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Pozměňovací návrh 1
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že rozpočet Unie na rok 
2021 je prvním rozpočtem víceletého 
finančního rámce (VFR) na období 2021–
2027; zdůrazňuje, že finanční prostředky 
přidělené na rozpočet na rok 2021 by měly 
odpovídat očekáváním občanů Unie 
v Evropě v době po onemocnění COVID-
19, měly být podpořit výrazné hospodářské 
oživení a být v souladu s Pařížskou 
dohodou a cíli Zelené dohody pro Evropu, 
zejména s cílem zajistit do roku 2050 
klimatickou neutralitu, a zároveň by měly 
podpořit členské státy, které byly tímto 
onemocněním postiženy nejvíce; vyzývá 
Komisi, aby posoudila rozpočet Unie 
na rok 2021 s ohledem na ustanovení 
tohoto odstavce, a pokud nebudou splněna, 
aby jej příslušným způsobem upravila;

1. připomíná, že rozpočet Unie na rok 
2021 je prvním rozpočtem víceletého 
finančního rámce (VFR) na období 2021–
2027; zdůrazňuje, že finanční prostředky 
přidělené na rozpočet na rok 2021 by měly 
odpovídat očekáváním lidí žijících v 
Evropské unii v Evropě v době 
po onemocnění COVID-19,  zajišťovat 
sociálně udržitelné a spravedlivé oživení 
a být v plném souladu s cílem Pařížské 
dohody  spočívajícím v omezení 
globálního nárůstu teploty na 1,5 °C ve 
srovnání s úrovní před průmyslovou 
revolucí a cíli Zelené dohody pro Evropu, 
zejména s cíli zajistit nejpozději 
do roku 2040 klimatickou neutralitu a 
sociálně spravedlivou transformaci, 
a zároveň by měly podpořit členské státy, 
které byly tímto onemocněním postiženy 
nejvíce; vyzývá Komisi, aby posoudila 
rozpočet Unie na rok 2021 s ohledem 
na ustanovení tohoto odstavce, a pokud 
nebudou splněna, aby jej příslušným 
způsobem upravila;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Monika Beňová

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že rozpočet Unie na rok 
2021 je prvním rozpočtem víceletého 
finančního rámce (VFR) na období 2021–
2027; zdůrazňuje, že finanční prostředky 

1. připomíná, že rozpočet Unie na rok 
2021 je prvním rozpočtem víceletého 
finančního rámce (VFR) na období 2021–
2027; zdůrazňuje, že finanční prostředky 
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přidělené na rozpočet na rok 2021 by měly 
odpovídat očekáváním občanů Unie 
v Evropě v době po onemocnění COVID-
19, měly být podpořit výrazné hospodářské 
oživení a být v souladu s Pařížskou 
dohodou a cíli Zelené dohody pro Evropu, 
zejména s cílem zajistit do roku 2050 
klimatickou neutralitu, a zároveň by měly 
podpořit členské státy, které byly tímto 
onemocněním postiženy nejvíce; vyzývá 
Komisi, aby posoudila rozpočet Unie 
na rok 2021 s ohledem na ustanovení 
tohoto odstavce, a pokud nebudou splněna, 
aby jej příslušným způsobem upravila;

přidělené na rozpočet na rok 2021 by měly 
odpovídat očekáváním občanů Unie 
v Evropě v době po onemocnění COVID-
19, měly být podpořit výrazné hospodářské 
oživení, zlepšit veřejné zdraví  a být 
v souladu s Pařížskou dohodou a cíli 
Zelené dohody pro Evropu, zejména s 
cílem zajistit nejpozději do roku 2050 
klimatickou neutralitu, a zároveň by měly 
podpořit členské státy, které byly tímto 
onemocněním postiženy nejvíce; vyzývá 
Komisi, aby posoudila rozpočet Unie 
na rok 2021 s ohledem na ustanovení 
tohoto odstavce, a pokud nebudou splněna, 
aby jej příslušným způsobem upravila;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Petros Kokkalis 

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že rozpočet Unie na rok 
2021 je prvním rozpočtem víceletého 
finančního rámce (VFR) na období 2021–
2027; zdůrazňuje, že finanční prostředky 
přidělené na rozpočet na rok 2021 by měly 
odpovídat očekáváním občanů Unie 
v Evropě v době po onemocnění COVID-
19, měly být podpořit výrazné hospodářské 
oživení a být v souladu s Pařížskou 
dohodou a cíli Zelené dohody pro Evropu, 
zejména s cílem zajistit do roku 2050 
klimatickou neutralitu, a zároveň by měly 
podpořit členské státy, které byly tímto 
onemocněním postiženy nejvíce; vyzývá 
Komisi, aby posoudila rozpočet Unie 
na rok 2021 s ohledem na ustanovení 
tohoto odstavce, a pokud nebudou splněna, 
aby jej příslušným způsobem upravila;

1. připomíná, že rozpočet Unie na rok 
2021 je prvním rozpočtem 
přeorientovaného a velmi ambiciózního 
víceletého finančního rámce (VFR) 
na období 2021–2027; zdůrazňuje, že 
finanční prostředky přidělené na rozpočet 
na rok 2021 by měly odpovídat 
očekáváním občanů Unie v Evropě v době 
po onemocnění COVID-19, měly být 
podpořit výrazné hospodářské oživení a být 
v souladu s Pařížskou dohodou v tom, že 
nárůst teplot bude omezen na 1,5 °C, i 
s cíli Zelené dohody pro Evropu, zejména s 
cílem zajistit nejpozději do roku 2050 
klimatickou neutralitu, a zároveň by měly 
podpořit členské státy, které byly tímto 
onemocněním postiženy nejvíce; vyzývá 
Komisi, aby posoudila rozpočet Unie 
na rok 2021 s ohledem na ustanovení 
tohoto odstavce, a pokud nebudou splněna, 
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aby jej příslušným způsobem upravila; 

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Alexandr Vondra

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. připomíná, že rozpočet Unie na rok 
2021 je prvním rozpočtem víceletého 
finančního rámce (VFR) na období 2021–
2027; zdůrazňuje, že finanční prostředky 
přidělené na rozpočet na rok 2021 by měly 
odpovídat očekáváním občanů Unie 
v Evropě v době po onemocnění COVID-
19, měly být podpořit výrazné hospodářské 
oživení a být v souladu s Pařížskou 
dohodou a cíli Zelené dohody pro Evropu, 
zejména s cílem zajistit do roku 2050 
klimatickou neutralitu, a zároveň by měly 
podpořit členské státy, které byly tímto 
onemocněním postiženy nejvíce; vyzývá 
Komisi, aby posoudila rozpočet Unie 
na rok 2021 s ohledem na ustanovení 
tohoto odstavce, a pokud nebudou splněna, 
aby jej příslušným způsobem upravila;

