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Pozměňovací návrh 1
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá sdělení Komise o investičním 
plánu pro udržitelnou Evropu 
(COM(2020)0021), jehož cílem je umožnit 
spravedlivý a dobře řízený přechod k 
odolné a udržitelné společnosti; 
zdůrazňuje, že je nezbytné, aby EU 
dosáhla revidovaných cílů v oblasti 
klimatu a biologické rozmanitosti do roku 
2030 a do roku 2050 a naplnila své 
závazky přijaté v rámci Pařížské dohody, a 
to na základě nejlepších dostupných 
vědeckých poznatků;

1. vítá sdělení Komise o investičním 
plánu pro udržitelnou Evropu 
(COM(2020)0021), jehož cílem je umožnit 
spravedlivý přechod k odolné a udržitelné 
společnosti; zdůrazňuje, že udržitelné 
financování z veřejných i soukromých 
zdrojů bude hrát pro Unii a členské státy 
klíčovou úlohu, aby dosáhly ambiciózních 
cílů stanovených v Zelené dohodě pro 
Evropu, a zejména zvýšenýchcílů v oblasti 
klimatu a energetiky do roku 2030 a cíle v 
oblasti klimatické neutrality, a aby rovněž 
naplnily své závazky v rámci Pařížské 
dohody, Úmluvy OSN o biologické 
rozmanitosti a cílů udržitelného rozvoje 
OSN, a to na základě nejlepších 
dostupných vědeckých poznatků;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
César Luena

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá sdělení Komise o investičním 
plánu pro udržitelnou Evropu 
(COM(2020)0021), jehož cílem je umožnit 
spravedlivý a dobře řízený přechod k 
odolné a udržitelné společnosti; 
zdůrazňuje, že je nezbytné, aby EU dosáhla 
revidovaných cílů v oblasti klimatu a 
biologické rozmanitosti do roku 2030 a do 
roku 2050 a naplnila své závazky přijaté v 
rámci Pařížské dohody, a to na základě 
nejlepších dostupných vědeckých 

1. vítá sdělení Komise o investičním 
plánu pro udržitelnou Evropu 
(COM(2020)0021), jehož cílem je umožnit 
spravedlivý a dobře řízený přechod k 
odolné a udržitelné společnosti; 
zdůrazňuje, že je nezbytné, aby EU dosáhla 
revidovaných cílů v oblasti klimatu a 
biologické rozmanitosti do roku 2030 a do 
roku 2050 a naplnila své závazky přijaté v 
rámci Pařížské dohody, nové strategie EU 
pro biologickou rozmanitost, dohody o 
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poznatků; biologické rozmanitosti po roce 2020, 
která bude přijata na 15. zasedání 
konference smluvních stran (COP15) 
Úmluvy o biologické rozmanitosti, a to na 
základě nejlepších dostupných vědeckých 
poznatků;

Or. es

Pozměňovací návrh 3
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá sdělení Komise o investičním 
plánu pro udržitelnou Evropu 
(COM(2020)0021), jehož cílem je umožnit 
spravedlivý a dobře řízený přechod k 
odolné a udržitelné společnosti; 
zdůrazňuje, že je nezbytné, aby EU dosáhla 
revidovaných cílů v oblasti klimatu a 
biologické rozmanitosti do roku 2030 a do 
roku 2050 a naplnila své závazky přijaté v 
rámci Pařížské dohody, a to na základě 
nejlepších dostupných vědeckých 
poznatků;

1. vítá sdělení Komise o investičním 
plánu pro udržitelnou Evropu 
(COM(2020)0021), jehož cílem je umožnit 
spravedlivý a dobře řízený přechod k 
odolné a udržitelné společnosti; 
zdůrazňuje, že je nezbytné, aby EU dosáhla 
revidovaných cílů v oblasti klimatu, 
oběhového hospodářství a biologické 
rozmanitosti do roku 2030 a do roku 2050 
a naplnila své závazky přijaté v rámci 
Pařížské dohody, a to na základě nejlepších 
dostupných vědeckých poznatků, 
používání metody hodnocení současné 
situace z pohledu budoucnosti, 
posuzování životního cyklu a metodiky 
účetnictví v oblasti přírodního kapitálu;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Hermann Tertsch

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá sdělení Komise o investičním 1. vítá sdělení Komise o investičním 
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plánu pro udržitelnou Evropu 
(COM(2020)0021), jehož cílem je umožnit 
spravedlivý a dobře řízený přechod k 
odolné a udržitelné společnosti; 
zdůrazňuje, že je nezbytné, aby EU dosáhla 
revidovaných cílů v oblasti klimatu a 
biologické rozmanitosti do roku 2030 a do 
roku 2050 a naplnila své závazky přijaté v 
rámci Pařížské dohody, a to na základě 
nejlepších dostupných vědeckých 
poznatků;

plánu pro udržitelnou Evropu 
(COM(2020)0021), jehož cílem je umožnit 
spravedlivý a dobře řízený přechod k 
odolné a udržitelné společnosti; 
zdůrazňuje, že je nezbytné, aby EU dosáhla 
revidovaných cílů v oblasti klimatu a 
biologické rozmanitosti do roku 2030 a do 
roku 2050, a účinně tak přispěla k 
hospodářskému oživení členských států, a 
aby naplnila své závazky přijaté v rámci 
Pařížské dohody, a to na základě nejlepších 
dostupných vědeckých poznatků;

Or. es

Pozměňovací návrh 5
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Pascal Canfin, Catherine Chabaud

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá sdělení Komise o investičním 
plánu pro udržitelnou Evropu 
(COM(2020)0021), jehož cílem je umožnit 
spravedlivý a dobře řízený přechod k 
odolné a udržitelné společnosti; 
zdůrazňuje, že je nezbytné, aby EU dosáhla 
revidovaných cílů v oblasti klimatu a 
biologické rozmanitosti do roku 2030 a do 
roku 2050 a naplnila své závazky přijaté v 
rámci Pařížské dohody, a to na základě 
nejlepších dostupných vědeckých 
poznatků;

1. vítá sdělení Komise o investičním 
plánu pro udržitelnou Evropu 
(COM(2020)0021), jehož cílem je umožnit 
spravedlivý a dobře řízený přechod k 
odolné a udržitelné společnosti; 
zdůrazňuje, že je nezbytné, aby EU 
naplnila své závazky přijaté v rámci 
Pařížské dohody a aby do roku 2050 
dosáhla svých cílů v oblasti životního 
prostředí a klimatu, jež si stanovila v 
Zelené dohodě, včetně cílů v oblasti 
biologické rozmanitosti, skutečného 
oběhového hospodářství a klimatické 
neutrality, a to na základě nejlepších 
dostupných vědeckých poznatků;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Návrh stanoviska
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Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá sdělení Komise o investičním 
plánu pro udržitelnou Evropu 
(COM(2020)0021), jehož cílem je umožnit 
spravedlivý a dobře řízený přechod k 
odolné a udržitelné společnosti; 
zdůrazňuje, že je nezbytné, aby EU dosáhla 
revidovaných cílů v oblasti klimatu a 
biologické rozmanitosti do roku 2030 a do 
roku 2050 a naplnila své závazky přijaté v 
rámci Pařížské dohody, a to na základě 
nejlepších dostupných vědeckých 
poznatků;

1. bere na vědomí sdělení Komise o 
investičním plánu pro udržitelnou Evropu 
(COM(2020)0021), jehož cílem je umožnit 
spravedlivý a dobře řízený přechod k 
odolné, udržitelné a místní společnosti; 
zdůrazňuje, že je důležité, aby EU dosáhla 
revidovaných cílů v oblasti klimatu a 
biologické rozmanitosti do roku 2030 a do 
roku 2050, a to na základě nejlepších 
dostupných vědeckých poznatků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Billy Kelleher
za skupinu Renew
Nils Torvalds, Fredrick Federley, Catherine Chabaud

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá sdělení Komise o investičním 
plánu pro udržitelnou Evropu 
(COM(2020)0021), jehož cílem je umožnit 
spravedlivý a dobře řízený přechod k 
odolné a udržitelné společnosti; 
zdůrazňuje, že je nezbytné, aby EU dosáhla 
revidovaných cílů v oblasti klimatu a 
biologické rozmanitosti do roku 2030 a do 
roku 2050 a naplnila své závazky přijaté v 
rámci Pařížské dohody, a to na základě 
nejlepších dostupných vědeckých 
poznatků;

1. vítá sdělení Komise o investičním 
plánu pro udržitelnou Evropu 
(COM(2020)0021), jehož cílem je umožnit 
spravedlivý a dobře řízený přechod k 
odolné a udržitelné společnosti; 
zdůrazňuje, že je nezbytné, aby EU dosáhla 
revidovaných cílů v oblasti klimatu a 
biologické rozmanitosti do roku 2030 a do 
roku 2050 a naplnila své závazky, včetně 
závazku být do roku 2050 klimaticky 
neutrální, jež přijala v rámci Pařížské 
dohody, a to na základě nejlepších 
dostupných vědeckých poznatků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Maria Spyraki, Lídia Pereira, 
Esther de Lange

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá sdělení Komise o investičním 
plánu pro udržitelnou Evropu 
(COM(2020)0021), jehož cílem je umožnit 
spravedlivý a dobře řízený přechod k 
odolné a udržitelné společnosti; 
zdůrazňuje, že je nezbytné, aby EU dosáhla 
revidovaných cílů v oblasti klimatu a 
biologické rozmanitosti do roku 2030 a do 
roku 2050 a naplnila své závazky přijaté v 
rámci Pařížské dohody, a to na základě 
nejlepších dostupných vědeckých 
poznatků;

1. vítá sdělení Komise o investičním 
plánu pro udržitelnou Evropu 
(COM(2020)0021), jehož cílem je umožnit 
spravedlivý a dobře řízený přechod k 
odolné a udržitelné společnosti; 
zdůrazňuje, že je nezbytné, aby EU dosáhla 
revidovaných cílů v oblasti klimatu a všech 
cílů v oblasti životního prostředí do roku 
2030 a do roku 2050 a naplnila své 
závazky přijaté v rámci Pařížské dohody, a 
to na základě nejlepších dostupných 
vědeckých poznatků;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá sdělení Komise o investičním 
plánu pro udržitelnou Evropu 
(COM(2020)0021), jehož cílem je umožnit 
spravedlivý a dobře řízený přechod k 
odolné a udržitelné společnosti; 
zdůrazňuje, že je nezbytné, aby EU dosáhla 
revidovaných cílů v oblasti klimatu a 
biologické rozmanitosti do roku 2030 a do 
roku 2050 a naplnila své závazky přijaté v 
rámci Pařížské dohody, a to na základě 
nejlepších dostupných vědeckých 
poznatků;

1. vítá sdělení Komise o investičním 
plánu pro udržitelnou Evropu 
(COM(2020)0021), jehož cílem je umožnit 
spravedlivý a dobře řízený přechod k 
odolné, udržitelné společnosti; zdůrazňuje, 
že je nezbytné, aby EU dosáhla 
revidovaných cílů v oblasti klimatu, 
energetiky a biologické rozmanitosti do 
roku 2030 a do roku 2050 a naplnila své 
závazky přijaté v rámci Pařížské dohody, a 
to na základě nejlepších dostupných 
vědeckých poznatků;

Or. en
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Pozměňovací návrh 10
Marco Dreosto

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá sdělení Komise o investičním 
plánu pro udržitelnou Evropu 
(COM(2020)0021), jehož cílem je umožnit 
spravedlivý a dobře řízený přechod k 
odolné a udržitelné společnosti; 
zdůrazňuje, že je nezbytné, aby EU 
dosáhla revidovaných cílů v oblasti 
klimatu a biologické rozmanitosti do roku 
2030 a do roku 2050 a naplnila své 
závazky přijaté v rámci Pařížské dohody, a 
to na základě nejlepších dostupných 
vědeckých poznatků;

1. bere na vědomí sdělení Komise o 
investičním plánu pro udržitelnou Evropu 
(COM(2020)0021), jehož cílem je umožnit 
spravedlivý a dobře řízený přechod k 
odolné a udržitelné společnosti; 
zdůrazňuje však, že je nezbytné, aby EU 
prováděla anticyklické politiky, které by 
působily proti vážnému deflačnímu cyklu 
vyvolanému pandemií COVID-19, a aby 
proto upravila cíle v oblasti klimatu pro 
rok 2030 směrem dolů a posunula cíle pro 
rok 2050 na jiný termín, o němž se 
rozhodne;

Or. it

Pozměňovací návrh 11
Michal Wiezik

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá sdělení Komise o investičním 
plánu pro udržitelnou Evropu 
(COM(2020)0021), jehož cílem je umožnit 
spravedlivý a dobře řízený přechod k 
odolné a udržitelné společnosti; 
zdůrazňuje, že je nezbytné, aby EU dosáhla 
revidovaných cílů v oblasti klimatu a 
biologické rozmanitosti do roku 2030 a do 
roku 2050 a naplnila své závazky přijaté v 
rámci Pařížské dohody, a to na základě 
nejlepších dostupných vědeckých 
poznatků;

1. vítá sdělení Komise o investičním 
plánu pro udržitelnou Evropu 
(COM(2020)0021), jehož cílem je umožnit 
spravedlivý a dobře řízený přechod k 
odolné a udržitelné společnosti; 
zdůrazňuje, že je nezbytné, aby EU dosáhla 
revidovaných cílů v oblasti klimatu a 
nedávno přijatých cílů v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030 a do roku 2050 
a naplnila své závazky přijaté v rámci 
Pařížské dohody, a to na základě nejlepších 
dostupných vědeckých poznatků;
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Or. en

Pozměňovací návrh 12
Maria Spyraki

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá sdělení Komise o investičním 
plánu pro udržitelnou Evropu 
(COM(2020)0021), jehož cílem je umožnit 
spravedlivý a dobře řízený přechod k 
odolné a udržitelné společnosti; 
zdůrazňuje, že je nezbytné, aby EU dosáhla 
revidovaných cílů v oblasti klimatu a 
biologické rozmanitosti do roku 2030 a do 
roku 2050 a naplnila své závazky přijaté v 
rámci Pařížské dohody, a to na základě 
nejlepších dostupných vědeckých 
poznatků;

1. vítá sdělení Komise o investičním 
plánu pro udržitelnou Evropu 
(COM(2020)0021), jehož cílem je umožnit 
spravedlivý a dobře řízený přechod k 
odolné a udržitelné společnosti; 
zdůrazňuje, že je nezbytné, aby EU dosáhla 
revidovaných cílů v oblasti klimatu a 
biologické rozmanitosti do roku 2030 a do 
roku 2050 a naplnila své závazky přijaté v 
rámci Pařížské dohody, a to na základě 
nejlepších dostupných vědeckých údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Edina Tóth, András Gyürk

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá sdělení Komise o investičním 
plánu pro udržitelnou Evropu 
(COM(2020)0021), jehož cílem je umožnit 
spravedlivý a dobře řízený přechod k 
odolné a udržitelné společnosti; 
zdůrazňuje, že je nezbytné, aby EU dosáhla 
revidovaných cílů v oblasti klimatu a 
biologické rozmanitosti do roku 2030 a do 
roku 2050 a naplnila své závazky přijaté v 
rámci Pařížské dohody, a to na základě 
nejlepších dostupných vědeckých 
poznatků;

1. vítá sdělení Komise o investičním 
plánu pro udržitelnou Evropu 
(COM(2020)0021), jehož cílem je umožnit 
spravedlivý a dobře řízený přechod k 
odolné a udržitelné společnosti; 
zdůrazňuje, že je nezbytné, aby EU dosáhla 
cílů v oblasti klimatu a biologické 
rozmanitosti do roku 2030 a do roku 2050 
a naplnila své závazky přijaté v rámci 
Pařížské dohody, a to na základě nejlepších 
dostupných vědeckých poznatků;
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Or. en

