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 4c. naléhavě žádá Komisi, aby v procesu 

evropského semestru lépe zohledňovala 

sociální a environmentální ukazatele a 

aby při tom posuzovala konvergenci v 

rámci celé EU a pokrok směrem k 

udržitelnější společnosti a navrhovala 

opatření k účinnějšímu a včasnějšímu 

dosažení těchto cílů;   

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  40 

Julie Girling 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

5. považuje za důležité v rámci evropského 

semestru zhodnotit výkonnost 

zdravotnických systémů a podporuje 

přechod k přístupu založenému na 

výsledcích; vyzývá Komisi, aby 

vypracovala nástroje k monitorování 

výsledků v oblasti zdraví a k měření 

přístupu k vysoce kvalitní zdravotní péči s 

cílem snižovat rozdíly a nerovnosti v 

vypouští se 
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oblasti zdraví v jednotlivých členských 

státech i mezi nimi. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  41 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

5. považuje za důležité v rámci evropského 

semestru zhodnotit výkonnost 

zdravotnických systémů a podporuje 

přechod k přístupu založenému na 

výsledcích; vyzývá Komisi, aby 

vypracovala nástroje k monitorování 

výsledků v oblasti zdraví a k měření 

přístupu k vysoce kvalitní zdravotní péči s 

cílem snižovat rozdíly a nerovnosti v 

oblasti zdraví v jednotlivých členských 

státech i mezi nimi. 

5. považuje za důležité posuzovat v rámci 

evropského semestru nezbytnou 

udržitelnost zdravotnických systémů; 

vyzývá Komisi, aby spustila iniciativy 

podporující hodnoty a zásady, které 

vyznávají členské státy (univerzálnost, 

přístupnost vysoce kvalitní zdravotní péče, 

rovnost a solidarita), a současně aby 

zavedla nástroje k monitorování výsledků v 

oblasti zdraví a k měření přístupu k vysoce 

kvalitní zdravotní péči s cílem snižovat 

nerovnosti mezi evropskými občany a v 

rámci jednotlivých členských států. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  42 

Carlos Zorrinho 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

5. považuje za důležité v rámci evropského 

semestru zhodnotit výkonnost 

zdravotnických systémů a podporuje 

přechod k přístupu založenému na 

výsledcích; vyzývá Komisi, aby 

vypracovala nástroje k monitorování 

výsledků v oblasti zdraví a k měření 

přístupu k vysoce kvalitní zdravotní péči s 

5. považuje za důležité v rámci evropského 

semestru zhodnotit výkonnost 

zdravotnických systémů a podporuje 

přechod k přístupu založenému na 

výsledcích, jakož i zaměření na prevenci 

nemocí a podporu zdraví; vyzývá Komisi, 

aby společně se všemi zúčastněnými 

stranami vypracovala nástroje k 
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cílem snižovat rozdíly a nerovnosti v 

oblasti zdraví v jednotlivých členských 

státech i mezi nimi. 

monitorování výsledků v oblasti zdraví a k 

měření přístupu k vysoce kvalitní zdravotní 

péči a aby byly v doporučeních pro 

jednotlivé země zohledněny dlouhodobé 

dopady v oblasti zdraví a fiskální dopady 

opatření zaměřených na prevenci a 

programů imunizace s cílem snižovat 

sociální rozdíly a nerovnosti v oblasti 

zdraví v jednotlivých členských státech i 

mezi nimi. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  43 

Davor Škrlec 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

5. považuje za důležité v rámci evropského 

semestru zhodnotit výkonnost 

zdravotnických systémů a podporuje 

přechod k přístupu založenému na 

výsledcích; vyzývá Komisi, aby 

vypracovala nástroje k monitorování 

výsledků v oblasti zdraví a k měření 

přístupu k vysoce kvalitní zdravotní péči s 

cílem snižovat rozdíly a nerovnosti v 

oblasti zdraví v jednotlivých členských 

státech i mezi nimi. 