1. připomíná, že rozpočet Unie na rok 
2021 je prvním rozpočtem víceletého 
finančního rámce (VFR) na období 2021–
2027; zdůrazňuje, že finanční prostředky 
přidělené na rozpočet na rok 2021 by měly 
odpovídat očekáváním občanů Unie 
v Evropě v době po onemocnění COVID-
19, měly být podpořit výrazné hospodářské 
oživení a být v souladu s Pařížskou 
dohodou a zároveň by měly podpořit 
členské státy, které byly tímto 
onemocněním postiženy nejvíce; vyzývá 
Komisi, aby posoudila rozpočet Unie 
na rok 2021 s ohledem na ustanovení 
tohoto odstavce, a pokud nebudou splněna, 
aby jej příslušným způsobem upravila;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
João Ferreira

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. je toho názoru, že rozpočet EU 
musí být navýšen, přičemž musí být 
kladen větší důraz na jeho přerozdělovací 
funkci s podporou účinné hospodářské a 
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sociální konvergence mezi členskými 
státy, a to prostřednictvím využití 
strukturálního a investičního financování 
na podporu produktivních odvětví a 
zaměstnanosti s právy, s cílem zajistit 
sociální a hospodářskou soudržnost Unie;

Or. pt

Pozměňovací návrh 6
Monika Beňová

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá ustanovení nástroje na podporu 
solventnosti, podle něhož se příjemcům 
finanční podpory doporučuje zavést plán 
ekologické transformace; domnívá se, že 
toto ustanovení by mělo být povinné;

2. vítá ustanovení nástroje na podporu 
solventnosti, podle něhož se příjemcům 
finanční podpory doporučuje zavést plán 
ekologické transformace; domnívá se, že 
toto ustanovení by mělo být povinné; 
připomíná, že nástroj na podporu 
solventnosti je jedním z mnoha nástrojů, 
které mají být použity pro proces obnovy; 
zdůrazňuje, že všechny zdroje vyčleněné 
na plán obnovy by měly přispívat k zelené 
transformaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Esther de Lange

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá ustanovení nástroje na 
podporu solventnosti, podle něhož se 
příjemcům finanční podpory doporučuje 
zavést plán ekologické transformace; 
domnívá se, že toto ustanovení by mělo být 

2. vítá nástroj na podporu 
solventnosti s cílem posílit rovné 
podmínky na jednotném trhu a 
ustanovení, podle něhož se příjemcům 
finanční podpory doporučuje zavést plán 
ekologické transformace v souladu s cíli 
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povinné; Zelené dohody; domnívá se, že toto 
ustanovení by mělo být povinné a mělo by 
být spojeno s jasnými a transparentními 
cíli v oblasti klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá ustanovení nástroje na podporu 
solventnosti, podle něhož se příjemcům 
finanční podpory doporučuje zavést plán 
ekologické transformace; domnívá se, že 
toto ustanovení by mělo být povinné;

2. vítá ustanovení nástroje na podporu 
solventnosti, podle něhož se příjemcům 
finanční podpory doporučuje zavést plán 
ekologické transformace; domnívá se, že 
toto ustanovení by mělo být povinné a 
mělo by zahrnovat povinnost „nepůsobit 
škodu“ ;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Alexandr Vondra

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá ustanovení nástroje na podporu 
solventnosti, podle něhož se příjemcům 
finanční podpory doporučuje zavést plán 
ekologické transformace; domnívá se, že 
toto ustanovení by mělo být povinné;

2. vítá ustanovení nástroje na podporu 
solventnosti, podle něhož se příjemcům 
finanční podpory doporučuje zavést plán 
ekologické transformace;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
João Ferreira
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Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že účinky politik a 
mechanismů zavedených v právních 
předpisech EU, které vyžadují škrty v 
sociálních funkcích států, omezování 
veřejných investic, liberalizaci a 
privatizaci strategických odvětví, jež vedou 
k oslabení produktivního systému 
nejslabších ekonomik, jsou nyní bolestně 
viditelné; domnívá se, že nyní je zřejmé 
všem, že tyto politiky ponechaly členské 
státy méně připravené a méně chráněné 
při řešení důsledků jakékoli krize a se 
značnými potížemi při řešení velmi 
potřebných ekologických změn;

Or. pt

Pozměňovací návrh 11
João Ferreira

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. žádá výrazné zvýšení prostředků v 
položkách na hospodářskou, sociální a 
územní soudržnost, aby bylo možno plně 
dodržet zásadu přerozdělování; dodává, že 
je to jediný způsob, jak může Unie zajistit, 
aby členské státy měly potřebné zdroje k 
investicím do ekologické transformace;

Or. pt

Pozměňovací návrh 12
Alexandr Vondra

Návrh stanoviska
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Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. má za to, že by Unie měla při 
sestavování rozpočtu také prokázat své 
celosvětové vedoucí postavení v oblasti 
ochrany klimatu; poukazuje na to, že by 
mělo být vynaloženo maximální úsilí na to, 
aby byl co nejdříve splněn celkový cíl, 
kterým je začlenění problematiky ochrany 
klimatu a biologické rozmanitosti do všech 
oblastí politiky; připomíná svůj postoj, v 
němž požaduje, aby bylo 10 % rozpočtu 
Unie vyčleněno na výdaje týkající se 
zachování biologické rozmanitosti; 
poukazuje na to, že výdaje na ochranu 
klimatu a zachování biologické 
rozmanitosti je nutné sledovat na základě 
propracovanější, transparentnější 
a komplexnější metodiky; domnívá se, že 
řádný rámec k aktualizaci této metodiky je 
obsažen v nařízení o taxonomii;