Pozměňovací návrh 14
Sylvia Limmer

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá sdělení Komise o investičním 
plánu pro udržitelnou Evropu 
(COM(2020)0021), jehož cílem je umožnit 
spravedlivý a dobře řízený přechod k 
odolné a udržitelné společnosti; 
zdůrazňuje, že je nezbytné, aby EU 
dosáhla revidovaných cílů v oblasti 
klimatu a biologické rozmanitosti do roku 
2030 a do roku 2050 a naplnila své 
závazky přijaté v rámci Pařížské dohody, a 
to na základě nejlepších dostupných 
vědeckých poznatků;

1. bere na vědomí sdělení Komise o 
investičním plánu pro udržitelnou Evropu 
(COM(2020)0021), jehož cílem je umožnit 
spravedlivý a dobře řízený přechod k 
odolné a udržitelné společnosti; 
zdůrazňuje, že je nezbytné, aby cíle na 
ochranu klimatu, které jsou v současnosti 
stanoveny na úrovni EU pro rok 2030 a 
2050, byly přezkoumány a v případě 
potřeby upraveny v zájmu racionální 
politiky v oblasti životního prostředí, a to 
na základě nejlepších dostupných 
vědeckých poznatků;

Or. de

Pozměňovací návrh 15
Catherine Chabaud, Martin Hojsík

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. Připomíná, že řízení, zachování, 
přizpůsobení a obnova mořských a 
pobřežních ekosystémů a biologické 
rozmanitosti jsou zásadní pro boj proti 
změně klimatu a pro dosažení klimatické 
neutrality a že v této oblasti jsou zapotřebí 
významné investice. Zdůrazňuje, že 
udržitelná modrá ekonomika, jako je 
udržitelný rybolov, mořské obnovitelné 
zdroje energie, čistá námořní doprava a 
udržitelný cestovní ruch, musí hrát 
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významnou úlohu při přechodu k 
odolnější společnosti a odolnějším 
územím. Vyzývá proto EU, aby toto 
strategické odvětví náležitě zohlednila ve 
svém investiční plánu pro udržitelnou 
Evropu;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
všechny územní plány transformace 
vyloučí jakékoli investice, které nelze 
považovat za udržitelné v souladu s 
udržitelnou taxonomií EU a zásadou 
„významně nepoškozovat“, a aby 
nejpozději do roku 2050 stanovila 
konkrétní milníky a harmonogramy pro 
dosažení klimatické neutrality;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vítá plán Evropské komise na 
podporu oživení, který klade Zelenou 
dohodu pro Evropu do centra zeleného 
oživení Evropy; zdůrazňuje, že je důležité, 
aby vnitrostátní plány na podporu oživení 
a odolnosti působily jako katalyzátor 
přechodu členských států na oběhové a 
klimaticky neutrální hospodářství;
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Or. en

Pozměňovací návrh 18
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že k tomu, aby se Unie 
pevně vydala cestou ke klimatické 
neutralitě a udržitelnému, sociálně 
spravedlivému a odolnému oživení z 
pandemie COVID-19, jsou zapotřebí 
veřejné a soukromé investice ve značné 
výši;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Billy Kelleher
za skupinu Renew
Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Nils Torvalds, Martin Hojsík

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. připomíná sdělení Komise o plánu 
na podporu oživení Evropy (COM (2020) 
456), které podporuje ambiciózní zelenou 
transformaci na klimaticky neutrální 
ekonomiku prostřednictvím financování v 
rámci programu Next Generation EU 
(„EU příští generace“);

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Inese Vaidere, Maria Spyraki, 
Lídia Pereira, Esther de Lange
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Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. považuje za zásadní, aby investiční 
plán zajistil a umožňoval dodatečné 
investice se skutečnou přidanou hodnotou 
a nevytlačoval tržní financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. vyzývá Evropskou komisi, aby 
vypracovala první plán na podporu 
oživení v souladu s Pařížskou dohodou, a 
proto vyzývá Evropskou komisi, aby 
překlenula mezeru v investicích šetrných 
vůči klimatu a zajistila, aby veřejné 
investice uskutečněné prostřednictvím 
Next Generation EU respektovaly zásadu 
„neškodit životnímu prostředí“, aby 
investice související s klimatem byly v 
souladu s nařízením o taxonomii EU a 
aby vnitrostátní plány na podporu oživení 
byly v souladu s vnitrostátními plány v 
oblasti energetiky a změny klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Billy Kelleher
za skupinu Renew
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Frédérique Ries

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. připomíná sdělení Komise o plánu 
na podporu oživení Evropy (COM (2020) 
456), které podporuje ambiciózní zelenou 
transformaci na klimaticky neutrální 
ekonomiku prostřednictvím financování v 
rámci programu Next Generation EU 
(„EU příští generace“); a závazek Komise, 
že investice do oživení by měly respektovat 
zásadu „neškodit životnímu prostředí“;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. vyzývá Komisi, aby posílila 
sledování, ověřování a srovnávání 
udržitelnosti výdajů na sociální a 
environmentální cíle ve všech nástrojích 
financování investičního plánu pro 
udržitelnou Evropu (např. rozpočet EU, 
EIB, EIF a InvestEU) s cílem zajistit 
účinnost přidělených prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Inese Vaidere, Maria Spyraki, 
Radan Kanev, Lídia Pereira, Esther de Lange

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje, že transformaci nelze 
uskutečnit pouze z veřejných prostředků; 
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vyzývá Komisi, aby při vypracovávání 
investičního plánu podpořila a umožnila 
soukromé investice;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Inese Vaidere, Maria Spyraki, 
Radan Kanev, Lídia Pereira, Esther de Lange

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. konstatuje, že i s velkým 
množstvím finančních prostředků 
nebudou dostupné finanční prostředky 
neomezené; vyzývá Komisi, aby vytvořila 
pevný rámec pro podávání zpráv a 
monitorování s cílem zajistit, aby výdaje 
měly skutečný dopad;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. očekává, že ústředním bodem 
zelené transformace bude nový, 
bezprecedentní VFR s novými finančními 
prostředky a novými vlastními zdroji EU;

2. bere na vědomí nové návrhy VFR 
v souvislosti s balíčkem EU na podporu 
oživení a odolnosti; vítá podporu pro 
zavedení nových vlastních zdrojů pro 
zelenou EU a naléhavě vyzývá Komisi, 
aby tyto návrhy neprodleně předložila; je 
přesvědčen, že ambiciózní VFR by měl být 
ústředním bodem zelené transformace na 
klimaticky neutrální, sociálně a 
ekologicky odolné, genderově vyvážené a 
inkluzivní hospodářství; vyjadřuje 
politování nad tím, že Komise nevyužila 
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příležitosti k tomu, aby navázala na 
podporu Rady zvýšit cíl v oblasti výdajů 
souvisejících s ochranou klimatu a zavést 
samostatný cíl týkající se výdajů na 
biologickou rozmanitost, jak požadoval 
Evropský parlament;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. očekává, že ústředním bodem 
zelené transformace bude nový, 
bezprecedentní VFR s novými finančními 
prostředky a novými vlastními zdroji EU;

2. očekává, že ústředním bodem 
zelené transformace bude nový, 
bezprecedentní VFR s novými finančními 
prostředky a novými vlastními zdroji EU, v 
jehož rámci bude vyčleněno 50% 
prostředků na klima a životní prostředí; 
vyzývá Komisi, aby stanovila ambiciózní 
cíle pro další cíle v oblasti udržitelnosti, 
včetně biologické rozmanitosti a boje proti 
nerovnosti v novém VFR; vyzývá Komisi, 
aby v rámci nového VFR zvýšila míru 
financování vnější činnosti na podporu 
obnovy partnerských zemí po pandemii 
COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Hermann Tertsch

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. očekává, že ústředním bodem 
zelené transformace bude nový, 
bezprecedentní VFR s novými finančními 

2. v těchto nových hospodářských a 
sociálních podmínkách vyplývajících z 
dopadů pandemie COVID-19 očekává, že  
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prostředky a novými vlastními zdroji EU; nový VFR s novými finančními prostředky 
a novými vlastními zdroji EU, který bude v 
souladu s novými potřebami EU, bude 
ústředním bodem hospodářského oživení 
a zelené transformace;

Or. es

Pozměňovací návrh 29
Marco Dreosto

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. očekává, že ústředním bodem 
zelené transformace bude nový, 
bezprecedentní VFR s novými finančními 
prostředky a novými vlastními zdroji EU;

2. požaduje kompletní přehodnocení 
priorit víceletého finančního rámce 
(VFR) na období 2021–2027 s 
přihlédnutím k socioekonomickým 
dopadům pandemie ve střednědobém až 
dlouhodobém výhledu; požaduje, aby byl 
rozpočet vyčleněný na „začleňování 
problematiky klimatu do ostatních politik“ 
namísto toho použit na opatření v 
souvislosti s COVID-19;

Or. it

Pozměňovací návrh 30
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Catherine Chabaud

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. očekává, že ústředním bodem 
zelené transformace bude nový, 
bezprecedentní VFR s novými finančními 
prostředky a novými vlastními zdroji EU;

2. domnívá se, že bezprecedentní 
VFR s vyšším cílem výdajů na oblast 
klimatu ve výši 40 % nejpozději do roku 
2027, s novými finančními prostředky a 
novými vlastními zdroji EU musí být 
ústředním bodem zelené transformace, 
má-li EU splnit své povinnosti vyplývající 
z Pařížské dohody;
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Or. en

Pozměňovací návrh 31
Ulrike Müller, Fredrick Federley

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. očekává, že ústředním bodem 
zelené transformace bude nový, 
bezprecedentní VFR s novými finančními 
prostředky a novými vlastními zdroji EU;

2. domnívá se, že nový VFR by měl 
vyčlenit dostatečné finanční prostředky na 
podporu těch politik, které přispívají k 
dosažení cílů v oblasti klimatu, v oblasti 
životního prostředí a udržitelného rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Sylvia Limmer

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. očekává, že ústředním bodem 
zelené transformace bude nový, 
bezprecedentní VFR s novými finančními 
prostředky a novými vlastními zdroji EU;

2. očekává, že nový VFR bude 
založen na zásadách účinnosti, 
hospodárnosti a cílených výdajů, s 
výjimkou účelných dočasných opatření, 
která jsou v souladu se zásadou 
subsidiarity a jsou přijímána na úrovni 
EU s cílem překonat krizi způsobenou 
koronavirem;

Or. de

Pozměňovací návrh 33
Sara Cerdas

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. očekává, že ústředním bodem 
zelené transformace bude nový, 
bezprecedentní VFR s novými finančními 
prostředky a novými vlastními zdroji EU;

2. očekává, že ústředním bodem 
spravedlivé, zelené, udržitelné a digitální 
transformace bude nový, bezprecedentní 
VFR s novými finančními prostředky a 
novými vlastními zdroji EU;

Or. pt

Pozměňovací návrh 34
Billy Kelleher
za skupinu Renew
Nils Torvalds

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. očekává, že ústředním bodem 
zelené transformace bude nový, 
bezprecedentní VFR s novými finančními 
prostředky a novými vlastními zdroji EU;

2. domnívá se, že ústředním bodem 
zelené transformace musí být nový, 
bezprecedentní VFR s novými finančními 
prostředky a případně posílenými novými 
vlastními zdroji EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Maria Spyraki

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. očekává, že ústředním bodem 
zelené transformace bude nový, 
bezprecedentní VFR s novými finančními 
prostředky a novými vlastními zdroji EU;

2. očekává dostatečně financovaný 
VFR s ambiciózními zelenými cíli, 
zejména v rámci společné zemědělské 
politiky a politiky soudržnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 36
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že nejméně 50 % 
budoucího VFR by mělo být vyčleněno na 
výdaje související s klimatem; připomíná 
svůj postoj, že dalších nejméně 10 % by 
mělo být vyhrazeno na výdaje související s 
biologickou rozmanitostí; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby Evropskému parlamentu a 
Radě předložila legislativní návrh, který v 
rámci budoucího VFR stanoví závaznou 
harmonizovanou metodiku pro 
transparentní a spolehlivé vyúčtování 
výdajů na oblast klimatu a biologické 
rozmanitosti a pro zajištění toho, aby 
žádné unijní veřejné financování jakékoli 
politiky EU nebylo v nesouladu s cílem 
omezit globální nárůst teploty na 1,5 °C ve 
srovnání s úrovní před průmyslovou 
revolucí a s jakýmikoli jinými cíli Unie v 
oblasti životního prostředí a 
mezinárodními závazky, čímž by se uvedla 
do praxe zásada „neškodit životnímu 
prostředí“ stanovená v Zelené dohodě pro 
Evropu;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že vzhledem k záměru 
přidělovat prostředky projektům 
připraveným k okamžité realizaci s velkou 
kapacitou generovat ekonomickou 
aktivitu a pracovní místa by měly být 
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v rámci okruhů VFR určeny prioritní 
udržitelná odvětví a rozpočtové položky, 
které by měly získat přednostně 
financování; zdůrazňuje, že tyto projekty 
by měly zahrnovat energetickou účinnost 
a účinné využívání zdrojů (zejména 
v budovách), energii z obnovitelných 
zdrojů a zelenou výrobu vodíku, 
ekologizaci dopravy, klima a udržitelné 
postupy v zemědělství, rozsáhlou obnovu 
přírody a zelenou infrastrukturu a 
uhlíkově neutrální vývoj základních 
materiálů, jako je ocel, cement a základní 
chemické látky;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vítá revidovaný návrh příštího 
VFR a evropský plán na podporu oživení, 
jehož klíčovou součástí je Zelená dohoda 
pro Evropu; vyjadřuje politování nad tím, 
že ambice Komise, pokud jde o výdaje 
v oblasti klimatu v rámci revidovaného 
návrhu nejsou v souladu s plánovaným 
zvýšením cílů v oblasti klimatu, energetiky 
a životního prostředí; očekává zvýšení 
ambicí odpovídající cílům, které má 
stanovit právní rámec pro klima;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Billy Kelleher
za skupinu Renew
Martin Hojsík, Catherine Chabaud, Pascal Canfin, Frédérique Ries

Návrh stanoviska
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Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. je přesvědčen, že veřejné 
i soukromé finance by měly dodržovat 
taxonomii EU a zásadu „neškodit“ s cílem 
zajistit, aby politiky a financování EU, 
včetně rozpočtu EU, programů 
financovaných prostřednictvím nástroje 
na podporu oživení (Next Generation 
EU), evropského semestru a EIB, 
nepřispívaly k cílům, projektům a 
činnostem, které výrazně poškozují 
sociální cíle nebo cíle v oblasti životního 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Michal Wiezik

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje výzvu Evropského 
parlamentu1a k vyčlenění nejméně 10 % 
prostředků VFR na otázky biologické 
rozmanitosti, a to vedle plánovaných 
výdajů na otázky klimatu; očekává proto, 
že v rámci investičního plánu pro 
udržitelnou Evropu se kromě financování 
opatření v oblasti klimatu uvolní další 
investice související s biologickou 
rozmanitostí;
_________________
1a Usnesení Evropského parlamentu ze 
dne 16. ledna 2020 o 15. zasedání 
konference smluvních stran Úmluvy 
o biologické rozmanitosti (COP15) 
(2019/2824(RSP)). 