5. považuje za důležité v rámci evropského 

semestru zhodnotit rovnost a výkonnost 

zdravotnických systémů a podporuje 

přechod k přístupu založenému na rovnosti 

a udržitelnosti přístupu; vyzývá Komisi, 

aby vypracovala nástroje ke zvýšení 

transparentnosti nákladů v lékařském 

výzkumu, vývoji a výrobě a k měření 

univerzálního přístupu k vysoce kvalitní 

zdravotní péči s cílem snižovat rozdíly a 

nerovnosti v oblasti zdraví v jednotlivých 

členských státech i mezi nimi. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  44 

José Inácio Faria 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

5. považuje za důležité v rámci evropského 5. považuje za důležité v rámci evropského 
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semestru zhodnotit výkonnost 

zdravotnických systémů a podporuje 

přechod k přístupu založenému na 

výsledcích; vyzývá Komisi, aby 

vypracovala nástroje k monitorování 

výsledků v oblasti zdraví a k měření 

přístupu k vysoce kvalitní zdravotní péči s 

cílem snižovat rozdíly a nerovnosti v 

oblasti zdraví v jednotlivých členských 

státech i mezi nimi. 

semestru zhodnotit výkonnost a 

udržitelnost zdravotnických systémů a 

podporuje přechod k přístupu založenému 

na výsledcích; vyzývá Komisi, aby 

vypracovala nástroje k posuzování 

podpory zdraví a prevence nemocí, které 

umožní zohlednit v doporučeních pro 

jednotlivé země dlouhodobé dopady v 

oblasti zdraví a fiskální dopady opatření 

zaměřených na prevenci, k monitorování 

výsledků v oblasti zdraví a k měření 

přístupu k vysoce kvalitní zdravotní péči s 

cílem snižovat rozdíly a nerovnosti v 

oblasti zdraví v jednotlivých členských 

státech i mezi nimi; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  45 

Davor Škrlec 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 a (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5a. při uvážení skutečnosti, že dobře 

fungující ekosystémy jsou nezbytným 

předpokladem zachování a zlepšení stavu 

veřejného zdraví, proto žádá významné 

investice do výzkumu a inovací v oblasti 

environmentálního zdraví.  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  46 

Andrey Kovatchev 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 b (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5b. vítá, že se Evropská komise znovu 

zaměřuje na podporu vzestupné 
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ekonomické a sociální konvergence 

postupným zaváděním referenčních 

hodnot a postupů vzájemného 

přezkoumávání v rámci politických a 

tematických oblastí, a domnívá se, že by to 

mohlo posílit schopnost evropského 

hospodářství přestát budoucí krize;  

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  47 

Carlos Zorrinho 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 c (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5c. zdůrazňuje, že komplexnější 

hodnocení zdravotnických systémů v 

rámci evropského semestru, které by se 

neomezovalo pouze na fiskální rozměr 

(nákladová efektivnost a udržitelnost 

zdravotnických systémů), ale které by se 

zabývalo také jejich přístupností, 

účinností a kvalitou, by poskytlo přesnější 

představu o výkonnosti zdravotnických 

systémů a posílilo by užitečnost 

evropského semestru v oblasti zdraví; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  48 

Nicola Caputo 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 d (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5d. zdůrazňuje, že politiky prevence 

přenosných i nepřenosných nemocí mají 

nezastupitelný význam v úsilí o snížení 

nákladů na vnitrostátní zdravotní péči a 

že škrty vztahující se na opatření 
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preventivní péče a provedené v období 

krize mohou mít dlouhodobé negativní 

účinky; zdůrazňuje, že hospodářská krize 

by neměla postihnout investice do 

opatření preventivní péče; vyzývá Komisi, 

aby využila evropského semestru a 

vyzdvihla důležitost prevence pro 

snižování nákladů na vnitrostátní 

zdravotní péči. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  49 

Soledad Cabezón Ruiz 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 e (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5e. poukazuje na to, že doporučení pro 