3. poukazuje na to, že by mělo být 
vynaloženo maximální úsilí na to, aby byl 
co nejdříve splněn celkový cíl, kterým je 
začlenění problematiky ochrany klimatu 
a biologické rozmanitosti do všech oblastí 
politiky; připomíná svůj postoj, v němž 
požaduje, aby bylo 10 % rozpočtu Unie 
vyčleněno na výdaje týkající se zachování 
biologické rozmanitosti; poukazuje na to, 
že výdaje na ochranu klimatu a zachování 
biologické rozmanitosti je nutné sledovat 
na základě propracovanější, 
transparentnější a komplexnější metodiky; 

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Monika Beňová

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. má za to, že by Unie měla při 
sestavování rozpočtu také prokázat své 
celosvětové vedoucí postavení v oblasti 
ochrany klimatu; poukazuje na to, že by 
mělo být vynaloženo maximální úsilí na to, 
aby byl co nejdříve splněn celkový cíl, 
kterým je začlenění problematiky ochrany 
klimatu a biologické rozmanitosti do všech 
oblastí politiky; připomíná svůj postoj, v 
němž požaduje, aby bylo 10 % rozpočtu 
Unie vyčleněno na výdaje týkající se 
zachování biologické rozmanitosti; 
poukazuje na to, že výdaje na ochranu 

3. má za to, že by Unie měla při 
sestavování rozpočtu také prokázat své 
celosvětové vedoucí postavení v oblasti 
ochrany klimatu; poukazuje na to, že by 
mělo být vynaloženo maximální úsilí na to, 
aby byl co nejdříve splněn celkový cíl, 
kterým je začlenění problematiky ochrany 
klimatu a biologické rozmanitosti do všech 
oblastí politiky; připomíná svůj postoj, v 
němž požaduje, aby bylo 10 % rozpočtu 
Unie vyčleněno na výdaje týkající se 
zachování biologické rozmanitosti a postoj 
Výboru pro životní prostředí, veřejné 



PE654.048v01-00 10/33 AM\1209213CS.docx

CS

klimatu a zachování biologické 
rozmanitosti je nutné sledovat na základě 
propracovanější, transparentnější 
a komplexnější metodiky; domnívá se, že 
řádný rámec k aktualizaci této metodiky je 
obsažen v nařízení o taxonomii;

zdraví a bezpečnost potravin, aby bylo 
40 % rozpočtu Unie přiděleno na výdaje 
na oblast klimatu; poukazuje na to, že 
výdaje na ochranu klimatu a zachování 
biologické rozmanitosti je nutné sledovat 
na základě propracovanější, 
transparentnější a komplexnější metodiky; 
domnívá se, že řádný rámec k aktualizaci 
této metodiky je obsažen v nařízení 
o taxonomii;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Esther de Lange

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. má za to, že by Unie měla při 
sestavování rozpočtu také prokázat své 
celosvětové vedoucí postavení v oblasti 
ochrany klimatu; poukazuje na to, že by 
mělo být vynaloženo maximální úsilí na to, 
aby byl co nejdříve splněn celkový cíl, 
kterým je začlenění problematiky ochrany 
klimatu a biologické rozmanitosti do všech 
oblastí politiky; připomíná svůj postoj, v 
němž požaduje, aby bylo 10 % rozpočtu 
Unie vyčleněno na výdaje týkající se 
zachování biologické rozmanitosti; 
poukazuje na to, že výdaje na ochranu 
klimatu a zachování biologické 
rozmanitosti je nutné sledovat na základě 
propracovanější, transparentnější 
a komplexnější metodiky; domnívá se, že 
řádný rámec k aktualizaci této metodiky je 
obsažen v nařízení o taxonomii;

3. má za to, že by Unie měla při 
sestavování rozpočtu také prokázat své 
celosvětové vedoucí postavení v oblasti 
ochrany klimatu; poukazuje na to, že by 
mělo být vynaloženo maximální úsilí na to, 
aby byl co nejdříve splněn celkový cíl, 
kterým je začlenění problematiky ochrany 
klimatu a biologické rozmanitosti do všech 
oblastí politiky; připomíná svůj postoj, v 
němž požaduje, aby bylo 10 % rozpočtu 
Unie vyčleněno na výdaje týkající se 
zachování biologické rozmanitosti; 
poukazuje na to, že výdaje na ochranu 
klimatu a zachování biologické 
rozmanitosti je nutné sledovat na základě 
propracovanější, transparentnější 
a komplexnější metodiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. má za to, že by Unie měla při 
sestavování rozpočtu také prokázat své 
celosvětové vedoucí postavení v oblasti 
ochrany klimatu; poukazuje na to, že by 
mělo být vynaloženo maximální úsilí na to, 
aby byl co nejdříve splněn celkový cíl, 
kterým je začlenění problematiky ochrany 
klimatu a biologické rozmanitosti do všech 
oblastí politiky; připomíná svůj postoj, v 
němž požaduje, aby bylo 10 % rozpočtu 
Unie vyčleněno na výdaje týkající se 
zachování biologické rozmanitosti; 
poukazuje na to, že výdaje na ochranu 
klimatu a zachování biologické 
rozmanitosti je nutné sledovat na základě 
propracovanější, transparentnější 
a komplexnější metodiky; domnívá se, že 
řádný rámec k aktualizaci této metodiky je 
obsažen v nařízení o taxonomii;

3. má za to, že by Unie měla při 
sestavování rozpočtu také prokázat své 
celosvětové vedoucí postavení v oblasti 
ochrany klimatu; vyzývá k tomu, aby bylo 
ve zvýšené míře využíváno financování z 
Unie i na mezinárodní úrovni na ochranu 
a obnovu přírodních ekosystémů jako 
způsobu, jak dosáhnout sdílených přínosů 
pro zmírňování změny klimatu a 
přizpůsobení se této změně; poukazuje 
na to, že by mělo být vynaloženo 
maximální úsilí na to, aby byl co nejdříve 
splněn celkový cíl, kterým je začlenění 
problematiky ochrany klimatu a biologické 
rozmanitosti do všech oblastí politiky; 
domnívá se, že 50% rozpočtu Unie by 
mělo být přiděleno na výdaje týkající se 
klimatu a biologické rozmanitosti; 
připomíná v tomto ohledu svůj postoj, v 
němž požaduje, aby bylo 10 % rozpočtu 
Unie vyčleněno na výdaje týkající se 
zachování biologické rozmanitosti; 
poukazuje na to, že výdaje spojené s 
klimatem a biologickou rozmanitostí je 
třeba sledovat pomocí spolehlivější, 
transparentnější a komplexnější metody 
založené na zásadě konzervativnosti, 
včetně toho, že výdaje s nepříznivým 
dopadem na klima a biologickou 
rozmanitost je třeba do celkové přidělené 
částky započítávat negativně; domnívá se, 
že řádný rámec k aktualizaci této metodiky 
je obsažen v nařízení o taxonomii; v této 
souvislosti považuje za nezbytné posílit 
daný rámec zavedením „hnědé“ 
taxonomie investic, které mají negativní 
dopad na klima a biologickou 
rozmanitost, a rozšířit ji na všechny 
finanční produkty;