Or. en
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Pozměňovací návrh 41
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Maria Spyraki, Esther de Lange

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že mezi výdaji VFR je 
třeba stanovit priority;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. konstatuje, že financování Zelené 
dohody pro Evropu by měl doplňovat 
soubor nových vlastních zdrojů EU, 
a vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
nového souboru odpovídajících vlastních 
zdrojů EU, které umožní, aby rozpočet EU 
uskutečnil přechod ke klimatické 
neutralitě; připomíná, že seznam možných 
nových vlastních zdrojů EU zahrnuje 
společný konsolidovaný základ daně z 
příjmu právnických osob, daň 
z digitálních služeb, daň z finančních 
transakcí, příjem ze systému obchodování 
s emisemi, příspěvek z plastů 
a mechanismus uhlíkového vyrovnání na 
hranicích;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Pär Holmgren
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Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. vítá závazek Komise zasadit 
Zelenou dohodu pro Evropu do centra 
plánu na oživení; trvá na tom, že 
vnitrostátní plány na podporu oživení a 
odolnosti by měly jasně prokázat, že jsou 
slučitelné s cílem omezit nárůst globální 
teploty na 1,5°C ve srovnání s úrovní před 
průmyslovou revolucí a že přispívají k 
zajištění dobrých životních podmínek 
všech v mezích možností naší planety; 
naléhavě žádá, aby byl Evropský 
parlament plně zapojen do řízení a 
hodnocení plánů na podporu oživení a 
odolnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. vyzývá Komisi, aby předložila 
ambiciózní návrh na přezkum různých 
částek vyčleněných na investiční plán pro 
udržitelný rozvoj a jeho strategii pro 
udržitelný rozvoj s cílem zohlednit 
investiční potřeby pro adaptační opatření 
nebo jiné výzvy v oblasti životního 
prostředí, jako je biologická rozmanitost, 
a aby zvážila veřejné investice potřebné k 
řešení sociálních nákladů přechodu 
a nákladů vyplývajících z nečinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
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Billy Kelleher
za skupinu Renew
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Frédérique Ries, Catherine Chabaud

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby 
nový VFR nepodporoval činnosti, které by 
vedly k uvíznutí aktiv škodlivých pro cíle 
Unie v oblasti klimatu a životního 
prostředí s ohledem na jejich životní 
cyklus, ani do nich neinvestoval;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. trvá na tom, že jakékoli budoucí 
zavedení nových vlastních zdrojů EU na 
základě podílu na příjmech ze systému EU 
pro obchodování s emisemi (ETS), na 
zdanění uloženého množství 
nerecyklovaných plastových obalových 
odpadů nebo na mechanismu 
kompenzačních opatření by mělo být 
výhradně zaměřeno na financování 
mitigačních a adaptačních opatření a na 
dosažení krátkodobých a dlouhodobých 
cílů Unie v oblasti klimatu, energetiky 
a životního prostředí, jak je stanoveno v 
Zelené dohodě pro Evropu a jak vyžadují 
závazky přijaté v rámci Pařížské dohody;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
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Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. připomíná Unii a všem členským 
státům jejich mezinárodní závazek 
postupně ukončit dotace na fosilní paliva, 
a to co nejdříve, nejpozději však do roku 
2025; domnívá se, že reformovaný 
evropský semestr, který bude zahájen 
v roce 2021, by měl zahrnovat tento cíl 
jako krátkodobou prioritu;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Billy Kelleher
za skupinu Renew
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Frédérique Ries, Catherine Chabaud

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. vyzývá Komisi, aby zveřejnila, 
která část výdajů Unie je v souladu 
s kategoriemi taxonomie, jak je stanoveno 
v nařízení (EU) 2020/[nařízení 
o taxonomii];

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Bod 2 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2d. zdůrazňuje, že snížení našeho vlivu 
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na volně žijící živočichy a ochrana 
a obnova biologické rozmanitosti by nám 
pomohly zabránit vzniku nového 
zoonotického onemocnění, jako je Covid-
19; je přesvědčen, že v zájmu posílení 
odolnosti našich společností by měly Unie 
a členské státy podstatně zvýšit veřejné 
financování přírody a zajistit, aby plány 
a opatření na podporu oživení a odolnosti 
podléhaly náročnému a závaznému 
testování podle zásady „neškodit“;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zavazuje se ke spravedlivému 
zotavení EU z krize způsobené 
koronavirem, jež zajistí, že peníze 
daňových poplatníků budou investovány 
do budoucnosti, nikoli do minulosti, že 
fiskální expanze podpoří přechod na 
zelenou ekonomiku a zvýší odolnost 
společností a lidí, že veřejné prostředky 
budou směřovat do odvětví a projektů, 
které jsou odolné vůči změně klimatu 
a vytvářejí „zelená“ pracovní místa 
a udržitelný růst, že budou rizika 
a příležitosti v oblasti klimatu 
zohledňovány ve finančním systému i ve 
všech aspektech veřejné politiky a 
infrastruktury a že budou ukončeny dotace 
na fosilní paliva a bude uplatňována zásada 
„znečišťovatel platí“;

3. zavazuje se ke spravedlivému 
oživení po krizi způsobené koronavirem, 
jež zajistí, že peníze daňových poplatníků 
budou investovány do budoucnosti, nikoli 
do minulosti, a zároveň zajistí, že veškeré 
finanční prostředky na oživení budou 
splňovat požadavky taxonomie EU a 
zásadu „významně neškodit“; že fiskální 
expanze podpoří přechod na zelenou 
ekonomiku a zvýší odolnost společností 
a lidí, že veřejné prostředky budou 
směřovat pouze do odvětví a projektů, 
které jsou odolné vůči změně klimatu a 
vytvářejí „zelená“ pracovní místa a 
udržitelný růst, a do škodlivých odvětví 
nebude směřovat ani jedno euro, že rizika 
a příležitosti v oblasti klimatu a další 
environmentální ukazatele budou 
prostřednictvím systematických 
legislativních přezkumů zohledňovány ve 
finančním systému i ve všech aspektech 
veřejné politiky a veřejného a soukromého 
financování, včetně rozpočtu EU, 
evropského semestru, zadávání veřejných 
zakázek, operací ECB, financování 
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projektů a infrastruktury a poskytování 
záruk za ně prostřednictvím EIB a 
investičního plánu EU a dalších zdrojů 
financování EU, jako jsou fondy 
soudržnosti a strukturální a investiční 
fondy; a že budou ukončeny dotace na 
fosilní paliva a bude uplatňována zásada 
„znečišťovatel platí“;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Marco Dreosto

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zavazuje se ke spravedlivému 
zotavení EU z krize způsobené 
koronavirem, jež zajistí, že peníze 
daňových poplatníků budou investovány 
do budoucnosti, nikoli do minulosti, že 
fiskální expanze podpoří přechod na 
zelenou ekonomiku a zvýší odolnost 
společností a lidí, že veřejné prostředky 
budou směřovat do odvětví a projektů, 
které jsou odolné vůči změně klimatu 
a vytvářejí „zelená“ pracovní místa 
a udržitelný růst, že budou rizika 
a příležitosti v oblasti klimatu 
zohledňovány ve finančním systému i ve 
všech aspektech veřejné politiky a 
infrastruktury a že budou ukončeny 
dotace na fosilní paliva a bude 
uplatňována zásada „znečišťovatel platí“;

3. zavazuje se ke spravedlivému 
oživení po krizi; zdůrazňuje proto svůj 
závazek, že Zelenou dohodu pro Evropu 
nebude chápat jako nástroj pro další, 
přísnější vnější omezení hospodářské 
a fiskální politiky členských států, ale 
bude ji používat spíše jako příležitost k 
tomu, aby se životní prostředí stalo opět 
předmětem racionální diskuse a aby bylo 
dosaženo rovnováhy mezi 
environmentálními a sociálními 
politikami;

Or. it

Pozměňovací návrh 52
César Luena

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zavazuje se ke spravedlivému 
zotavení EU z krize způsobené 
koronavirem, jež zajistí, že peníze 
daňových poplatníků budou investovány 
do budoucnosti, nikoli do minulosti, že 
fiskální expanze podpoří přechod na 
zelenou ekonomiku a zvýší odolnost 
společností a lidí, že veřejné prostředky 
budou směřovat do odvětví a projektů, 
které jsou odolné vůči změně klimatu 
a vytvářejí „zelená“ pracovní místa 
a udržitelný růst, že budou rizika 
a příležitosti v oblasti klimatu 
zohledňovány ve finančním systému i ve 
všech aspektech veřejné politiky a 
infrastruktury a že budou ukončeny dotace 
na fosilní paliva a bude uplatňována zásada 
„znečišťovatel platí“;

3. zavazuje se ke spravedlivému 
a rovnému oživení po krizi způsobené 
koronavirem, jež zajistí, že peníze 
daňových poplatníků budou investovány 
do dobrých sociálních podmínek občanů, 
že fiskální expanze podpoří přechod na 
zelenou ekonomiku a zvýší odolnost 
společností, lidí a ekosystémů, že veřejné 
prostředky budou směřovat do 
udržitelných a ekologických odvětví 
a projektů, které jsou odolné vůči změně 
klimatu, přičemž budou upřednostňována 
řešení inspirovaná přírodou, která budou 
vytvářet „zelená“ pracovní místa 
a udržitelný růst, a tudíž i dobré sociální 
podmínky, že budou rizika a příležitosti 
v oblasti klimatu a nerovnosti a ničení 
přírodních stanovišť a ekosystémů 
a jejich služby zohledňovány ve finančním 
systému i ve všech aspektech veřejné 
politiky a infrastruktury a že budou 
ukončeny dotace na fosilní paliva a bude 
uplatňována zásada „znečišťovatel platí“;

Or. es

Pozměňovací návrh 53
Sylvia Limmer

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zavazuje se ke spravedlivému 
zotavení EU z krize způsobené 
koronavirem, jež zajistí, že peníze 
daňových poplatníků budou investovány 
do budoucnosti, nikoli do minulosti, že 
fiskální expanze podpoří přechod na 
zelenou ekonomiku a zvýší odolnost 
společností a lidí, že veřejné prostředky 
budou směřovat do odvětví a projektů, 
které jsou odolné vůči změně klimatu 

3. zavazuje se k vytváření vhodných 
podmínek k usnadnění hospodářského 
oživení po krizi způsobené koronavirem 
v členských státech EU, které zajistí, aby 
peníze daňových poplatníků byly 
investovány hospodárně, efektivně 
a rozumně; toho lze dosáhnout pouze 
prostřednictvím vhodných, cílených 
a dočasných zvláštních opatření, která 
zohledňují racionální ochranu životního 
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a vytvářejí „zelená“ pracovní místa 
a udržitelný růst, že budou rizika 
a příležitosti v oblasti klimatu 
zohledňovány ve finančním systému i ve 
všech aspektech veřejné politiky a 
infrastruktury a že budou ukončeny 
dotace na fosilní paliva a bude 
uplatňována zásada „znečišťovatel platí“;

prostředí založenou na faktech a jsou 
zaměřena na ochranu podniků 
a pracovních míst, přičemž taková 
opatření jsou přijímána na úrovni EU, 
pouze pokud vytvářejí přidanou hodnotu 
ve srovnání s regionální nebo vnitrostátní 
úrovní v souladu se zásadou 
subsidiarity, a že bude v oblasti ochrany 
životního prostředí uplatňována zásada 
„znečišťovatel platí“;

Or. de

Pozměňovací návrh 54
Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zavazuje se ke spravedlivému 
zotavení EU z krize způsobené 
koronavirem, jež zajistí, že peníze 
daňových poplatníků budou investovány 
do budoucnosti, nikoli do minulosti, že 
fiskální expanze podpoří přechod na 
zelenou ekonomiku a zvýší odolnost 
společností a lidí, že veřejné prostředky 
budou směřovat do odvětví a projektů, 
které jsou odolné vůči změně klimatu 
a vytvářejí „zelená“ pracovní místa 
a udržitelný růst, že budou rizika 
a příležitosti v oblasti klimatu 
zohledňovány ve finančním systému i ve 
všech aspektech veřejné politiky a 
infrastruktury a že budou ukončeny dotace 
na fosilní paliva a bude uplatňována 
zásada „znečišťovatel platí“;

3. zavazuje se ke spravedlivému 
oživení po krizi způsobené koronavirem, 
jež zajistí, že peníze evropských daňových 
poplatníků budou investovány do 
inovativních odvětví a do udržitelného 
a především místního ekologického 
přechodu prostřednictvím podpory 
investic v evropských státech; že fiskální 
expanze podpoří přechod na udržitelnou 
a místní ekonomiku a zvýší odolnost 
společností a lidí, že veřejné prostředky 
budou směřovat do odvětví a projektů, 
které skutečně hrají úlohu v boji proti 
změně klimatu a mají relativně nízkou 
uhlíkovou stopu, čímž vytvářejí „zelená“ 
pracovní místa v členských státech 
a udržitelný růst; že budou rizika 
a příležitosti v oblasti klimatu 
zohledňovány ve finančním systému i ve 
všech aspektech veřejné politiky a 
infrastruktury a že bude uplatňována 
zásada „znečišťovatel platí“;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 55
Michal Wiezik

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zavazuje se ke spravedlivému 
zotavení EU z krize způsobené 
koronavirem, jež zajistí, že peníze 
daňových poplatníků budou investovány 
do budoucnosti, nikoli do minulosti, že 
fiskální expanze podpoří přechod na 
zelenou ekonomiku a zvýší odolnost 
společností a lidí, že veřejné prostředky 
budou směřovat do odvětví a projektů, 
které jsou odolné vůči změně klimatu 
a vytvářejí „zelená“ pracovní místa 
a udržitelný růst, že budou rizika 
a příležitosti v oblasti klimatu 
zohledňovány ve finančním systému i ve 
všech aspektech veřejné politiky a 
infrastruktury a že budou ukončeny dotace 
na fosilní paliva a bude uplatňována zásada 
„znečišťovatel platí“;

3. zavazuje se ke spravedlivému 
oživení po krizi způsobené koronavirem, 
jež zajistí, že peníze daňových poplatníků 
budou investovány do budoucnosti, nikoli 
do minulosti, že fiskální expanze podpoří 
přechod na zelenou ekonomiku a zvýší 
odolnost společností a lidí, že veřejné 
prostředky a získané soukromé investice 
budou směřovat do odvětví a projektů 
v oblasti klimatu a biologické 
rozmanitosti, včetně rozšiřování řešení 
inspirovaných přírodou, což povede k 
vytváření „zelených“ pracovních míst; že 
budou rizika, ekologické hrozby a 
příležitosti v oblasti klimatu zohledňovány 
ve finančním systému i ve všech aspektech 
veřejné politiky a infrastruktury a že budou 
ukončeny dotace na fosilní paliva a další 
škodlivé podpory a bude uplatňována 
zásada „znečišťovatel platí“;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zavazuje se ke spravedlivému 
zotavení EU z krize způsobené 
koronavirem, jež zajistí, že peníze 
daňových poplatníků budou investovány 
do budoucnosti, nikoli do minulosti, že 
fiskální expanze podpoří přechod na 
zelenou ekonomiku a zvýší odolnost 
společností a lidí, že veřejné prostředky 

3. zavazuje se ke spravedlivému 
a udržitelnému oživení po krizi způsobené 
koronavirem, jež zajistí, že peníze 
daňových poplatníků budou investovány 
do budoucnosti, nikoli do minulosti, že 
fiskální expanze podpoří přechod na 
zelenou ekonomiku a zvýší odolnost 
společností a lidí, že zajistí, aby zásada 
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budou směřovat do odvětví a projektů, 
které jsou odolné vůči změně klimatu 
a vytvářejí „zelená“ pracovní místa 
a udržitelný růst, že budou rizika 
a příležitosti v oblasti klimatu 
zohledňovány ve finančním systému i ve 
všech aspektech veřejné politiky a 
infrastruktury a že budou ukončeny dotace 
na fosilní paliva a bude uplatňována zásada 
„znečišťovatel platí“;

„významně neškodit“ obsažená v Zelené 
dohodě pro Evropu byla uplatňována u 
všech plánů na podporu oživení a u státní 
pomoci; že veřejné prostředky budou 
směřovat do odvětví a projektů, které jsou 
odolné vůči změně klimatu a vytvářejí 
„zelená“ pracovní místa a udržitelný růst, 
že budou rizika a příležitosti v oblasti 
klimatu zohledňovány ve finančním 
systému i ve všech aspektech veřejné 
politiky a infrastruktury a že budou 
ukončeny dotace na fosilní paliva a bude 
uplatňována zásada „znečišťovatel platí“;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Radan Kanev