jednotlivé země obsahují v případě zemí, 

které se účastní ekonomických 

ozdravných programů, závazné podmínky 

pro záchranné financování; připomíná, že 

v roce 2015 obdrželo 11 zemí doporučení 

týkající se zdravotnictví (např. výše 

farmaceutických výdajů, pokyny 

týkajících se nemocnic, doporučení 

ohledně dlouhodobé péče o stárnoucí 

populaci), přestože právní mandát 

Evropské komisi neumožňuje přímo 

zasahovat do kvality či přístupnosti 

vnitrostátních zdravotnických systémů; 

vyzývá Evropskou komisi, aby 

vyhodnotila, jaký potenciální dopad 

mohou mít tato doporučení na práva 

pacientů na všeobecný, kvalitní a 

udržitelný systém zdravotní péče. 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  50 

José Inácio Faria 
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Návrh stanoviska 

Bod 5 f (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5f. zdůrazňuje, že vedoucí postavení 

Evropy v odvětvích zelené a modré 

ekonomiky může vycházet jedině z toho, že 

trhy práce budou nabízet lidský kapitál s 

odpovídajícím vyškolením v oblasti 

dovedností; vyzývá Komisi, aby do 

doporučení pro jednotlivé země zařadila 

potřebné investice do lidského kapitálu ve 

vědecko-technologické oblasti, aby se 

mohly systémy vzdělávání a odborné 

přípravy lépe připravit na budoucí potřeby 

trhů práce;   

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  51 

José Inácio Faria 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 g (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5g. vyzývá Komisi, aby členským státům 

doporučila revidovat politiky, na jejichž 

základě je dotováno pokračující využívání 

fosilních paliv nebo které k němu 

motivují; vyzývá Komisi, aby po členských 

státech žádala vypracování fiskálních 

strategií, které budou odměňovat 

vytváření udržitelných politik a budování 

oběhového hospodářství, přičemž dojde k 

odklonu od daňového zatížení pracovní 

síly, budou zajištěny daňové systémy 

podporující růst a posílena podpora zelené 

ekonomiky.   

Or. en 

Pozměňovací návrh  52 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná 
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Návrh stanoviska 

Bod 5 h (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5h. zdůrazňuje, že zajištění rovného 

přístupu ke zdravotní péči přispívá k 

sociální soudržnosti, sociální 

spravedlnosti, k řešení otázek sociálního 

vyloučení a k udržitelnému rozvoji, neboť 

zvyšuje mezigenerační solidaritu a může 

přispět k nápravě negativních externalit v 

oblasti zdraví obyvatelstva; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  53 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 i (nový) 

 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5i. zdůrazňuje význam udržitelnosti 

odvětví zdravotnictví, jež hraje v rámci 

hospodářství jako celku významnou roli, 

neboť odpovídá 8 % všech evropských 

pracovních míst a 10 % HDP v Evropské 

unii; je nezbytné zajistit občanům rovný 

přístup k zdravotnickým službám, neboť 

zdraví je zásadním prvkem stability, 

udržitelnosti a dalšího rozvoje členských 

států a jejich hospodářství; 

Or. en 

 

Pozměňovací návrh  54 

Estefanía Torres Martínez, Kateřina Konečná 

 

Návrh stanoviska 

Bod 5 j (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh 

 5j. vyzývá členské státy a Evropskou 

komisi, aby se v tomto období hospodářské 

krize vyvarovaly nejškodlivějších opatření, 

jakými jsou krátkodobé úspory, jež ve 

střednědobém a dlouhodobém horizontu 

povedou k vysokým nákladům, a aby se 

namísto toho zaměřily na další rozvoj 

vysoce kvalitních a účinných systémů 

zdravotní péče. 

Or. en 

 

 