Or. en
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Pozměňovací návrh 16
Martin Hojsík

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. má za to, že by Unie měla při 
sestavování rozpočtu také prokázat své 
celosvětové vedoucí postavení v oblasti 
ochrany klimatu; poukazuje na to, že by 
mělo být vynaloženo maximální úsilí na to, 
aby byl co nejdříve splněn celkový cíl, 
kterým je začlenění problematiky ochrany 
klimatu a biologické rozmanitosti do všech 
oblastí politiky; připomíná svůj postoj, v 
němž požaduje, aby bylo 10 % rozpočtu 
Unie vyčleněno na výdaje týkající se 
zachování biologické rozmanitosti; 
poukazuje na to, že výdaje na ochranu 
klimatu a zachování biologické 
rozmanitosti je nutné sledovat na základě 
propracovanější, transparentnější 
a komplexnější metodiky; domnívá se, že 
řádný rámec k aktualizaci této metodiky je 
obsažen v nařízení o taxonomii;

3. má za to, že by Unie měla při 
sestavování rozpočtu také prokázat své 
celosvětové vedoucí postavení v oblasti 
ochrany klimatu; poukazuje na to, že by 
mělo být vynaloženo maximální úsilí na to, 
aby byl co nejdříve splněn celkový cíl, 
kterým je začlenění problematiky ochrany 
klimatu a biologické rozmanitosti do všech 
oblastí politiky; připomíná svůj postoj, v 
němž požaduje, aby bylo alespoň 10 % 
rozpočtu Unie vyčleněno na výdaje týkající 
se zachování biologické rozmanitosti; 
poukazuje na to, že výdaje na ochranu 
klimatu a zachování biologické 
rozmanitosti je nutné sledovat na základě 
propracovanější, transparentnější 
a komplexnější metodiky; domnívá se, že 
řádný rámec k aktualizaci této metodiky je 
obsažen v nařízení o taxonomii;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Nuno Melo

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že je třeba urychlit 
investice do ekologické transformace s 
cílem vytvořit podmínky pro dlouhodobý 
růst v Evropě a odolnost evropského 
hospodářství vůči budoucím otřesům;

Or. en
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Pozměňovací návrh 18
Petros Kokkalis 

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje potřebu zajistit v 
rozpočtu Unie na rok 2021 dostatečné 
zdroje na dosažení cílů OSN v oblasti 
udržitelného rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. je obzvláště znepokojen tím, že 
přínos společné zemědělské politiky (SZP) 
k výdajům na klima a biologickou 
rozmanitost byl značně nadhodnocen, jak 
zdůraznil i Evropský účetní dvůr; bere na 
vědomí zjištění Evropského účetního 
dvora, která uvedl ve své zvláštní zprávě 
13/2020 a podle nichž SZP na období 
2014–2020 nepřispěla k zastavení úbytku 
biologické rozmanitosti; v tomto ohledu 
zdůrazňuje, že je nutné zastavit všechny 
škodlivé zemědělské dotace a mimoto i 
kampaně propagující produkty 
živočišného původu;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že problematika 
klimatu musí být v rámci rozpočtu 
zohledňována způsobem, který bude 
sociálně spravedlivý, který zajistí, aby 
zátěž byla rozložena podle zásady 
„znečišťovatel platí“ a aby ji nenesli 
nejzranitelnější občané a komunity; 
zdůrazňuje v tomto ohledu úlohu, kterou 
má zajištění dobrých a důstojných 
pracovních míst pro pracovníky v 
postižených odvětvích při zajištění 
sociálně a environmentálně udržitelného 
oživení;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Esther de Lange

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby od roku 2021 
začala uplatňovat ekologické rozpočtové 
nástroje; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
je důležité účinně kontrolovat, zda 
rozpočet přihlíží k problematice ochrany 
klimatu a zachování biologické 
rozmanitosti;

4. vyzývá Komisi, aby zmapovala 
praktické osvědčené postupy týkající se 
ekologických rozpočtových nástrojů a 
naléhavě Komisi vyzývá, aby přijala 
podobné iniciativy v mezinárodních 
souvislostech; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že je důležité účinně 
kontrolovat, zda rozpočet přihlíží 
k problematice ochrany klimatu 
a zachování biologické rozmanitosti; 
zdůrazňuje, že primárním cílem 
evropských fiskálních pravidel jsou zdravé 
veřejné finance, a proto by se k zeleným 
investicím nemělo přistupovat mimo 
rozpočtový rámec Paktu o stabilitě a 
růstu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 22
Alexandr Vondra

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby od roku 2021 
začala uplatňovat ekologické rozpočtové 
nástroje; v této souvislosti zdůrazňuje, že je 
důležité účinně kontrolovat, zda rozpočet 
přihlíží k problematice ochrany klimatu 
a zachování biologické rozmanitosti;

4. vyzývá Komisi, aby od roku 2021 
začala uplatňovat ekologické rozpočtové 
nástroje; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
zavedení těchto nástrojů nesmí být na 
úkor důležitých překlenovacích 
nízkouhlíkových technologií, jako je 
zemní plyn, zachycování a ukládání 
uhlíku a jaderná energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Monika Beňová

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby od roku 2021 
začala uplatňovat ekologické rozpočtové 
nástroje; v této souvislosti zdůrazňuje, že je 
důležité účinně kontrolovat, zda rozpočet 
přihlíží k problematice ochrany klimatu 
a zachování biologické rozmanitosti;

4. vyzývá Komisi, aby od roku 2021 
začala uplatňovat ekologické rozpočtové 
nástroje; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
by rozpočet včetně prostředků 
pocházejících z plánu obnovy měl 
zohledňovat otázky klimatu a biologické 
rozmanitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Martin Hojsík

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby od roku 2021 
začala uplatňovat ekologické rozpočtové 
nástroje; v této souvislosti zdůrazňuje, že je 
důležité účinně kontrolovat, zda rozpočet 
přihlíží k problematice ochrany klimatu 
a zachování biologické rozmanitosti;