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zavazuje se ke spravedlivému 
zotavení EU z krize způsobené 
koronavirem, jež zajistí, že peníze 
daňových poplatníků budou investovány 
do budoucnosti, nikoli do minulosti, že 
fiskální expanze podpoří přechod na 
zelenou ekonomiku a zvýší odolnost 
společností a lidí, že veřejné prostředky 
budou směřovat do odvětví a projektů, 
které jsou odolné vůči změně klimatu 
a vytvářejí „zelená“ pracovní místa 
a udržitelný růst, že budou rizika 
a příležitosti v oblasti klimatu 
zohledňovány ve finančním systému i ve 
všech aspektech veřejné politiky a 
infrastruktury a že budou ukončeny dotace 
na fosilní paliva a bude uplatňována zásada 
„znečišťovatel platí“;

3. zavazuje se ke spravedlivému 
oživení po krizi způsobené koronavirem, 
jež zajistí, že peníze daňových poplatníků 
budou investovány do budoucnosti, nikoli 
do minulosti, a že účinnost provádění 
pomoci EU bude řádně posuzována“; že 
fiskální expanze podpoří přechod na 
zelenou ekonomiku a zvýší odolnost 
společností a lidí, že veřejné prostředky 
budou směřovat do odvětví a projektů, 
které jsou odolné vůči změně klimatu 
a vytvářejí „zelená“ pracovní místa 
a udržitelný růst, že budou rizika 
a příležitosti v oblasti klimatu 
zohledňovány ve finančním systému i ve 
všech aspektech veřejné politiky a 
infrastruktury a že budou ukončeny dotace 
na fosilní paliva a bude uplatňována zásada 
„znečišťovatel platí“;

Or. en
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Pozměňovací návrh 58
Billy Kelleher
za skupinu Renew
Nils Torvalds

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zavazuje se ke spravedlivému 
zotavení EU z krize způsobené 
koronavirem, jež zajistí, že peníze 
daňových poplatníků budou investovány 
do budoucnosti, nikoli do minulosti, že 
fiskální expanze podpoří přechod na 
zelenou ekonomiku a zvýší odolnost 
společností a lidí, že veřejné prostředky 
budou směřovat do odvětví a projektů, 
které jsou odolné vůči změně klimatu 
a vytvářejí „zelená“ pracovní místa 
a udržitelný růst, že budou rizika 
a příležitosti v oblasti klimatu 
zohledňovány ve finančním systému i ve 
všech aspektech veřejné politiky a 
infrastruktury a že budou ukončeny dotace 
na fosilní paliva a bude uplatňována zásada 
„znečišťovatel platí“;

3. zavazuje se ke spravedlivému 
oživení po krizi způsobené koronavirem, 
jež zajistí, že peníze daňových poplatníků 
budou investovány do budoucnosti, nikoli 
do minulosti, že fiskální expanze podpoří 
přechod na zelenou ekonomiku a zvýší 
odolnost společností a lidí, že veřejné a 
soukromé prostředky budou směřovat do 
odvětví a projektů, které jsou odolné vůči 
změně klimatu a vytvářejí „zelená“ 
pracovní místa a udržitelný růst, že závazek 
začlenit zmírňování rizik v oblasti klimatu 
a potenciální příležitosti v oblasti klimatu 
budou zohledňovány ve finančním 
systému i ve všech aspektech veřejné 
politiky a infrastruktury a že zajistí 
postupné a podporované ukončení dotací 
na fosilní paliva a bude uplatňována zásada 
„znečišťovatel platí“;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zavazuje se ke spravedlivému 
zotavení EU z krize způsobené 
koronavirem, jež zajistí, že peníze 
daňových poplatníků budou investovány 
do budoucnosti, nikoli do minulosti, že 
fiskální expanze podpoří přechod na 
zelenou ekonomiku a zvýší odolnost 

3. zavazuje se ke spravedlivému 
oživení po krizi způsobené koronavirem, 
jež zajistí, že peníze evropských daňových 
poplatníků budou investovány do 
budoucnosti, že fiskální expanze podpoří 
přechod na zelenou, udržitelnou a místní 
ekonomiku a zvýší odolnost společností 
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společností a lidí, že veřejné prostředky 
budou směřovat do odvětví a projektů, 
které jsou odolné vůči změně klimatu 
a vytvářejí „zelená“ pracovní místa 
a udržitelný růst, že budou rizika 
a příležitosti v oblasti klimatu 
zohledňovány ve finančním systému i ve 
všech aspektech veřejné politiky a 
infrastruktury a že budou ukončeny dotace 
na fosilní paliva a bude uplatňována zásada 
„znečišťovatel platí“;

a lidí, že veřejné prostředky budou 
směřovat do odvětví a projektů, které jsou 
odolné vůči změně klimatu (odvětví, která 
mají skutečně nízkou uhlíkovou stopu) 
a vytvářejí „zelená“ pracovní místa 
a udržitelný místní růst, že budou rizika 
a příležitosti v oblasti klimatu 
zohledňovány ve finančním systému i ve 
všech aspektech veřejné politiky a 
infrastruktury a že budou ukončeny dotace 
na fosilní paliva a bude uplatňována zásada 
„znečišťovatel platí“;

Or. fr

Pozměňovací návrh 60
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zavazuje se ke spravedlivému 
zotavení EU z krize způsobené 
koronavirem, jež zajistí, že peníze 
daňových poplatníků budou investovány 
do budoucnosti, nikoli do minulosti, že 
fiskální expanze podpoří přechod na 
zelenou ekonomiku a zvýší odolnost 
společností a lidí, že veřejné prostředky 
budou směřovat do odvětví a projektů, 
které jsou odolné vůči změně klimatu 
a vytvářejí „zelená“ pracovní místa 
a udržitelný růst, že budou rizika 
a příležitosti v oblasti klimatu 
zohledňovány ve finančním systému i ve 
všech aspektech veřejné politiky a 
infrastruktury a že budou ukončeny dotace 
na fosilní paliva a bude uplatňována 
zásada „znečišťovatel platí“;

3. zavazuje se ke spravedlivému 
oživení po krizi způsobené koronavirem, 
jež zajistí, že peníze daňových poplatníků 
budou investovány do budoucnosti, nikoli 
do minulosti, že fiskální expanze podpoří 
přechod na zelenou ekonomiku a zvýší 
odolnost společností a lidí, že veřejné 
prostředky budou směřovat do odvětví a 
projektů, které jsou odolné vůči změně 
klimatu a vytvářejí „zelená“ pracovní místa 
a dobré životní podmínky v rámci naší 
planety, že budou rizika a příležitosti v 
oblasti klimatu zohledňovány ve finančním 
systému i ve všech aspektech veřejné 
politiky a infrastruktury a že budou jasně 
vyloučeny veškeré přímé a nepřímé 
podpory pro jakákoli fosilní paliva a bude 
uplatňována zásada „znečišťovatel platí“;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
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Catherine Chabaud, Martin Hojsík

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zavazuje se ke spravedlivému 
zotavení EU z krize způsobené 
koronavirem, jež zajistí, že peníze 
daňových poplatníků budou investovány 
do budoucnosti, nikoli do minulosti, že 
fiskální expanze podpoří přechod na 
zelenou ekonomiku a zvýší odolnost 
společností a lidí, že veřejné prostředky 
budou směřovat do odvětví a projektů, 
které jsou odolné vůči změně klimatu 
a vytvářejí „zelená“ pracovní místa 
a udržitelný růst, že budou rizika 
a příležitosti v oblasti klimatu 
zohledňovány ve finančním systému i ve 
všech aspektech veřejné politiky a 
infrastruktury a že budou ukončeny dotace 
na fosilní paliva a bude uplatňována zásada 
„znečišťovatel platí“;

3. zavazuje se ke spravedlivému 
oživení po krizi způsobené koronavirem, 
jež zajistí, že peníze daňových poplatníků 
budou investovány do budoucnosti, nikoli 
do minulosti, budou podporovat výzkum a 
inovace, že fiskální expanze podpoří 
přechod na zelenou ekonomiku a zvýší 
odolnost společností a lidí, že veřejné 
prostředky budou směřovat do odvětví a 
projektů, které jsou odolné vůči změně 
klimatu a vytvářejí „zelená“ pracovní místa 
a udržitelný růst, že budou rizika a 
příležitosti v oblasti klimatu zohledňovány 
ve finančním systému i ve všech aspektech 
veřejné politiky a infrastruktury a že budou 
ukončeny dotace na fosilní paliva a bude 
uplatňována zásada „znečišťovatel platí“;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Sara Cerdas

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zavazuje se ke spravedlivému 
zotavení EU z krize způsobené 
koronavirem, jež zajistí, že peníze 
daňových poplatníků budou investovány 
do budoucnosti, nikoli do minulosti, že 
fiskální expanze podpoří přechod na 
zelenou ekonomiku a zvýší odolnost 
společností a lidí, že veřejné prostředky 
budou směřovat do odvětví a projektů, 
které jsou odolné vůči změně klimatu 
a vytvářejí „zelená“ pracovní místa 

3. zavazuje se ke spravedlivému 
oživení po krizi způsobené koronavirem, 
jež zajistí, že peníze daňových poplatníků 
budou investovány do budoucnosti, nikoli 
do minulosti, že fiskální expanze podpoří 
přechod na zelenou ekonomiku a zvýší 
odolnost společností, lidí a životního 
prostředí, že veřejné prostředky budou 
směřovat do odvětví a projektů, které jsou 
odolné vůči změně klimatu a vytvářejí 
„zelená“ pracovní místa a udržitelný růst, 
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a udržitelný růst, že budou rizika 
a příležitosti v oblasti klimatu 
zohledňovány ve finančním systému i ve 
všech aspektech veřejné politiky a 
infrastruktury a že budou ukončeny dotace 
na fosilní paliva a bude uplatňována zásada 
„znečišťovatel platí“;

že budou rizika a příležitosti v oblasti 
klimatu zohledňovány ve finančním 
systému i ve všech aspektech veřejné 
politiky a infrastruktury a že budou 
ukončeny dotace na fosilní paliva a bude 
uplatňována zásada „znečišťovatel platí“;

Or. pt

Pozměňovací návrh 63
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Maria Spyraki, Radan Kanev, 
Esther de Lange

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zavazuje se ke spravedlivému 
zotavení EU z krize způsobené 
koronavirem, jež zajistí, že peníze 
daňových poplatníků budou investovány 
do budoucnosti, nikoli do minulosti, že 
fiskální expanze podpoří přechod na 
zelenou ekonomiku a zvýší odolnost 
společností a lidí, že veřejné prostředky 
budou směřovat do odvětví a projektů, 
které jsou odolné vůči změně klimatu 
a vytvářejí „zelená“ pracovní místa 
a udržitelný růst, že budou rizika 
a příležitosti v oblasti klimatu 
zohledňovány ve finančním systému i ve 
všech aspektech veřejné politiky a 
infrastruktury a že budou ukončeny dotace 
na fosilní paliva a bude uplatňována zásada 
„znečišťovatel platí“;

3. zavazuje se ke spravedlivému 
oživení po krizi způsobené koronavirem, 
jež zajistí, že peníze daňových poplatníků 
budou obezřetně investovány do 
budoucnosti, nikoli do minulosti, že 
fiskální expanze podpoří přechod na 
zelenou a odolnější ekonomiku, že veřejné 
prostředky budou směřovat k aktivaci 
dodatečných investic do zelených 
pracovních míst a udržitelného růstu a 
přechodu k nízkouhlíkové energii, že 
budou rizika a příležitosti v oblasti klimatu 
zohledňovány ve finančním systému i ve 
všech aspektech veřejné politiky a 
infrastruktury a že budou ukončeny dotace 
na fosilní paliva a bude uplatňována zásada 
„znečišťovatel platí“;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Ulrike Müller, Fredrick Federley

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zavazuje se ke spravedlivému 
zotavení EU z krize způsobené 
koronavirem, jež zajistí, že peníze 
daňových poplatníků budou investovány 
do budoucnosti, nikoli do minulosti, že 
fiskální expanze podpoří přechod na 
zelenou ekonomiku a zvýší odolnost 
společností a lidí, že veřejné prostředky 
budou směřovat do odvětví a projektů, 
které jsou odolné vůči změně klimatu 
a vytvářejí „zelená“ pracovní místa 
a udržitelný růst, že budou rizika 
a příležitosti v oblasti klimatu 
zohledňovány ve finančním systému i ve 
všech aspektech veřejné politiky a 
infrastruktury a že budou ukončeny 
dotace na fosilní paliva a bude 
uplatňována zásada „znečišťovatel platí“;

3. zavazuje se ke spravedlivému 
oživení po krizi způsobené koronavirem, 
jež zajistí, že peníze daňových poplatníků 
budou investovány do budoucnosti, nikoli 
do minulosti, že použije dodatečné veřejné 
výdaje na podporu přechodu k 
udržitelnému a oběhovému hospodářství, 
aniž by umožnila erozi průmyslové 
základny, že veřejné prostředky budou 
podporovat odvětví, která jsou odolná vůči 
změně klimatu, a vytvářejí „zelená“ 
pracovní místa a udržitelný růst, že bude 
podporovat zohledňování rizik 
a příležitostí v oblasti klimatu ve finančním 
systému a že dosáhne pokroku 
v postupném ukončování dotací na fosilní 
paliva a uplatňování zásady „znečišťovatel 
platí“;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Hermann Tertsch

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zavazuje se ke spravedlivému 
zotavení EU z krize způsobené 
koronavirem, jež zajistí, že peníze 
daňových poplatníků budou investovány 
do budoucnosti, nikoli do minulosti, že 
fiskální expanze podpoří přechod na 
zelenou ekonomiku a zvýší odolnost 
společností a lidí, že veřejné prostředky 
budou směřovat do odvětví a projektů, 
které jsou odolné vůči změně klimatu 
a vytvářejí „zelená“ pracovní místa 
a udržitelný růst, že budou rizika 
a příležitosti v oblasti klimatu 
zohledňovány ve finančním systému i ve 
všech aspektech veřejné politiky a 

3. zavazuje se ke spravedlivému 
oživení po krizi způsobené koronavirem, 
jež zajistí, že peníze daňových poplatníků 
budou investovány do odvětví s přidanou 
hodnotou, že fiskální expanze podpoří 
přechod na zelenou ekonomiku a zvýší 
odolnost společností a lidí, že veřejné 
prostředky budou směřovat do odvětví 
a projektů, které poskytují řešení pro 
přizpůsobení se změně klimatu 
a zmírňování jejích dopadů, a tak 
vytvářejí „zelená“ pracovní místa a 
udržitelný růst, že budou rizika a 
příležitosti v oblasti klimatu zohledňovány 
ve finančním systému i ve všech aspektech 
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infrastruktury a že budou ukončeny dotace 
na fosilní paliva a bude uplatňována 
zásada „znečišťovatel platí“;

veřejné politiky a infrastruktury a že zajistí 
postupné odstranění dotací na fosilní 
paliva;

Or. es

Pozměňovací návrh 66
Catherine Chabaud, Martin Hojsík

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. věda prokázala vzájemné propojení 
mezi zdravotní, environmentální 
a klimatickou krizí, které souvisí zejména 
s důsledky změny klimatu a ztráty 
biologické rozmanitosti a ekosystémů; 
zdravotní a sanitární krize, jako je 
například onemocnění Covid-19, vyžadují, 
aby EU jako globální hráč uplatňovala 
komplexní strategii zaměřenou na 
prevenci výskytu takových jevů a nárůstu 
klimatických jevů, jakými jsou extrémní 
výkyvy počasí, řešením otázek, které jsou 
příčinami jejich vzniku, a prosazováním 
integrovaného přístupu, který bude 
provádět cíle udržitelného rozvoje; vyzývá 
proto EU, aby v rámci mechanismů 
financování Zelené dohody posílila 
investice do politik v oblasti řízení rizik, 
zachování ekosystémů, zmírňování změny 
klimatu a přizpůsobování se této změně.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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3a. opakuje, že veškeré investice v 
rámci nástroje Evropské unie na podporu 
oživení by se měly řídit se zásadou 
„neškodit“ a neměly by podkopávat úsilí 
vynaložené na spravedlivý přechod k 
hospodářství s nulovými emisemi 
skleníkových plynů; vyzývá Komisi, aby 
nejpozději do konce tohoto roku zveřejnila 
pokyny týkající se posouzení odolnosti 
vůči změně klimatu pro všechny finanční 
prostředky získané v rámci nástroje 
Evropské unie na podporu oživení a 
poskytované prostřednictvím unijních 
programů;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Martin Hojsík