4. vyzývá Komisi, aby od roku 2021 
začala uplatňovat ekologické rozpočtové 
nástroje; v této souvislosti zdůrazňuje, že je 
důležité účinně kontrolovat, zda rozpočet 
přihlíží k problematice ochrany klimatu 
a zachování biologické rozmanitosti, 
používá zásadu „nepůsobit škodu“ a 
obsahuje účinná nápravná opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig

Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá Komisi, aby od roku 2021 
začala uplatňovat ekologické rozpočtové 
nástroje; v této souvislosti zdůrazňuje, že je 
důležité účinně kontrolovat, zda rozpočet 
přihlíží k problematice ochrany klimatu 
a zachování biologické rozmanitosti;

4. vyzývá Komisi, aby od roku 2021 
začala uplatňovat ekologické rozpočtové 
nástroje; v této souvislosti zdůrazňuje, že je 
důležité uplatňovat kritéria „nepůsobit 
škodu“ na celý rozpočet Unie a zajišťovat, 
že bude na 100 % zohledňovat hlediska 
klimatu a biologické rozmanitosti; 

Or. en

Pozměňovací návrh 26
João Ferreira

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zastává názor, že pro dosažení cílů 
stanovených v programech uvedených v 
Evropské zelené dohodě musí Unie 
zajistit, aby členské státy měly nezbytné 
prostředky pro investování do ekologické 
transformace svých výrobních systémů a 
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politik v oblasti zemědělství, životního 
prostředí a mobility;

Or. pt

Pozměňovací návrh 27
Monika Beňová

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
dostatečné zdroje na řešení ztráty 
biologické rozmanitosti a zhoršování 
stavu životního prostředí a na dosažení 
cílů nové strategie v oblasti biologické 
rozmanitosti do roku 2030; zdůrazňuje, že 
je důležité vyčlenit odpovídající finanční 
prostředky pro program LIFE; připomíná, 
že přístup „jedno zdraví“ je klíčovým 
předpokladem odolného a silného systému 
veřejného zdravotnictví, což je ještě 
důležitější s ohledem na šíření zoonóz, 
jako je COVID-19; připomíná, že mezi 
hlavní hrozby pro veřejné zdraví v EU 
patří nadměrné používání antibiotik u 
zvířat a lidí;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Nikolaj Villumsen

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a.  je přesvědčen, že pro přizpůsobení 
se změně klimatu a k jejímu zmírňování 
jsou třeba další investice; vyzývá k 
vyloučení veřejných investic do opatření v 
oblasti klimatu a životního prostředí z 
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pravidla Paktu o stabilitě a růstu, které 
stanoví omezení vnitrostátních půjček na 
3 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
João Ferreira

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. připomíná, že nové financování 
navrhované jako součást evropské zelené 
dohody musí umožnit geografické 
rozložení investic (od zemědělských a 
průmyslových oblastí po střediska výroby 
energie), zajištění územní soudržnosti a 
vyváženého využívání půdy, přičemž se 
musí zabránit rozdílům mezi členskými 
státy a podporovat konvergenci;

Or. pt

Pozměňovací návrh 30
Nikolaj Villumsen

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. je pevně přesvědčen o tom, že 
zásadním prvkem jakéhokoli Zeleného 
nového údělu pro Evropu musí být rychlý 
přechod na obnovitelnou energii; žádá 
ukončení všech dotací pro fosilní paliva 
včetně zemního plynu a jaderné energie, 
jakož i veškerou jejich infrastrukturu a 
přesměrování prostředků na podporu 
úplného přechodu na obnovitelnou 
energii;
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Or. en

Pozměňovací návrh 31
João Ferreira

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. poukazuje na to, že Zelená dohoda 
pro Evropu může být financována pouze 
tehdy, bude-li rozpočet EU navýšen 
způsobem odpovídajícím stanoveným 
cílům jejích programů, a to zejména 
větším financováním ochrany biologické 
rozmanitosti a ochrany původních druhů, 
přičemž musí být zajištěno spravedlivé 
rozdělení finančních prostředků mezi 
členské státy;

Or. pt

Pozměňovací návrh 32
João Ferreira

Návrh stanoviska
Bod 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4d. žádá, aby bylo navýšeno 
financování pro program Life+, včetně 
zvláštního finančního krytí pro 
biologickou rozmanitost a správu sítě 
Natura 2000, a požaduje, aby byla přijata 
opatření zajišťující  spravedlivé rozdělení 
finančních prostředků mezi členské státy; 
kromě toho naléhavě žádá, aby byla 
poskytnuta podpora pro hodnocení 
ekologického stavu a zdraví rostlin v 
lesích a jejich obnovu, přičemž by to mělo 
specificky doprovázet opětovné zalesnění 
původními druhy, zejména v těch zemích, 
které byly nejvíce poškozeny lesními 
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požáry;

Or. pt

Pozměňovací návrh 33
João Ferreira

Návrh stanoviska
Bod 4 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4f. prosazuje větší odpovědnost EU za 
ochranu přírodních hodnot v síti Natura 
2000, zejména pokud jde o její 
financování; bere na vědomí obtíže, s 
nimiž se potýká několik členských států, 
pokud jde o správu sítě Natura 2000 z 
důvodu neexistence zvláštního finančního 
nástroje pro tuto správu, který by doplnil 
začlenění biologické rozmanitosti do 
odvětvových politik;

Or. pt

Pozměňovací návrh 34
Petros Kokkalis 

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je nutné vyčlenit 
dostatečné finanční prostředky na 
mechanismus civilní ochrany Unie, aby 
bylo možné pomoci při řešení naléhavých 
situací ohrožujících veřejné zdraví, hašení 
lesních požárů a při zvládání povodní, 
zemětřesení a dalších přírodních pohrom 
nebo katastrof zaviněných člověkem, 
jejichž negativní dopad bude zřejmě v 
důsledku změny klimatu ještě větší;

5. poukazuje na to, že je potřebné, 
aby rozpočet Unie na rok 2021 obsahoval 
prostředky na rozvoj schopností řešit 
pandemie s cílem zajistit ochranu 
evropských občanů; zdůrazňuje, že je 
nutné vyčlenit dostatečné finanční 
prostředky na mechanismus civilní ochrany 
Unie, aby bylo možné pomoci při řešení 
naléhavých situací ohrožujících veřejné 
zdraví, hašení lesních požárů, zvládání 
povodní, zemětřesení a dalších přírodních 
pohrom nebo katastrof zaviněných 