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá členské státy, aby do 30. 
června 2021 připravily vnitrostátní 
strategie pro postupné ukončení podpory 
fosilních paliv, včetně nepřímých dotací, 
kapacitního mechanismu a odděleného 
řešení energetické chudoby a dotací na 
fosilní paliva;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že aby bylo dosaženo 
cílů uvedených v bodě 3, mělo by být 
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přinejmenším 50 % všech plánů oživení 
zaměřeno na environmentálně a sociálně 
udržitelné činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. konstatuje, že podle revidovaného 
návrhu příštího VFR a nástroje Evropské 
unie na podporu oživení byly finanční 
prostředky několika unijních programů 
předsunuty; varuje, že tato skutečnost 
může způsobit, že na konci období příštího 
VFR budou ekologické investice 
nedostačující, což by mohlo mít negativní 
dopad na investiční plán Zelené dohody 
pro Evropu; zdůrazňuje, že aby Unie 
dostála cílům pro rok 2030 a stanovila 
základy přechodu ke klimatické neutralitě 
do roku 2050, je zásadní zajistit během 
období příštího VFR a celého desetiletí 
předcházejícího milníku, kterým je rok 
2030, zelené investice;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. vyzývá Komisi, aby uplatňovala 
pro podporu poskytovanou třetím zemím v 
rámci oživení po pandemii COVID-19 
stejné zásady, které uplatňuje pro plány 
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oživení v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. trvá na tom, aby všechny investice 
podporované z prostředků EU podléhaly 
taxonomii EU pro udržitelné činnosti a 
referenčním hodnotám pro investice v 
souladu s Pařížskou dohodou a pro 
klimatickou transformaci; vyzývá Komisi, 
aby navrhla „hnědou“ taxonomii a 
přísnější kritéria sociální udržitelnosti;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 73
Marco Dreosto

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. trvá na tom, aby všechny investice 
podporované z prostředků EU podléhaly 
taxonomii EU pro udržitelné činnosti a 
referenčním hodnotám pro investice v 
souladu s Pařížskou dohodou a pro 
klimatickou transformaci; vyzývá Komisi, 
aby navrhla „hnědou“ taxonomii a 
přísnější kritéria sociální udržitelnosti;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 74
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Ulrike Müller, Fredrick Federley

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. trvá na tom, aby všechny investice 
podporované z prostředků EU podléhaly 
taxonomii EU pro udržitelné činnosti a 
referenčním hodnotám pro investice v 
souladu s Pařížskou dohodou a pro 
klimatickou transformaci; vyzývá Komisi, 
aby navrhla „hnědou“ taxonomii a 
přísnější kritéria sociální udržitelnosti;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. trvá na tom, aby všechny investice 
podporované z prostředků EU podléhaly 
taxonomii EU pro udržitelné činnosti a 
referenčním hodnotám pro investice v 
souladu s Pařížskou dohodou a pro 
klimatickou transformaci; vyzývá Komisi, 
aby navrhla „hnědou“ taxonomii a přísnější 
kritéria sociální udržitelnosti;

4. trvá na tom, aby všechny investice 
podporované z prostředků EU byly právně 
vázány taxonomií EU pro udržitelné 
činnosti, zásadou „významně 
nepoškozovat“ a referenčními hodnotami 
pro investice v souladu s Pařížskou 
dohodou a pro klimatickou transformaci; 
vyzývá Komisi, aby navrhla „hnědou“ 
taxonomii založenou na článku 12 návrhu 
nařízení Evropského parlamentu a Rady o 
zřízení rámce pro usnadnění udržitelného 
investování (COM(2018)0353 – C8-
0207/2018 – 2018/0178(COD)) a přísnější 
kritéria sociální udržitelnosti, která by 
zejména zohledňovala evropský pilíř 
sociálních práv a všechny závazky EU v 
oblasti lidských práv; konstatuje, že tato 
kritéria sociální udržitelnosti jsou rovněž 
nedílnou součástí zásady „významně 
nepoškozovat“;
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Or. en

Pozměňovací návrh 76
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. trvá na tom, aby všechny investice 
podporované z prostředků EU podléhaly 
taxonomii EU pro udržitelné činnosti a 
referenčním hodnotám pro investice v 
souladu s Pařížskou dohodou a pro 
klimatickou transformaci; vyzývá Komisi, 
aby navrhla „hnědou“ taxonomii a přísnější 
kritéria sociální udržitelnosti;

4. trvá na tom, aby všechny investice 
podporované z prostředků EU podléhaly 
nařízení o taxonomii EU, referenčním 
hodnotám pro investice v souladu s 
Pařížskou dohodou a pro klimatickou 
transformaci a zásadě „významně 
nepoškozovat“; vyzývá Komisi, aby 
navrhla „hnědou“ taxonomii s cílem určit 
činnosti, které jsou výrazně škodlivé pro 
cíle v oblasti životního prostředí, a 
přísnější kritéria sociální udržitelnosti s 
cílem identifikovat podstatné příspěvky k 
sociální soudržnosti, které by doplňovaly v 
současnosti platné minimální sociální 
záruky;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Sylvia Limmer

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. trvá na tom, aby všechny investice 
podporované z prostředků EU podléhaly 
taxonomii EU pro udržitelné činnosti a 
referenčním hodnotám pro investice v 
souladu s Pařížskou dohodou a pro 
klimatickou transformaci; vyzývá Komisi, 
aby navrhla „hnědou“ taxonomii a 
přísnější kritéria sociální udržitelnosti;

4. nevyzývá k tomu, aby všechny 
investice podporované z prostředků EU 
podléhaly taxonomii EU pro udržitelné 
činnosti a referenčním hodnotám pro 
investice v souladu s Pařížskou dohodou a 
pro klimatickou transformaci;
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Or. de

Pozměňovací návrh 78
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. trvá na tom, aby všechny investice 
podporované z prostředků EU podléhaly 
taxonomii EU pro udržitelné činnosti a 
referenčním hodnotám pro investice v 
souladu s Pařížskou dohodou a pro 
klimatickou transformaci; vyzývá Komisi, 
aby navrhla „hnědou“ taxonomii a 
přísnější kritéria sociální udržitelnosti;

4. trvá na tom, že všechny investice 
podporované z prostředků EU a veškerá 
financování musí podléhat taxonomii EU 
pro udržitelné činnosti včetně 
všezahrnujících ukazatelů udržitelnosti, 
posuzování životního cyklu a zásady 
„významně nepoškozovat“ a referenčním 
hodnotám pro investice v souladu s 
Pařížskou dohodou a pro klimatickou 
transformaci; vyzývá Komisi, aby v rámci 
taxonomie EU navrhla důslednější přístup 
založený na riziku.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
César Luena

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. trvá na tom, aby všechny investice 
podporované z prostředků EU podléhaly 
taxonomii EU pro udržitelné činnosti a 
referenčním hodnotám pro investice v 
souladu s Pařížskou dohodou a pro 
klimatickou transformaci; vyzývá Komisi, 
aby navrhla „hnědou“ taxonomii a přísnější 
kritéria sociální udržitelnosti;

4. trvá na tom, aby všechny investice 
podporované z prostředků EU podléhaly 
taxonomii EU pro udržitelné činnosti a 
referenčním hodnotám v souladu s 
Pařížskou dohodou, Zelenou dohodou po 
Evropu a dohodou o biologické 
rozmanitosti uzavřenou na 15. zasedání 
konference smluvních stran Úmluvy OSN 
o biologické rozmanitosti a rovněž 
referenčním hodnotám pro klimatickou a 
ekologickou transformaci; vyzývá Komisi, 
aby navrhla „hnědou“ taxonomii a přísnější 
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kritéria sociální udržitelnosti;

Or. es

Pozměňovací návrh 80
Radan Kanev

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. trvá na tom, aby všechny investice 
podporované z prostředků EU podléhaly 
taxonomii EU pro udržitelné činnosti a 
referenčním hodnotám pro investice v 
souladu s Pařížskou dohodou a pro 
klimatickou transformaci; vyzývá Komisi, 
aby navrhla „hnědou“ taxonomii a přísnější 
kritéria sociální udržitelnosti;

4. trvá na tom, aby všechny investice 
podporované z prostředků EU podléhaly 
taxonomii EU pro udržitelné činnosti a 
referenčním hodnotám pro investice v 
souladu s Pařížskou dohodou a pro 
klimatickou transformaci a mohly být 
podmíněny schopností členských států 
využívat tyto prostředky účinným 
způsobem; vyzývá Komisi, aby navrhla 
„hnědou“ taxonomii a přísnější kritéria 
sociální udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. trvá na tom, aby všechny investice 
podporované z prostředků EU podléhaly 
taxonomii EU pro udržitelné činnosti a 
referenčním hodnotám pro investice v 
souladu s Pařížskou dohodou a pro 
klimatickou transformaci; vyzývá Komisi, 
aby navrhla „hnědou“ taxonomii a 
přísnější kritéria sociální udržitelnosti;

4. trvá na tom, aby všechny investice 
podporované z prostředků EU podléhaly 
taxonomii EU pro udržitelné činnosti a 
referenčním hodnotám pro investice v 
souladu s Pařížskou dohodou a pro 
klimatickou transformaci; vyzývá Komisi, 
aby navrhla „hnědou“ taxonomii v souladu 
s doporučeními Evropské centrální banky 
a centrálních bank a regulačních orgánů 
zapojených do sítě pro ekologizaci 
finančního systému;
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Or. en

Pozměňovací návrh 82
Edina Tóth, András Gyürk

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. trvá na tom, aby všechny investice 
podporované z prostředků EU podléhaly 
taxonomii EU pro udržitelné činnosti a 
referenčním hodnotám pro investice v 
souladu s Pařížskou dohodou a pro 
klimatickou transformaci; vyzývá Komisi, 
aby navrhla „hnědou“ taxonomii a 
přísnější kritéria sociální udržitelnosti;

4. trvá na tom, aby všechny investice 
podporované z prostředků EU podléhaly 
taxonomii EU pro udržitelné činnosti a 
referenčním hodnotám pro investice v 
souladu s Pařížskou dohodou a pro 
klimatickou transformaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. trvá na tom, aby všechny investice 
podporované z prostředků EU podléhaly 
taxonomii EU pro udržitelné činnosti a 
referenčním hodnotám pro investice v 
souladu s Pařížskou dohodou a pro 
klimatickou transformaci; vyzývá Komisi, 
aby navrhla „hnědou“ taxonomii a 
přísnější kritéria sociální udržitelnosti;

4. trvá na tom, aby všechny investice 
podporované z prostředků EU podléhaly 
taxonomii EU pro udržitelné činnosti a 
referenčním hodnotám pro investice v 
souladu s Pařížskou dohodou a pro 
klimatickou transformaci; trvá na včasném 
přijetí „hnědé“ taxonomie a přísnějších 
kritérií sociální udržitelnosti v rámci 
taxonomie EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Esther de Lange
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Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. trvá na tom, aby všechny investice 
podporované z prostředků EU podléhaly 
taxonomii EU pro udržitelné činnosti a 
referenčním hodnotám pro investice v 
souladu s Pařížskou dohodou a pro 
klimatickou transformaci; vyzývá Komisi, 
aby navrhla „hnědou“ taxonomii a 
přísnější kritéria sociální udržitelnosti;

4. trvá na tom, aby významný podíl 
investic podporovaných z prostředků EU 
podléhal jasné a předvídatelné taxonomii 
EU pro udržitelné činnosti a referenčním 
hodnotám pro investice v souladu s 
Pařížskou dohodou a pro klimatickou 
transformaci s cílem předcházet klamavé 
ekologické reklamě (tzv. greenwashingu) 
ze strany podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Billy Kelleher
za skupinu Renew
Nils Torvalds

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. trvá na tom, aby všechny investice 
podporované z prostředků EU podléhaly 
taxonomii EU pro udržitelné činnosti a 
referenčním hodnotám pro investice v 
souladu s Pařížskou dohodou a pro 
klimatickou transformaci; vyzývá Komisi, 
aby navrhla „hnědou“ taxonomii a 
přísnější kritéria sociální udržitelnosti;

4. trvá na tom, aby všechny investice 
podporované z prostředků EU podléhaly 
taxonomii EU pro udržitelné činnosti a 
referenčním hodnotám pro investice v 
souladu s Pařížskou dohodou a pro 
klimatickou transformaci; vyzývá Komisi, 
aby navrhla přísnější kritéria sociální 
udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)



PE650.680v01-00 48/92 AM\1204530CS.docx

CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. trvá na tom, aby investice 
podporované z prostředků EU v žádném 
případě nepřispívaly k výstavbě jaderných 
elektráren, prodloužení životnosti nebo 
výstavbě jaderných elektráren ani k 
nakládání s jaderným odpadem a jeho 
ukládání či jakékoli jiné formě činnosti 
související s jadernými elektrárnami;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. připomíná, že podle nařízení o 
taxonomii musí Komise do konce roku 
2020 přijmout akt v přenesené pravomoci, 
který bude obsahovat technická 
screeningová kritéria pro činnosti, které 
významným způsobem přispívají ke 
zmírnění změny klimatu nebo 
přizpůsobení se této změně;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Billy Kelleher
za skupinu Renew
Martin Hojsík, Fredrick Federley

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. připomíná čl. 26 odst. 2 
2018/0178(COD), který zavazuje 
Evropskou komisi k posouzení provádění 
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„hnědé“ taxonomie do 31. prosince 2021;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Billy Kelleher
za skupinu Renew
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Frédérique Ries, Catherine Chabaud

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. vyzývá Komisi, aby do 21. června 
2021 přijala aktualizovanou metodiku 
sledování pro monitorování a vykazování 
trendů týkajících se kapitálových toků 
směrem k udržitelným investicím podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) o taxonomii 2020/ ... [nařízení o 
taxonomii].

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že v rámci investičního 
plánu Zelené dohody pro Evropu by měla 
být výslovně vyloučena podpora 
průzkumu, těžby či výroby, skladování a 
zpracování uhlí a fosilního paliva;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Marco Dreosto
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje požadavek Evropského 
parlamentu, aby alespoň 40 % investic v 
rámci programu InvestEU přispívalo k 
cílům v oblasti klimatu; je přesvědčen, že 
mezera v oblasti zeleného financování je 
překonatelná;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 92
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje požadavek Evropského 
parlamentu, aby alespoň 40 % investic v 
rámci programu InvestEU přispívalo k 
cílům v oblasti klimatu;  je přesvědčen, že 
mezera v oblasti zeleného financování je 
překonatelná;

5. trvá na tom, že žádný projekt, který 
není v souladu s cíli EU v oblasti klimatu 
a životního prostředí, zejména s cílem 
omezit globální nárůst teploty na 1,5 °C ve 
srovnání s úrovní před průmyslovou 
revolucí, by neměl být způsobilý pro 
financování v rámci programu InvestEU;  
v této souvislosti bere na vědomí návrh 
nové přílohy, ve které jsou uvedeny 
činnosti, které jsou z této podpory 
jednoznačně vyloučeny; vyjadřuje však 
politování nad tím, že navrhovaný seznam 
stále umožňuje financování zemního 
plynu, což je v jasném rozporu se závazky 
Unie v rámci Pařížské dohody; připomíná 
požadavek Evropského parlamentu, aby 
alespoň 40 % celkových investic v rámci 
programu InvestEU přispívalo k cílům v 
oblasti klimatu; vítá navržený vyšší cíl, aby 
alespoň 60% investic v rámci okna pro 
udržitelnou infrastrukturu bylo 
vynaloženo na plnění cílů Unie v oblasti 
klimatu a životního prostředí. je 
přesvědčen, že mezera v oblasti zeleného 
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financování je překonatelná;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje požadavek Evropského 
parlamentu, aby alespoň 40 % investic v 
rámci programu InvestEU přispívalo k 
cílům v oblasti klimatu; je přesvědčen, že 
mezera v oblasti zeleného financování je 
překonatelná;

5. vítá navržené zvýšení rozpočtu 
programu InvestEU a zdvojnásobení 
finančních prostředků určených v rámci 
programu pro okno pro udržitelnou 
infrastrukturu; zdůrazňuje význam 
programu InvestEU pro uplatňování a 
fungování SEIP a domnívá se, že by měl 
stát uprostřed zeleného, spravedlivého a 
odolného oživení Unie; zdůrazňuje, že 
programu InvestEU je jedním z klíčových 
nástrojů financování investic, které 
urychlí zelenou transformaci; zdůrazňuje 
požadavek Evropského parlamentu, aby 
alespoň 40 % investic v rámci programu 
InvestEU přispívalo k cílům v oblasti 
klimatu a životního prostředí; je 
přesvědčen, že mezera v oblasti zeleného 
financování je překonatelná;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje požadavek Evropského 
parlamentu, aby alespoň 40 % investic v 
rámci programu InvestEU přispívalo k 
cílům v oblasti klimatu; je přesvědčen, že 

5. zdůrazňuje požadavek Evropského 
parlamentu, aby alespoň 40 % investic v 
rámci programu InvestEU přispívalo k 
cílům v oblasti klimatu, přičemž všechny 
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mezera v oblasti zeleného financování je 
překonatelná;

investice by měly být v souladu s 
Pařížskou dohodou a zásadou „významně 
nepoškozovat“ taxonomie EU; je 
přesvědčen, že mezera v oblasti zeleného 
financování je překonatelná; připomíná, že 
pokud se soukromé a veřejné finanční 
prostředky řádně přesměrují ze škodlivých 
na udržitelné činnosti, jsou k dispozici v 
dostatečné výši; zdůrazňuje, že je třeba 
zajistit místní technickou podporu pro 
realizátory projektů a inovace, a pokazuje 
na význam „projektových jeslí“, které 
umožňují projektům dospět do fáze, kdy 
mohou získat financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
César Luena

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje požadavek Evropského 
parlamentu, aby alespoň 40 % investic v 
rámci programu InvestEU přispívalo k 
cílům v oblasti klimatu; je přesvědčen, že 
mezera v oblasti zeleného financování je 
překonatelná;

5. zdůrazňuje požadavek Evropského 
parlamentu, aby alespoň 40 % investic v 
rámci programu InvestEU přispívalo k 
cílům v oblasti klimatu; vyjadřuje 
politování nad skutečností, že pouze 2 % 
rozpočtu na klima jsou vyhrazena na 
investice do řešení inspirovaných 
přírodou, a to navzdory skutečnosti, že 
zachování ekosystémů a rozšiřování 
propadů uhlíku představuje 37 % 
zmírnění změny klimatu stanoveného do 
roku 20301 a; vyzývá proto, aby byly v 
rámci rozpočtu na klima zvýšeny investice 
do řešení inspirovaných přírodou; je 
přesvědčen, že mezera v oblasti zeleného 
financování je překonatelná;

_________________
1a IPBES(2019): Shrnutí zprávy 
Mezivládní vědecko-politické platformy 
pro biologickou rozmanitost a 
ekosystémové služby (IPBES) o globálním 
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posouzení biologické rozmanitosti a 
ekosystémových služeb vypracované pro 
tvůrce politik. 
https://ipbes.net/sites/default/files/ipbes_7
_10_add.1_en_1.pdf

Or. es

Pozměňovací návrh 96
Hermann Tertsch

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje požadavek Evropského 
parlamentu, aby alespoň 40 % investic v 
rámci programu InvestEU přispívalo k 
cílům v oblasti klimatu; je přesvědčen, že 
mezera v oblasti zeleného financování je 
překonatelná;

5. zdůrazňuje požadavek Evropského 
parlamentu, aby alespoň 40 % investic v 
rámci programu InvestEU přispívalo k 
cílům v oblasti klimatu; je přesvědčen, že 
mezera v oblasti zeleného financování je 
překonatelná, pokud soukromé iniciativy 
překonají krizi způsobenou COVID-19 a 
budou znovu schopny podporovat veřejné 
iniciativy v souvislosti s výzvou, kterou 
představuje financování zelené 
transformace;

Or. es

Pozměňovací návrh 97
Sylvia Limmer

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje požadavek Evropského 
parlamentu, aby alespoň 40 % investic v 
rámci programu InvestEU přispívalo k 
cílům v oblasti klimatu; je přesvědčen, že 
mezera v oblasti zeleného financování je 
překonatelná;

5. zdůrazňuje požadavek Evropského 
parlamentu, aby byla důkladně posouzena 
účinnost programu InvestEU a aby byly v 
případě potřeby provedeny úpravy;
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Or. de

Pozměňovací návrh 98
Billy Kelleher
za skupinu Renew
Ulrike Müller, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Fredrick Federley, Catherine Chabaud

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje požadavek Evropského 
parlamentu, aby alespoň 40 % investic v 
rámci programu InvestEU přispívalo k 
cílům v oblasti klimatu; je přesvědčen, že 
mezera v oblasti zeleného financování je 
překonatelná;

5. zdůrazňuje požadavek Evropského 
parlamentu, aby alespoň 40 % investic v 
rámci programu InvestEU přispívalo k 
cílům v oblasti klimatu a životního 
prostředí; je přesvědčen, že mezera v 
oblasti zeleného financování je 
překonatelná, avšak vyžaduje posílené 
udržitelné soukromé investice;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje požadavek Evropského 
parlamentu, aby alespoň 40 % investic v 
rámci programu InvestEU přispívalo k 
cílům v oblasti klimatu; je přesvědčen, že 
mezera v oblasti zeleného financování je 
překonatelná;

5. zdůrazňuje požadavek Evropského 
parlamentu, aby alespoň 40 % investic v 
rámci programu InvestEU přispívalo k 
cílům v oblasti klimatu, životního prostředí 
a biologické rozmanitosti; je přesvědčen, 
že mezera v oblasti zeleného financování je 
překonatelná;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje požadavek Evropského 
parlamentu, aby alespoň 40 % investic v 
rámci programu InvestEU přispívalo k 
cílům v oblasti klimatu; je přesvědčen, že 
mezera v oblasti zeleného financování je 
překonatelná;

5. vyzývá Komisi, aby zajistila, aby 
alespoň 50% investic v rámci programu 
InvestEU přispívalo k cílům v oblasti 
klimatu a životního prostředí a sociálním 
cílům; je přesvědčen, že mezera v oblasti 
zeleného financování je překonatelná;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Edina Tóth

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje požadavek Evropského 
parlamentu, aby alespoň 40 % investic v 
rámci programu InvestEU přispívalo k 
cílům v oblasti klimatu; je přesvědčen, že 
mezera v oblasti zeleného financování je 
překonatelná;

5. opakuje požadavek Evropského 
parlamentu, aby alespoň 40 % investic v 
rámci programu InvestEU přispívalo k 
cílům v oblasti klimatu; je přesvědčen, že 
mezera v oblasti zeleného financování je 
překonatelná;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Maria Spyraki

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje význam úlohy, kterou 
Evropská investiční banka hraje při 
uplatňování investičního plánu Zelené 
dohody pro Evropu a zdůrazňuje závazek 
banky sladit do roku 2020 všechny své 
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finanční činnosti se zásadami a cíli 
Pařížské dohody; bere na vědomí její 
ambiciózní plán přeměnit se na 
klimatickou banku a postupně zvýšit podíl 
financování určeného na opatření v 
oblasti klimatu a environmentální 
udržitelnost tak, aby do roku 2025 
představoval 50 % jejích finančních 
operací;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že lepší energetická 
účinnost budov má klíčovou úlohu pro 
umožnění přechodu k uhlíkově neutrální 
společnosti; zdůrazňuje, že renovace 
energeticky náročných budov vyžaduje 
významné množství investic s cílem zlepšit 
jejich energetickou náročnost a tím snížit 
jejich klimatickou a environmentální 
stopu; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
investiční plán Zelené dohody pro Evropu 
by měl mobilizovat investice nezbytné pro 
rozsáhlou vlnu renovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje, že podpora investic do 
infrastruktur by měla být vyloučena u 
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projektů, u nichž je velmi pravděpodobné, 
že povedou k závislosti na uhlíkových 
technologiích;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. vítá navrhované navýšení Fondu 
pro spravedlivou transformaci; 
zdůrazňuje, že v rámci investičního plánu 
Zelené dohody pro Evropu se bude úsilí 
Unie potvrzující ekonomické a sociální 
příležitosti přechodu ke klimatické 
neutralitě v energeticky náročných 
regionech a odvětvích EU řídit 
mechanismem pro spravedlivou 
transformaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Sylvia Limmer

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
veškeré budoucí dluhopisy na obnovu 
garantované rozpočtem EU budou 
vydávány v souladu s normou EU pro 
zelené dluhopisy;

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 107
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Edina Tóth

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
veškeré budoucí dluhopisy na obnovu 
garantované rozpočtem EU budou 
vydávány v souladu s normou EU pro 
zelené dluhopisy;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Marco Dreosto

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
veškeré budoucí dluhopisy na obnovu 
garantované rozpočtem EU budou 
vydávány v souladu s normou EU pro 
zelené dluhopisy;

6. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
výnosy z veškerých budoucích vydání 
dluhopisů na obnovu garantovaných 
rozpočtem EU budou přidělovány bez 
makroekonomických podmínek členským 
státům, jejichž ekonomiky byly nejhůře 
postiženy pandemií COVID-19 za 
předpokladu, že členské státy, které jsou 
čistými přispěvateli do rozpočtu Unie, 
nebudou mít zápornou bilanci mezi 
příspěvky a získanými prostředky;

Or. it

Pozměňovací návrh 109
Billy Kelleher
za skupinu Renew
Nils Torvalds, Martin Hojsík, Fredrick Federley, Catherine Chabaud

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
veškeré budoucí dluhopisy na obnovu 
garantované rozpočtem EU budou 
vydávány v souladu s normou EU pro 
zelené dluhopisy;

6. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
veškeré budoucí dluhopisy na obnovu 
garantované rozpočtem EU budou 
vydávány v souladu s normou EU pro 
zelené dluhopisy; a zdůrazňuje, klíčovou 
úlohu, již bude při financování zelené 
transformace hrát soukromý sektor 1a

_________________
1a Evropská komise (2020), Návod 
k použití pro standard EU pro zelené 
dluhopisy, strana 3, převzato z: 
https://ec.europa.eu/info/files/200309-
sustainable-finance-teg-green-bond-
standard-usability-guide_en (26. 5. 2020)

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
veškeré budoucí dluhopisy na obnovu 
garantované rozpočtem EU budou 
vydávány v souladu s normou EU pro 
zelené dluhopisy;

6. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
veškeré budoucí dluhopisy na obnovu 
garantované rozpočtem EU budou 
vydávány v souladu s normou EU pro 
zelené dluhopisy, na základě taxonomie 
EU a zásady nepůsobit žádné významné 
škody;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. vyzývá Komisi, aby do konce roku 
2024 provedla posouzení, s cílem 
zhodnotit výdaje na klima a životní 
prostředí v rámci nástroje Next 
Generation EU a unijního VFR a s cílem 
zjistit potenciální mezery v oblasti 
zeleného financování, a aby navrhla 
odpovídající změnu VFR, která zajistí 
dostupné zdroje pro působení Unie 
v oblasti klimatu a životního prostředí, 
v souladu se zvýšenými ambicemi v cílech 
Unie v oblasti klimatu, energetiky 
a životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. navrhuje, že je nezbytné zvýšené 
monitorování, podávání zpráv 
a hodnocení výdajů souvisejících s oblastí 
klimatu a životního prostředí s cílem 
zajistit, aby Evropská unie směřovala ke 
splnění svých závazků; vyzývá ke zlepšení 
ve všech fázích rozpočtového cyklu Unie, 
aby se zjistilo, jakého pokroku bylo 
dosaženo při zohledňování změny 
klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. vyzývá Evropský účetní dvůr, aby 
pravidelně kontroloval provádění cíle 
zaměřeného na výdaje v oblasti ochrany 
klimatu v příštím období VFR, jak 
stanovila Komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Sylvia Limmer

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
předložila taxonomii EU pro veřejný 
sektor a nařízení o zadávání zelených 
veřejných zakázek;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 115
Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
předložila taxonomii EU pro veřejný 
sektor a nařízení o zadávání zelených 
veřejných zakázek;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 116
Pascal Canfin
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Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
předložila taxonomii EU pro veřejný sektor 
a nařízení o zadávání zelených veřejných 
zakázek;

7. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
předložila taxonomii EU pro veřejný sektor 
a nařízení o zadávání zelených veřejných 
zakázek; vyzývá proto Komisi, aby sdělila, 
jaká část výdajů Unie je v souladu 
s taxonomickými kategoriemi 
stanovenými v nařízení (EU) 
2020/[nařízení o taxonomii], a aby přijala 
aktualizovanou metodiku sledování s 
cílem monitorovat trendy kapitálových 
toků směrem k udržitelnému investování 
a informovat o nich v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2020/... o taxonomii [nařízení 
o taxonomii]

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
předložila taxonomii EU pro veřejný sektor 
a nařízení o zadávání zelených veřejných 
zakázek;

7. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
používala udržitelnou taxonomii EU 
s cílem sledovat výdaje na oblast klimatu 
a životního prostředí ve veškerém 
veřejném financování Unie včetně nového 
VFR, programu InvestEU a nástroje Next 
Generation EU pro veřejný sektor a 
udržitelné nařízení o zadávání zelených 
veřejných zakázek, s cílem posílit systém 
sledování v oblasti klimatu a životního 
prostředí a dosáhnout lepšího 
monitorování pokroku; zdůrazňuje, že 
kritéria pro zadávání veřejných zakázek 
musí řešit nejen udržitelnost z hlediska 
životního prostředí, ale také lidská 
a sociální práva;



AM\1204530CS.docx 63/92 PE650.680v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
předložila taxonomii EU pro veřejný sektor 
a nařízení o zadávání zelených veřejných 
zakázek;

7. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
předložila taxonomii EU pro veřejný sektor 
a nařízení o zadávání zelených veřejných 
zakázek a vyvinula integrované podnikové 
výkaznictví a účetní standardy s cílem 
zahrnout ukazatele udržitelnosti, 
taxonomii EU a příslušný mechanismus 
ověřování a auditu;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
předložila taxonomii EU pro veřejný 
sektor a nařízení o zadávání zelených 
veřejných zakázek;

7. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
používala taxonomii EU při sledování 
výdajů v oblasti klimatu a životního 
prostředí ve všech unijních veřejných 
nástrojích financování a ve veřejném 
sektoru; vyzývá také Komisi, aby 
předložila nařízení o zadávání zelených 
veřejných zakázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Petros Kokkalis
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Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
předložila taxonomii EU pro veřejný 
sektor a nařízení o zadávání zelených 
veřejných zakázek;

7. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
předložila návrh rozšířit využívání 
taxonomie EU na veřejný sektor a právně 
závazná kritéria zadávání zelených 
veřejných zakázek pro členské státy 
s cílem minimalizovat jejich 
environmentální stopu;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Edina Tóth

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
předložila taxonomii EU pro veřejný 
sektor a nařízení o zadávání zelených 
veřejných zakázek;

7. konstatuje, že je možné zohlednit 
environmentální aspekty v rámci stávající 
směrnice o zadávání veřejných zakázek 
a dalších odvětvových právních předpisů, 
například směrnice o čistých vozidlech;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Ulrike Müller, Fredrick Federley

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
předložila taxonomii EU pro veřejný 
sektor a nařízení o zadávání zelených 
veřejných zakázek;

7. vyzývá Komisi, aby dále 
prosazovala zadávání zelených veřejných 
zakázek;