AM\1209213CS.docx 21/33 PE654.048v01-00

CS

člověkem, jejichž negativní dopad bude 
zřejmě v důsledku změny klimatu ještě 
větší;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Nuno Melo

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je nutné vyčlenit 
dostatečné finanční prostředky 
na mechanismus civilní ochrany Unie, aby 
bylo možné pomoci při řešení naléhavých 
situací ohrožujících veřejné zdraví, hašení 
lesních požárů, zvládání povodní, 
zemětřesení a dalších přírodních pohrom 
nebo katastrof zaviněných člověkem, 
jejichž negativní dopad bude zřejmě 
v důsledku změny klimatu ještě větší;

5. zdůrazňuje, že je nutné vyčlenit 
dostatečné finanční prostředky 
na mechanismus civilní ochrany Unie, aby 
bylo možné pomoci při řešení naléhavých 
situací ohrožujících veřejné zdraví, hašení 
lesních požárů, zvládání povodní, 
zemětřesení a dalších přírodních pohrom 
nebo katastrof zaviněných člověkem, 
jejichž negativní dopad bude zřejmě 
v důsledku změny klimatu ještě větší; 
zdůrazňuje, že jedním z poznatků 
získaných v epidemii COVID-19, která 
odhalila slabiny současného právního 
rámce, je potřeba flexibilnějšího, 
rychlejšího a lépe koordinovaného 
mechanismu civilní ochrany;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Alexandr Vondra

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je nutné vyčlenit 
dostatečné finanční prostředky 
na mechanismus civilní ochrany Unie, aby 
bylo možné pomoci při řešení naléhavých 

5. zdůrazňuje, že je nutné vyčlenit 
dostatečné finanční prostředky 
na mechanismus civilní ochrany Unie, aby 
bylo možné pomoci při řešení naléhavých 
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situací ohrožujících veřejné zdraví, hašení 
lesních požárů, zvládání povodní, 
zemětřesení a dalších přírodních pohrom 
nebo katastrof zaviněných člověkem, 
jejichž negativní dopad bude zřejmě 
v důsledku změny klimatu ještě větší;

situací ohrožujících veřejné zdraví, hašení 
lesních požárů, zvládání povodní, 
zemětřesení a dalších přírodních pohrom 
nebo katastrof zaviněných člověkem, 
jejichž negativní dopad bude v důsledku  
velkého sucha a špatného hospodaření s 
půdou ještě větší;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
João Ferreira

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. je přesvědčen, že postupy uvolnění 
prostředků z Fondu solidarity EU by měly 
být co nejrychlejší, přírodní katastrofy v 
regionech EU by měly být i nadále 
způsobilé pro podporu a měla by být 
uznána zvláštní povaha přírodních 
katastrof v oblasti Středomoří, jako jsou 
sucha a lesní požáry;

Or. pt

Pozměňovací návrh 38
Monika Beňová

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. poukazuje na to, že unijní rozpočet 
na rok 2021 by měl obsahovat dostatečné 
zdroje k rozvoji schopnosti reagovat 
na pandemie, aby byla zajištěna ochrana 
občanů Unie, zejména v případě 
strategického materiálu, jako jsou očkovací 
látky, léčivé přípravky a zdravotnické 
prostředky; poukazuje na to, že v rámci 

6. poukazuje na to, že unijní rozpočet 
na rok 2021 by měl obsahovat dostatečné 
zdroje k rozvoji schopnosti reagovat 
na pandemie, aby byla zajištěna ochrana 
občanů Unie, a na položení základů k 
posílení činnosti Unie v klíčových 
aspektech zdraví, což by mělo vést k 
vytvoření Evropské zdravotní unie; 
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příslušných rozpočtových opatření 
na rok 2021 by se mělo odrážet rozšíření 
pravomocí Evropského střediska 
pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) 
uvedené v novém VFR;

zdůrazňuje, že by měly být přiděleny 
dostatečné zdroje zejména v případě 
strategického materiálu, jako jsou očkovací 
látky, léčivé přípravky a zdravotnické 
prostředky, stejně jako na provádění 
nastávající farmaceutické strategie pro 
Evropu, na usnadňování přeshraniční 
mobility pacientů a zdravotnických 
pracovníků a na zvyšování investic do 
lékařského výzkumu; poukazuje na to, že 
by měly být přiděleny dostatečné zdroje na 
program „EU pro zdraví“; poukazuje na 
to, že v rámci příslušných rozpočtových 
opatření na rok 2021 by se mělo odrážet 
rozšíření pravomocí Evropského střediska 
pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) 
uvedené v novém VFR a nadto by měly být 
zvýšeny pravomoci a rozpočet Evropské 
agentury pro léčivé přípravky; poukazuje 
na to, že efektivní společné zadávání 
veřejných zakázek může vést k 
významným úsporám v rozpočtu Unie a 
jejích členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. poukazuje na to, že unijní rozpočet 
na rok 2021 by měl obsahovat dostatečné 
zdroje k rozvoji schopnosti reagovat 
na pandemie, aby byla zajištěna ochrana 
občanů Unie, zejména v případě 
strategického materiálu, jako jsou očkovací 
látky, léčivé přípravky a zdravotnické 
prostředky; poukazuje na to, že v rámci 
příslušných rozpočtových opatření 
na rok 2021 by se mělo odrážet rozšíření 
pravomocí Evropského střediska 
pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) 

6. poukazuje na to, že unijní rozpočet 
na rok 2021 by měl obsahovat dostatečné 
zdroje k rozvoji schopnosti reagovat 
na pandemie, aby byla zajištěna ochrana 
lidí žijících v Evropské Unii, zejména 
v případě strategického materiálu, jako 
jsou očkovací látky, léčivé přípravky 
a zdravotnické prostředky; poukazuje na 
to, že v rámci příslušných rozpočtových 
opatření na rok 2021 by se mělo odrážet 
zvýšení schopností, rozpočtu a počtu 
zaměstnanců Evropského střediska 
pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC) 
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uvedené v novém VFR; uvedené v novém VFR; vyzývá Komisi, 
aby zaručila, aby se očkovací látky proti 
pandemii a léčba staly celosvětovým 
veřejným statkem, který bude volně 
přístupný všem; vyzývá Komisi, aby 
v případě vynaložení veřejných prostředků 
EU na výzkum zajistila, že výsledky tohoto 
výzkumu nebudou chráněny právy 
duševního vlastnictví a že pacientům bude 
zaručena cenová dostupnost takto 
vyvinutých výrobků;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Monika Beňová