Or. en
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Pozměňovací návrh 123
Marco Dreosto

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
předložila taxonomii EU pro veřejný 
sektor a nařízení o zadávání zelených 
veřejných zakázek;

7. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
předložila návrhy právních předpisů 
s cílem zjednodušit a zefektivnit právní 
předpisy EU týkající se zadávání 
veřejných zakázek;

Or. it

Pozměňovací návrh 124
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi, aby do roku 2025 
předložila legislativní návrh zakazující 
bankám, pojišťovnám a soukromým 
investorům (např. společnosti spravující 
investice a správcům aktiv) působícím 
v EU investovat do činností nebo odvětví, 
které výrazně poškozují lidi nebo planetu, 
nebo je financovat, jak je stanoveno v čl. 2 
odst. 17 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 
27. listopadu 2019 o zveřejňování 
informací souvisejících s udržitelností 
v odvětví finančních služeb; 

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Sirpa Pietikäinen
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Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zavedly celoevropský rejstřík daňové 
transparentnosti, v němž lze ověřit, zda 
podniky zaplatily své daně a příspěvky na 
sociální zabezpečení v členských státech 
EU a zda se podílely či nepodílely na 
agresivním daňovém plánování. Podniky, 
které tyto požadavky neplní, by neměly být 
způsobilé k financování z prostředků EU 
ani z prostředků členských států, ani by 
neměly získávat finanční prostředky na 
oživení nebo se účastnit soutěží o veřejné 
zakázky na území EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi, aby taxonomii 
využívala k řízení a sledování výdajů na 
klima a životní prostředí ve veškerém 
veřejném financování EU včetně příštího 
VFR, nástroje Next Generation EU včetně 
nástroje na podporu solventnosti, 
programu InvestEU a facility na podporu 
oživení a odolnosti i finančních 
prostředků EIB, s cílem zdokonalit systém 
sledování klimatu a životního prostředí 
a lépe monitorovat pokrok;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Hermann Tertsch
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Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi, aby zaručila 
přístupnost, účinnost a soudržnost všech 
různých nástrojů dostupných pro 
financování zelené transformace;

Or. es

Pozměňovací návrh 128
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. vyzývá Komisi, aby povinné 
požadavky na transparentnost v rámci 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 
o zveřejňování informací souvisejících 
s udržitelností v odvětví finančních služeb 
rozšířila na všechny účastníky finančního 
trhu a na širší okruh finančních 
produktů;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby upravila 
pravidla státní podpory tak, aby 
umožňovala veřejnou podporu Zelené 
dohody pro Evropu, a aby reformovala 

8. vyzývá Komisi, aby upravila 
pravidla státní podpory tak, aby 
umožňovala veřejnou podporu Zelené 
dohody pro Evropu, a aby reformovala 
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evropský semestr s cílem prohloubit 
začlenění cílů udržitelného rozvoje a 
evropského pilíře sociálních práv;

evropský semestr s cílem prohloubit 
začlenění cílů udržitelného rozvoje a 
evropského pilíře sociálních práv; 
zdůrazňuje, že by státní podpory měly 
stanovit podmíněnost a respektovat 
zásadu významně nepoškozovat; 
zdůrazňuje, že zvláštní pozornost musí být 
věnována členským státům jakožto 
hlavnímu přispěvateli do zdrojů Zelené 
dohody a kritériím pro udržitelné 
investice, která musejí dodržovat; 
zdůrazňuje, že by tato kritéria měla 
vycházet z taxonomie EU pro oblast 
udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby upravila 
pravidla státní podpory tak, aby 
umožňovala veřejnou podporu Zelené 
dohody pro Evropu, a aby reformovala 
evropský semestr s cílem prohloubit 
začlenění cílů udržitelného rozvoje a 
evropského pilíře sociálních práv;

8. vyzývá Komisi, aby upravila 
pravidla státní podpory tak, aby od 
podniků, které dostávají podporu v 
uhlíkově náročných odvětvích, 
požadovala, aby stanovily a zveřejnily 
vědecky podložený cíl v oblasti klimatu 
a časově vymezený plán přechodu na čistě 
nulové emise zaměřený na dosažení 
souladu se Zelenou dohodou pro Evropu, 
a aby reformovala evropský semestr 
s cílem prohloubit začlenění cílů 
udržitelného rozvoje a evropského pilíře 
sociálních práv; konstatuje, že by jakákoli 
úprava pravidel pro státní podporu měla 
být pečlivě navržena, aby se zabránilo 
narušování soutěže na vnitřním trhu 
a aby se tak zajistily rovné podmínky mezi 
členskými státy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 131
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby upravila 
pravidla státní podpory tak, aby 
umožňovala veřejnou podporu Zelené 
dohody pro Evropu, a aby reformovala 
evropský semestr s cílem prohloubit 
začlenění cílů udržitelného rozvoje a 
evropského pilíře sociálních práv;

8. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
upravila pravidla státní podpory, zahrnula 
do nich časový rámec zavedený v reakci 
na koronavirovou krizi, a aby zajistila 
slučitelnost podpory s unijními cíli 
v oblasti klimatu a životního prostředí, 
zvláště s cílem omezit globální nárůst 
teploty na 1,5 °C ve srovnání s úrovní 
před průmyslovou revolucí; vyzývá 
k podstatné reformě evropského semestru 
s cílem zaměřit se na udržitelnost a dobré 
životní podmínky všech v mezích možností 
naší planety a plnit závazky z Pařížské 
dohody, cíle udržitelného rozvoje 
a evropský pilíř sociálních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby upravila 
pravidla státní podpory tak, aby 
umožňovala veřejnou podporu Zelené 
dohody pro Evropu, a aby reformovala 
evropský semestr s cílem prohloubit 
začlenění cílů udržitelného rozvoje a 
evropského pilíře sociálních práv;

8. vyzývá Komisi, aby upravila 
pravidla státní podpory tak, aby stanovila 
společné minimální standardy, čímž by 
konkretizovala požadavek vůči podnikům, 
které dostávají finanční podporu, aby byly 
v souladu s klimatickou neutralitou, a aby 
od velkých společností v odvětvích 
s vysokými emisemi, které žádají 
o podporu, požadovala, aby připravily 
a zveřejnily svůj plán transformace za 
účelem přizpůsobení své činnosti 
závazkům z Pařížské dohody a ze Zelené 
dohody pro Evropu, zdůrazňuje, že je 
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nutné reformovat evropský semestr 
s cílem prohloubit začlenění cílů 
udržitelného rozvoje a evropského pilíře 
sociálních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby upravila 
pravidla státní podpory tak, aby 
umožňovala veřejnou podporu Zelené 
dohody pro Evropu, a aby reformovala 
evropský semestr s cílem prohloubit 
začlenění cílů udržitelného rozvoje a 
evropského pilíře sociálních práv;

8. vyzývá Komisi, aby upravila 
pravidla státní podpory tak, aby 
umožňovala veřejnou podporu Zelené 
dohody pro Evropu;

Or. es

Pozměňovací návrh 134
Sylvia Limmer

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby upravila 
pravidla státní podpory tak, aby 
umožňovala veřejnou podporu Zelené 
dohody pro Evropu, a aby reformovala 
evropský semestr s cílem prohloubit 
začlenění cílů udržitelného rozvoje a 
evropského pilíře sociálních práv;

8. vyzývá Komisi, aby přehodnotila 
celou Zelenou dohodu pro Evropu a 
v souvislosti s tím upustila od přezkumu 
pravidel státní podpory;

Or. de
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Pozměňovací návrh 135
Billy Kelleher
za skupinu Renew
Nils Torvalds, Ulrike Müller, Martin Hojsík

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby upravila 
pravidla státní podpory tak, aby 
umožňovala veřejnou podporu Zelené 
dohody pro Evropu, a aby reformovala 
evropský semestr s cílem prohloubit 
začlenění cílů udržitelného rozvoje a 
evropského pilíře sociálních práv;

8. vyzývá Komisi, aby upravila 
pravidla státní podpory tak, aby 
umožňovala větší veřejnou podporu Zelené 
dohody pro Evropu, aby zároveň zajistila, 
že nedojde k ohrožení hospodářské 
soutěže a optimálního fungování 
jednotného trhu, a aby reformovala 
evropský semestr s cílem prohloubit 
začlenění cílů udržitelného rozvoje 
a evropského pilíře sociálních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Sara Cerdas

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby upravila 
pravidla státní podpory tak, aby 
umožňovala veřejnou podporu Zelené 
dohody pro Evropu, a aby reformovala 
evropský semestr s cílem prohloubit 
začlenění cílů udržitelného rozvoje a 
evropského pilíře sociálních práv;

8. vyzývá Komisi, aby upravila 
pravidla státní podpory tak, aby 
umožňovala veřejnou podporu Zelené 
dohody pro Evropu, včetně podpory 
strategie EU „od zemědělce ke 
spotřebiteli“ a strategie EU v oblasti 
biologické rozmanitosti do roku 2030, 
a aby reformovala evropský semestr 
s cílem prohloubit začlenění cílů 
udržitelného rozvoje a evropského pilíře 
sociálních práv;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 137
Marco Dreosto

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby upravila 
pravidla státní podpory tak, aby 
umožňovala veřejnou podporu Zelené 
dohody pro Evropu, a aby reformovala 
evropský semestr s cílem prohloubit 
začlenění cílů udržitelného rozvoje a 
evropského pilíře sociálních práv;

8. vyzývá Komisi, aby upravila 
pravidla státní podpory tak, aby 
umožňovala veřejnou podporu Zelené 
dohody pro Evropu, a aby ukončila 
evropský semestr

Or. it

Pozměňovací návrh 138
César Luena

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby upravila 
pravidla státní podpory tak, aby 
umožňovala veřejnou podporu Zelené 
dohody pro Evropu, a aby reformovala 
evropský semestr s cílem prohloubit 
začlenění cílů udržitelného rozvoje a 
evropského pilíře sociálních práv;

8. vyzývá Komisi, aby upravila 
pravidla státní podpory tak, aby 
umožňovala veřejnou podporu Zelené 
dohody pro Evropu, a aby reformovala 
evropský semestr s cílem prohloubit 
začlenění cílů udržitelného rozvoje, dohod 
v oblasti biologické rozmanitosti a klimatu 
a evropského pilíře sociálních práv;

Or. es

Pozměňovací návrh 139
Hermann Tertsch

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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8. vyzývá Komisi, aby upravila 
pravidla státní podpory tak, aby 
umožňovala veřejnou podporu Zelené 
dohody pro Evropu, a aby reformovala 
evropský semestr s cílem prohloubit 
začlenění cílů udržitelného rozvoje a 
evropského pilíře sociálních práv;

8. vyzývá Komisi, aby upravila 
pravidla státní podpory a pravidla 
hospodářské soutěže s cílem usnadnit 
investování do zelené transformace a aby 
reformovala evropský semestr s cílem 
prohloubit začlenění cílů udržitelného 
rozvoje a evropského pilíře sociálních 
práv;

Or. es

Pozměňovací návrh 140
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Inese Vaidere, Edina Tóth, 
Maria Spyraki, Lídia Pereira

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby upravila 
pravidla státní podpory tak, aby 
umožňovala veřejnou podporu Zelené 
dohody pro Evropu, a aby reformovala 
evropský semestr s cílem prohloubit 
začlenění cílů udržitelného rozvoje a 
evropského pilíře sociálních práv;

8. bere na vědomí záměr Komise 
upravit pravidla státní podpory tak, aby 
umožňovala veřejnou podporu Zelené 
dohody pro Evropu; vyzývá Komisi, aby 
při jakékoli budoucí úpravě zajistila 
integritu vnitřního trhu a rovné 
podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Komisi, aby od příjemců 
svých finančních nástrojů v odvětvích 
s vysokými emisemi, včetně projektů 
podporovaných Evropskou investiční 
bankou, požadovala provádění stresového 
testu adaptace na změnu klimatu, 
a poukazuje na to, že pokud příjemce 
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neprojde stresovým testem adaptace na 
změnu klimatu, není způsobilý pro 
finanční nástroj Unie; zdůrazňuje, že by 
Evropská komise měla na základě 
strategie EU pro přizpůsobení se změně 
klimatu a údajů Evropské agentury pro 
životní prostředí poskytnout příjemcům 
pokyny, jak dosáhnout souladu 
investičního projektu s požadavky na 
adaptaci na změnu klimatu; zdůrazňuje, 
že takové pokyny jsou potřebné pro 
odpovídající využití kritérií stanovených 
v [nařízení o zřízení rámce pro usnadnění 
udržitelného investování]

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. vyzývá k tomu, aby podpora 
podnikům byla podmíněna zveřejněním 
vědecky podloženého klimatického cíle 
a časově vymezených odvětvových plánů 
přechodu na nulové emise (zvláště 
v uhlíkově náročných odvětvích); vyzývá 
Komisi, aby poskytla pokyny objasňující, 
jak může tyto cíle podpořit taxonomie EU 
pro oblast udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Edina Tóth, Maria Spyraki, Lídia Pereira, Esther de 
Lange

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

8a. bere na vědomí návrhy na reformu 
evropského semestru s cílem prohloubit 
začlenění cílů udržitelného rozvoje a 
evropského pilíře sociálních práv; uznává, 
že evropský semestr by měl být zaměřen 
na zdravou fiskální politiku a na 
strukturální reformy pro 
konkurenceschopnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Billy Kelleher
za skupinu Renew
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Catherine Chabaud

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. vyzývá Komisi, aby provedla revizi 
směrnice o podávání nefinančních zpráv s 
cílem zajistit, aby veškeré příslušné 
společnosti působící v odvětvích s 
vysokými emisemi uhlíku, podávaly 
zprávu a zveřejnily své cíle v oblasti 
snižování emisí uhlíku s cílem dosáhnout 
souladu s Pařížskou dohodou.

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že hlediska životního 
prostředí a rizika mohou být začleněna do 
ročních rozpočtů a střednědobých plánů 
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členských států prostřednictvím 
srovnávání jejich postupů sestavování 
rozpočtu v rámci ekologického 
zemědělství;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Billy Kelleher
za skupinu Renew
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Catherine Chabaud, Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. vyzývá Komisi, aby při schvalování 
žádosti členského státu o státní podporu v 
souladu s článkem 108 SFEU zahrnula 
do svého rozhodnutí ustanovení, kterým 
příjemci prokáží soulad svého obchodního 
modelu a činností s cíli stanovenými v 
článku 2 nařízení (EU) 2018/1999 
(evropský právní rámec pro klima);

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Sylvia Limmer

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. požaduje, aby byly veškeré 
investice, které jsou nezbytné pro 
zmírňování změny klimatu, přizpůsobení 
se této změně a spravedlivou 
transformaci, vyňaty z Paktu o stabilitě a 
růstu.

vypouští se

Or. de



AM\1204530CS.docx 77/92 PE650.680v01-00

CS

Pozměňovací návrh 148
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. požaduje, aby byly veškeré 
investice, které jsou nezbytné pro 
zmírňování změny klimatu, přizpůsobení 
se této změně a spravedlivou 
transformaci, vyňaty z Paktu o stabilitě a 
růstu.

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 149
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Inese Vaidere, Edina Tóth, 
Esther de Lange

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. požaduje, aby byly veškeré 
investice, které jsou nezbytné pro 
zmírňování změny klimatu, přizpůsobení 
se této změně a spravedlivou 
transformaci, vyňaty z Paktu o stabilitě a 
růstu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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9. požaduje, aby byly veškeré 
investice, které jsou nezbytné pro 
zmírňování změny klimatu, přizpůsobení 
se této změně a spravedlivou 
transformaci, vyňaty z Paktu o stabilitě a 
růstu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Ulrike Müller, Nils Torvalds

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. požaduje, aby byly veškeré 
investice, které jsou nezbytné pro 
zmírňování změny klimatu, přizpůsobení 
se této změně a spravedlivou 
transformaci, vyňaty z Paktu o stabilitě a 
růstu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. požaduje, aby byly veškeré 
investice, které jsou nezbytné pro 
zmírňování změny klimatu, přizpůsobení 
se této změně a spravedlivou transformaci, 
vyňaty z Paktu o stabilitě a růstu.