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že je nezbytné, aby 
rozpočet Unie měl k dispozici dostatečné 
zdroje k tomu, aby mohl plnit vysoká 
očekávání, pokud jde o její úlohu při 
dosahování udržitelného hospodářského 
oživení a spravedlivého přechodu na 
klimatickou neutralitu; zdůrazňuje 
klíčovou úlohu, kterou v tomto ohledu 
může hrát rozvoj vlastních zdrojů; 
připomíná požadavky Parlamentu na 
vytvoření souboru nových vlastních zdrojů 
včetně daně z plastů a zahrnutí příjmů ze 
systému ETS EU; zdůrazňuje, že je třeba, 
aby Unie podstatně rozšířila svůj soubor 
vlastních zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Martin Hojsík

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

6a. vyzývá Komisi, aby zajistila 
odpovídající úroveň lidských zdrojů pro 
ředitelství, jež jsou relevantní pro zajištění 
plného provádění strategie v oblasti 
biologické rozmanitosti, strategie pro 
udržitelnost chemických látek a přechodu 
na oběhové a klimaticky neutrální 
hospodářství nejpozději do roku 2050; je 
znepokojen tím, že personální obsazení 
Generálního ředitelství pro životní 
prostředí bylo v posledních letech výrazně 
sníženo a jeho lidské zdroje představují 
pouze 1,3 % všech zaměstnanců Komise; 
je přesvědčen, že dostatečná výše 
kvalifikovaného personálu je 
předpokladem pro úspěšné provádění a 
prosazování politik Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Nuno Melo

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vítá program „EU pro zdraví“, 
který přispívá k řešení významných 
strukturálních potřeb zjištěných během 
krize COVID-19 a určuje klíčové oblasti 
pro činnosti, jako je zlepšení 
vnitrostátních systémů zdravotní péče a 
dostupnosti léčiv a dalších produktů 
důležitých v krizích, včetně cenové 
dostupnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
João Ferreira



PE654.048v01-00 26/33 AM\1209213CS.docx

CS

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zastává názor, že by měly být 
zahrnuty prostředky na šíření a podporu 
výzkumu ve veřejných laboratořích, 
výzkumných institucích a vysokých 
školách v oblasti životního prostředí, 
veřejného zdraví a bezpečnosti potravin;

Or. pt

Pozměňovací návrh 44
Monika Beňová

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje, že je třeba zavést 
mechanismus uhlíkové hraniční daně, 
který by zajistil rovné podmínky v 
mezinárodním obchodu, omezil 
přesouvání výroby do zahraničí a 
zahrnoval by v cenách dováženého zboží 
náklady spojené s emisemi; konstatuje, že 
různé možnosti výběru daně by mohly 
zahrnovat uhlíkovou daň u vybraných 
výrobků, a to jak u dovážených, tak 
domácích, nebo nové dovozní uhlíkové clo 
či daň, které by mohly vést ke zvýšení 
podílu vlastních zdrojů na celkovém 
rozpočtu, a zejména ke snížení úniku 
uhlíku;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
João Ferreira

Návrh stanoviska
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Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. vzhledem k tomu, že členské státy v 
současné době trpí hospodářským a 
sociálním dopadem pandemie COVID-19, 
vyzývá k posílení nástrojů politiky 
soudržnosti a k větší flexibilitě v 
rozpočtovém procesu EU;

Or. pt

Pozměňovací návrh 46
João Ferreira

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. zastává názor, že ztráta suverenity 
a nezávislosti členských států EU v 
odvětví léčiv a zdravotnických zařízení a v 
oblasti surovin je spojena s 
deindustrializací a přemístěním výroby 
farmaceutických gigantů;

Or. pt

Pozměňovací návrh 47
João Ferreira

Návrh stanoviska
Bod 6 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6d. poukazuje na to, že Ottawská 
charta o podpoře zdraví  uvádí, že k 
základním podmínkám a zdrojům, které 
jsou předpokladem pro zdraví, patří mír, 
přístřeší, vzdělání, potraviny, příjem, 
stabilní ekosystém, udržitelné zdroje, 
sociální spravedlnost a rovnost, a že 
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zlepšení zdraví vyžaduje solidní naplnění 
těchto základních předpokladů; 
zdůrazňuje, že k naplnění těchto 
předpokladů by měly být využívány zdroje 
EU, aby bylo v členských státech možné 
řádně chránit veřejné zdraví;

Or. pt

Pozměňovací návrh 48
João Ferreira

Návrh stanoviska
Bod 6 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6e. připomíná, že zatímco politika v 
oblasti veřejného zdraví spadá do 
působnosti členských států, EU přesto 
může a musí podporovat opatření na 
vnitrostátní úrovni s cílem zaručit 
občanům dostupnou a kvalitní politiku v 
oblasti zdravotní péče; zdůrazňuje, že je 
potřebné, aby členské státy posílily svou 
svrchovanost a nezávislost v oblasti zdraví 
a zabezpečily své dodávky léčivých 
přípravků a zdravotnického materiálu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 49
João Ferreira

Návrh stanoviska
Bod 6 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6f. vyzývá k navýšení finančních 
prostředků vyčleněných na zvláštní 
příspěvek na léčivé přípravky pro vzácná 
onemocnění, což je v souladu s cílem 
vytvářet pobídky pro vývoj těchto léčiv; 
domnívá se, že osoby, které trpí těmito 
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chorobami, si zaslouží tyto léčivé 
prostředky a tutéž kvalitu péče jako 
ostatní pacienti a že jejich omezený počet 
neospravedlňuje odmítání 
farmaceutického průmyslu investovat do 
výzkumu a vývoje pro jejich léčbu;

Or. pt

Pozměňovací návrh 50
João Ferreira

Návrh stanoviska
Bod 6 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6g. konstatuje, že agresivní rozšíření 
průmyslové výroby potravin vyvolává stále 
závažnější rizika pro lidské zdraví; 
nadměrné využívání chemických látek 
(hnojiv, pesticidů a antibiotik) a 
nadměrné zpracovávání potravin vedlo k 
tomu, že potraviny jsou méně výživné a 
škodlivější pro lidi, a rovněž způsobilo 
značný nárůst zoonóz;