9. vyzývá Komisi, aby rozšířila proces 
evropského semestru tím, že doplní 
současný přístup založený na fiskální a 
rozpočtové kázni, o klimatickou a 
environmentální disciplínu, aniž by byl 
oslaben evropský semestr; vyzývá proto 
Evropskou komisi, aby vypracovala nový 
klimatický ukazatel, který by odrážel 
hospodářské ukazatele, a to s cílem 
vyhodnotit případný rozdíl mezi 
strukturou rozpočtu členských států a 
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scénářem rozvoje každého rozpočtu 
odpovídajícím pařížským cílům; 
zdůrazňuje, že je třeba, aby tento ukazatel 
poskytl členským státům informace o 
jejich vývoji v oblasti teploty v rámci 
Pařížské dohody, což umožní evropskému 
semestru poskytnout doporučení ohledně 
snížení jejich klimatických závazků;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. požaduje, aby byly veškeré 
investice, které jsou nezbytné pro 
zmírňování změny klimatu, přizpůsobení 
se této změně a spravedlivou transformaci, 
vyňaty z Paktu o stabilitě a růstu.

9. zdůrazňuje, že je třeba odstranit 
překážky pro veřejné investice ve prospěch 
přechodu na ekonomiku s nulovými 
emisemi; připomíná, že podporuje 
kvalifikované zacházení s veřejnými 
investicemi, které jsou v souladu s 
daňovou politikou; požaduje, aby byly 
veškeré investice, které jsou nezbytné pro 
zmírňování změny klimatu, přizpůsobení 
se této změně a spravedlivou transformaci, 
vyňaty z Paktu o stabilitě a růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 154
César Luena

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. požaduje, aby byly veškeré 
investice, které jsou nezbytné pro 
zmírňování změny klimatu, přizpůsobení 
se této změně a spravedlivou transformaci, 

9. požaduje, aby byly veškeré 
investice, které jsou nezbytné pro 
zmírňování změny klimatu, přizpůsobení 
se této změně, včetně řešení inspirovaná 
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vyňaty z Paktu o stabilitě a růstu. přírodou, a spravedlivou transformaci, 
vyňaty z Paktu o stabilitě a růstu.

Or. es

Pozměňovací návrh 155
Marco Dreosto

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. požaduje, aby byly veškeré 
investice, které jsou nezbytné pro 
zmírňování změny klimatu, přizpůsobení 
se této změně a spravedlivou 
transformaci, vyňaty z Paktu o stabilitě a 
růstu.

9. požaduje, aby veškeré veřejné 
investice, které jsou nezbytné pro 
hospodářské oživení po COVID-19, včetně 
investic do provádění politik v oblasti 
životního prostředí a klimatu, byly vyňaty 
z Paktu o stabilitě a růstu.

Or. it

Pozměňovací návrh 156
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. požaduje, aby byly veškeré 
investice, které jsou nezbytné pro 
zmírňování změny klimatu, přizpůsobení 
se této změně a spravedlivou transformaci, 
vyňaty z Paktu o stabilitě a růstu.

9. požaduje, aby byly veškeré 
investice, které jsou nezbytné pro 
zmírňování změny klimatu, přizpůsobení 
se této změně a spravedlivou transformaci, 
vyňaty z Paktu o stabilitě a růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Billy Kelleher
za skupinu Renew

Návrh stanoviska
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Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. požaduje, aby byly veškeré 
investice, které jsou nezbytné pro 
zmírňování změny klimatu, přizpůsobení 
se této změně a spravedlivou transformaci, 
vyňaty z Paktu o stabilitě a růstu.

9. požaduje, aby byly veškeré 
investice, které jsou nezbytné pro 
zmírňování změny klimatu, přizpůsobení 
se této změně a spravedlivou transformaci, 
vyňaty z Paktu o stabilitě a růstu na dobu 
deseti let;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. požaduje, aby byly veškeré 
investice, které jsou nezbytné pro 
zmírňování změny klimatu, přizpůsobení 
se této změně a spravedlivou transformaci, 
vyňaty z Paktu o stabilitě a růstu.

9. požaduje, aby byly veškeré 
investice, které jsou nezbytné pro 
zmírňování změny klimatu, přizpůsobení 
se této změně a spravedlivou transformaci, 
vyňaty z Paktu o stabilitě a růstu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 159
Alexander Bernhuber

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. požaduje vytvoření zvláštního 
financování na podporu integrace 
projektů v oblasti energie z obnovitelných 
zdrojů a využití stavebního materiálu z 
obnovitelných zdrojů (např. stavby dřeva, 
obnovitelných izolačních materiálů). 
Tento fond je třeba financovat z využívání 
energie z fosilních zdrojů. Za každou kWh 
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energie z fosilních zdrojů, která je 
uvedena na evropský trh, musí být 
prokázáno dodání ekvivalentního 
množství (1 kWh) energie z obnovitelných 
zdrojů. To lze provést prostřednictvím 
zálohových plateb do tohoto fondu na 
podporu přechodu k biohospodářství.

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. vyzývá Komisi, aby podstatně 
navýšila finanční prostředky na 
technickou pomoc v rámci Evropského 
centra pro investiční poradenství (EIAH) 
a dalších příslušných fondů s cílem 
zajistit, aby technická pomoc dosáhla 1 % 
celkové částky, která má být vynaložena; 
vyzývá Komisi, aby zaměřila technickou 
pomoc na projekty a odvětví s nejvyšší 
přidanou hodnotou v oblasti životního 
prostředí, sociální oblasti, odolnosti, 
zejména řešení inspirovaná přírodou, 
která mohou přinést zmírnění změny 
klimatu, přizpůsobení se změně klimatu a 
výhody v oblasti biologické rozmanitosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. domnívá se, že budoucí obnovená 
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strategie EU pro udržitelné financování je 
významnou příležitostí k urychlení 
přechodu k udržitelnějším retailovým 
investicím; vyzývá proto Komisi, aby 
navrhla nezbytná legislativní opatření s 
cílem motivovat občany k investicím do 
udržitelného financování, a to na základě 
kritérií stanovených v [nařízení o zřízení 
rámce pro usnadnění udržitelného 
investování];

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. vyzývá Komisi, aby neprodleně 
předložila komplexní soubor legislativních 
opatření k podstatnému snížení celkové 
ekologické stopy soukromého sektoru, 
mimo jiné včetně povinného zveřejňování 
informací o klimatu a jiných informacích 
o životním prostředí ze strany společností 
prostřednictvím ambiciózní reformy 
směrnice o podávání nefinančních 
informací;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. vyzývá k posílení úlohy Evropské 
investiční banky a Evropského 
investičního fondu při financování 
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transformace; zdůrazňuje, že je třeba 
věnovat zvláštní pozornost kritériím pro 
oblast klimatu, životního prostředí a 
sociálního zabezpečení, jimiž se řídí 
udržitelné investice ze strany EIB a EIF, 
a to na základě zásady „významně 
neškodit;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Marco Dreosto

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. staví se proti zavedení nových 
vlastních zdrojů EU, které budou v 
konečném důsledku vést k většímu 
daňovému tlaku na občany a podniky a ke 
snížení demokratické kontroly nad 
hospodářskými a fiskálními politikami;

Or. it

Pozměňovací návrh 165
Billy Kelleher
za skupinu Renew
Ulrike Müller, Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Catherine Chabaud

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. naléhavě vyzývá Komisi, aby v 
případě potřeby spolupracovala s 
investory ze soukromého sektoru s 
vhodnými pobídkami s cílem 
maximalizovat jejich investice do zeleného 
přechodu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 166
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Lídia Pereira, Esther de Lange

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje význam většího 
hospodářského růstu při usnadňování 
nezbytných investic pro přechod 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9b. zastává názor, že ECB ve svém 
mandátu podporuje udržitelnost; vyzývá 
proto ECB, aby pokračovala v přezkumu 
strategie v oblasti měnové politiky s cílem 
co nejdříve zastavit financování 
hospodářských činností, které významně 
poškozují environmentální nebo sociální 
cíle; vyzývá ECB, aby pokračovala v 
provádění každoročních zátěžových testů 
klimatu v rámci finančních institucí, na 
něž dohlíží; vyzývá ECB, aby zhodnotila 
proveditelnost začlenění kritérií v oblasti 
udržitelnosti do svého rámce zajištění a do 
svých výročních zátěžových testů a 
posoudila způsoby směřování úvěrů k 
investicím do energetické transformace a 
opětovného vybudování udržitelné 
ekonomiky po krizi týkající se onemocnění 
COVID-19; vyzývá ECB, aby v 
relevantních případech pro tato opatření 
využívala taxonomii EU;
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Or. en

Pozměňovací návrh 168
Marco Dreosto

Návrh stanoviska
Bod 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9b. požaduje, aby byl systém EU pro 
obchodování s emisemi nahrazen 
mechanismem uhlíkového vyrovnání na 
hranicích, který bude v souladu s 
normami Světové obchodní organizace a 
bude vycházet z uhlíkové stopy 
dováženého zboží a zohledňovat přímé 
emise, emise z výroby elektřiny a emise z 
používání surovin; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby toto obchodní opatření 
podporovaly vhodnými pobídkami pro 
přesun výroby ze třetích zemí do 
členských států;

Or. it

Pozměňovací návrh 169
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9b. vítá novou politiku EIB v oblasti 
poskytování energetických úvěrů a vyzývá 
tuto instituci, aby jako součást svého 
plánu pro oblast klimatu 2021–2025 
vypracovala jasnou a transparentní 
metodiku s využitím taxonomie, aby se 
zajistilo, že všechny financované projekty 
budou v souladu s teplotními cíli Pařížské 
dohody, a to v souladu s přechodem na 
klimaticky neutrální ekonomiku a 
zásadou „významně nepoškozovat“ 
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biologickou rozmanitost a ekosystémy.

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Bod 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9b. naléhavě vyzývá ECB, aby 
pokračovala v přezkumu strategie v 
oblasti měnové politiky s cílem co nejdříve 
zastavit financování hospodářských 
činností, které významně poškozují 
environmentální nebo sociální cíle; 
vyzývá ECB, aby pokračovala v provádění 
každoročních zátěžových testů klimatu v 
rámci finančních institucí, na něž dohlíží; 
vyzývá ECB, aby pro tyto činnosti v 
případě potřeby využívala taxonomie EU 
tak, jak se zavázala;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Bod 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9b. vítá skutečnost, že se Evropská 
investiční banka (EIB) zasazuje o 
přezkum své úvěrové politiky v oblasti 
energetiky a chce věnovat 50% svých 
operací na opatření v oblasti klimatu a 
udržitelnost z hlediska životního prostředí; 
očekává, že zbývajících 50 % jejího 
portfolia bude respektovat zásadu 
„neškodit“
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Or. en

Pozměňovací návrh 172
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Inese Vaidere, Edina Tóth, 
Maria Spyraki, Radan Kanev, Lídia Pereira

Návrh stanoviska
Bod 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9b. vyzývá Komisi, aby usnadnila 
výměnu osvědčených postupů mezi 
členskými státy, pokud jde o úlohu 
veřejných investic při provádění Zelené 
dohody pro Evropu;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Bod 9 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9c. vyzývá evropské orgány dohledu 
(ESA), aby spolu s příslušnými 
vnitrostátními orgány urychleně 
postupovaly při každoročních zátěžových 
testech v oblasti klimatu ve finančních 
institucích, na něž dohlížejí, jak je v 
současnosti projednáváno zejména v 
rámci sítě regulačních orgánů centrálních 
bank a regulačních orgánů pro 
ekologizaci finančního systému, s cílem 
pochopit, kde a v jakém rozsahu se 
finanční rizika související s klimatem 
účastní portfolií příslušných finančních 
institucí EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 174
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 9 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9c. domnívá se, že ECB musí bojovat 
proti změně klimatu a podporovat 
udržitelnost ve svém mandátu; vyzývá 
proto ECB, aby provedla přezkum své 
strategie měnové politiky s cílem uvést v 
soulad svůj rámec pro zajištění s 
Pařížskou dohodou a každoročně zveřejnit 
svou úroveň souladu s Pařížskou dohodou 
a zároveň stanovila jasný plán s cíli, 
přičemž v příslušných případech bude 
řádně využívat taxonomie EU pro tato 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 9 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9c. vyzývá Komisi, aby posoudila 
možné nové finanční zdroje pro přechod, 
které jsou udržitelné jak z hlediska 
životního prostředí, tak ze sociálního 
hlediska, zejména v oblasti zdanění 
(např. celounijní daň z výhod pro 
podniky, daň z majetku EU, mechanismus 
kompenzačních opatření v souvislosti s 
uhlíkem, daň z plastů), a aby zahájila 
reformu fiskálních pravidel EU s cílem 
usnadnit veřejné investice do 
dekarbonizace hospodářství;

Or. en
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Pozměňovací návrh 176
Marco Dreosto

Návrh stanoviska
Bod 9 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9c. varuje Komisi před finančním 
inženýrstvím a používáním pochybných 
multiplikátorů k tomu, aby mohla oznámit 
ambiciózní částky, nicméně nepředstavuje 
skutečnou velikosti rozpočtu;

Or. it

Pozměňovací návrh 177
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 9 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9d. domnívá se, že nadcházející 
obnovená strategie EU pro udržitelné 
financování, která má být zveřejněna ve 
čtvrtém čtvrtletí roku 2020, je významnou 
příležitostí k urychlení přechodu k 
odolnějšímu a udržitelnějšímu 
financování; vyzývá proto Komisi, aby na 
ni navázala a předložila legislativní 
návrhy týkající se standardizovaného 
podávání zpráv o udržitelnosti společností 
a náležité péče v oblasti životního 
prostředí a lidských práv podniků; vyzývá 
Komisi, aby přezkoumala příslušná 
finanční nařízení s cílem lépe začlenit 
finanční rizika, faktory a preference 
související s udržitelností;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Pascal Canfin



AM\1204530CS.docx 91/92 PE650.680v01-00

CS

Návrh stanoviska
Bod 9 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9d. vyzývá evropské orgány dohledu 
spolu s příslušnými vnitrostátními orgány 
k vypracování každoročních zátěžových 
testů v oblasti klimatu pro finanční 
instituce, na něž dohlížejí, jak je v 
současnosti projednáváno zejména v 
rámci sítě regulačních orgánů centrálních 
bank a regulačních orgánů pro 
ekologizaci finančního systému, s cílem 
pochopit, kde a v jakém rozsahu se 
finanční rizika související s klimatem 
týkají portfolií příslušných finančních 
institucí EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Marco Dreosto

Návrh stanoviska
Bod 9 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9d. 10. konstatuje, že zapojení 
společnosti BlackRock, nového poradce 
Komise pro udržitelné finance, by mohlo 
vést ke střetům zájmů při plnění jeho 
úkolů. 1a

_________________
1atento pozměňovací návrh doplňuje nový 
odstavec 10.

Or. it

Pozměňovací návrh 180
Pascal Canfin
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Návrh stanoviska
Bod 9 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9e. vyzývá Komisi, aby provedla revizi 
směrnice o podávání nefinančních zpráv a 
předložila nové právní předpisy týkající se 
správy a řízení společností s cílem zajistit, 
aby všechny velké společnosti působící v 
odvětvích s vysokými emisemi uhlíku 
vyvíjely a zveřejňovaly své cíle v oblasti 
snižování emisí uhlíku a plány přechodu s 
cílem sladit svou činnost s Pařížskou 
dohodou;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Bod 9 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9f. vyzývá Komisi, aby zajistila 
začlenění rizik souvisejících s biologickou 
rozmanitostí, dopadů a závislostí do 
příslušných právních předpisů EU, včetně 
směrnice o podávání nefinančních zpráv, 
aktů v přenesené pravomoci nařízení o 
zveřejňování informací a dalších 
příslušných právních předpisů týkajících 
se podniků a financí;

Or. en