Or. pt

Pozměňovací návrh 51
João Ferreira

Návrh stanoviska
Bod 6 h (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6h. zastává názor, že nejlepší obranu 
před ekonomickým šokem představuje 
dosažení a zaručení potravinové 
soběstačnosti členských států, přičemž je 
třeba náležitě zohlednit nadřazenou 
jasnou a přítomnou potřebu lidí, již 
potřebují zdravé, výživné a dostatečné 
potraviny pěstované v blízkosti místa, kde 
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žijí;

Or. pt

Pozměňovací návrh 52
João Ferreira

Návrh stanoviska
Bod 6 i (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6i. zastává názor, že bez dostatečně 
velkého rozpočtu EU na splnění jejích 
požadavků, jakož i na soulad mezi 
politikami Unie v oblasti zemědělství, 
potravinářství, obchodu, hospodářství a 
hospodářské soutěže budou výsledky 
strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ 
nadále velmi omezené;

Or. pt

Pozměňovací návrh 53
João Ferreira

Návrh stanoviska
Bod 6 j (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6j. žádá, aby konkrétní zemědělské 
programy byly posíleny  a podporovaly 
udržitelné zemědělství, jež vyžaduje na 
jedné straně krátké dodavatelské řetězce, 
spravedlivé ceny pro producenty a stabilní 
a přijatelný výdělek pro zemědělce a na 
straně druhé spravedlivé přerozdělení 
plateb mezi zeměmi, různé druhy 
produkce a producentů, odstraňování 
stávajících nerovností a posilování států, v 
nichž dochází k největším ztrátám v 
produkci, a také malých a středních 
producentů a dodat do rozpočtu původní 
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výši zemědělské rezervy;

Or. pt

Pozměňovací návrh 54
João Ferreira

Návrh stanoviska
Bod 6 k (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6k. hájí SZP, která bude podporovat 
místní agroekologickou produkci malých 
farem, které respektují produkci potravin 
a koexistují s přírodním prostředím, aniž 
by docházelo k používání škodlivých 
pesticidů a chemických hnojiv; vyzývá, 
aby rozpočet EU poskytoval finanční 
zdroje a nástroje na pomoc při rozvoji 
politik zaměřených na minimalizaci 
dopadu herbicidů, zejména na opylovače, 
a aby konsolidoval a prosazoval ochranné 
a integrované metody zemědělské 
produkce;

Or. pt

Pozměňovací návrh 55
João Ferreira

Návrh stanoviska
Bod 6 l (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6l. zdůrazňuje, že nedávno předložená 
strategie Komise pro biologickou 
rozmanitost a strategie „od zemědělce ke 
spotřebiteli“  se zaměřují na „návrat 
přírody do našeho života“ a na zajištění 
„spravedlivého, zdravého potravinového 
systému šetrného k životnímu prostředí“; 
odmítá jakékoli škrty v kterémkoli 
specifickém programu v oblasti 



PE654.048v01-00 32/33 AM\1209213CS.docx

CS

zemědělství; vyzývá k tomu, aby tyto 
programy byly posíleny a podporovaly 
udržitelné zemědělství ve všech členských 
státech a na jedné straně podporovaly 
krátké dodavatelské řetězce, spravedlivé 
ceny pro producenty a stabilní a přijatelné 
příjmy pro zemědělce a na straně druhé 
prosazovaly spravedlivé přerozdělení 
plateb mezi země, druhy produkce 
a producenty, aby odstraňovaly současné 
nerovnosti a byly ku prospěchu členských 
států s největšími výpadky produkce 
i malých a středních producentů;

Or. pt

Pozměňovací návrh 56
Esther de Lange

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. poukazuje na to, že je důležité 
zajistit, aby byly pro unijní agentury, které 
spadají do oblasti působnosti Výboru 
pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin, vyčleněny 
dostatečné finanční prostředky, které by 
jim umožnily plnit mandát a stanovené 
úkoly a optimálně reagovat na důsledky 
onemocnění COVID-19; zdůrazňuje, že 
k účinnější práci agentur a spravedlivému 
využívání veřejných prostředků je nutné 
zajistit řádnou koordinaci jejich činnosti;

7. poukazuje na to, že je důležité 
zajistit, aby byly pro unijní agentury, které 
spadají do oblasti působnosti Výboru 
pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin, vyčleněny 
dostatečné finanční prostředky, které by 
jim umožnily plnit mandát a stanovené 
úkoly a optimálně reagovat na důsledky 
onemocnění COVID-19; zdůrazňuje, že 
k účinnější práci agentur a spravedlivému a 
efektivnímu využívání veřejných 
prostředků je nutné zajistit řádnou 
koordinaci jejich činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Martin Hojsík

Návrh stanoviska
Bod 7
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. poukazuje na to, že je důležité 
zajistit, aby byly pro unijní agentury, které 
spadají do oblasti působnosti Výboru 
pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin, vyčleněny 
dostatečné finanční prostředky, které by 
jim umožnily plnit mandát a stanovené 
úkoly a optimálně reagovat na důsledky 
onemocnění COVID-19; zdůrazňuje, že 
k účinnější práci agentur a spravedlivému 
využívání veřejných prostředků je nutné 
zajistit řádnou koordinaci jejich činnosti;

7. poukazuje na to, že je důležité 
zajistit, aby byly pro unijní agentury, které 
spadají do oblasti působnosti Výboru 
pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin  (ECHA, ECDC, 
EEA, EFSA a EMA), vyčleněny 
dostatečné finanční prostředky, které by 
jim umožnily plnit mandát a stanovené 
úkoly a optimálně reagovat na důsledky 
onemocnění COVID-19; zdůrazňuje, že 
k účinnější práci agentur a spravedlivému 
využívání veřejných prostředků je nutné 
zajistit řádnou koordinaci jejich činnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Martin Hojsík

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vyzývá Komisi, aby urychleně 
realizovala pilotní projekty a přípravné 
akce;

8. vyzývá Komisi, aby urychleně 
realizovala pilotní projekty a přípravné 
akce, a zdůrazňuje, že tyto nástroje a 
jejich výsledky by měly být začleněny do 
politických opatření a programů Unie, 
aby plnily svůj účel;

Or. en


