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Pozměňovací návrh 1
Vlad-Marius Botoş

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. je si vědom toho, že evropské 
hospodářství vykazuje známky méně 
dynamického růstu; zdůrazňuje, že je 
třeba učinit více pro podporu členských 
států, které zažívají pomalejší růst a 
vysokou nezaměstnanost, zejména pokud 
jde o mladé lidi;

1. je si vědom toho, že evropské 
hospodářství roste již šestým rokem v řadě 
bez přerušení, přičemž expandovalo i v 
roce 2019, kdy byla pracovní místa 
poskytnuta rekordnímu počtu obyvatel, 
kteří se dostali z chudoby a sociálního 
vyloučení;  je si vědom toho, že 
strukturální reformy, investice a 
odpovědné fiskální politiky prováděné 
členskými státy přispěly k nynějšímu 
ekonomickému růstu, přičemž politika 
soudržnosti sehrála klíčovou úlohu, ačkoli 
je zapotřebí učinit více pro členské státy, 
které zažívají pomalejší růst a vysokou 
nezaměstnanost, zejména pokud jde o 
mladé lidi;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. je si vědom toho, že evropské 
hospodářství vykazuje známky méně 
dynamického růstu; zdůrazňuje, že je třeba 
učinit více pro podporu členských států, 
které zažívají pomalejší růst a vysokou 
nezaměstnanost, zejména pokud jde o 
mladé lidi;

1. bere na vědomí, že Evropská 
komise uznala, že došlo k oslabení 
vyhlídek na růst, že investice a potenciální 
růst jsou stále nižší než před krizí, 
hospodářské rozdíly mezi regiony EU se 
prohloubily, vzrostla nerovnost v rámci 
EU a zpomalilo se tempo snižování 
nezaměstnanosti; zdůrazňuje, že je třeba 
učinit více pro podporu regionů a 
členských států EU, které zaznamenávají 
pomalejší růst, větší míru nerovností a 
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vysokou nezaměstnanost, zejména pokud 
jde o mladé lidi;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Mathilde Androuët

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. je si vědom toho, že evropské 
hospodářství vykazuje známky méně 
dynamického růstu; zdůrazňuje, že je třeba 
učinit více pro podporu členských států, 
které zažívají pomalejší růst a vysokou 
nezaměstnanost, zejména pokud jde o 
mladé lidi;

1. je si vědom toho, že evropské 
hospodářství vykazuje známky méně 
dynamického růstu; zdůrazňuje, že je třeba 
učinit více pro podporu členských států, 
které zažívají pomalejší růst a vysokou 
nezaměstnanost, zejména pokud jde o 
mladé lidi; opětovně zdůrazňuje, že 
jednotný trh nesmí fungovat tak, aby to 
mělo za následek porušení lidských práv; 
zdůrazňuje, že v rámci jednotného 
digitálního trhu je zapotřebí chránit 
osobní údaje a duševní vlastnictví; 
opětovně zdůrazňuje, že je zapotřebí 
zakročit proti přemísťování výroby do 
zahraničí s cílem omezit počet 
mezinárodních zásilek, v jejichž důsledku 
dochází k emisím skleníkových plynů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. je si vědom toho, že evropské 
hospodářství vykazuje známky méně 
dynamického růstu; zdůrazňuje, že je třeba 
učinit více pro podporu členských států, 

1. je si vědom toho, že evropské 
hospodářství vykazuje známky méně 
dynamického růstu; zdůrazňuje, že je třeba 
učinit více pro podporu členských států, 
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které zažívají pomalejší růst a vysokou 
nezaměstnanost, zejména pokud jde o 
mladé lidi;

které zažívají pomalejší růst a vysokou 
nezaměstnanost, a také členských států 
zažívajících masové vylidňování, zejména 
pokud jde o mladé lidi; upozorňuje na to, 
že nedostatek pracovní síly v méně 
rozvinutých regionech může ohrozit 
účinné provádění politiky soudržnosti;

Or. ro

Pozměňovací návrh 5
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. je si vědom toho, že evropské 
hospodářství vykazuje známky méně 
dynamického růstu; zdůrazňuje, že je třeba 
učinit více pro podporu členských států, 
které zažívají pomalejší růst a vysokou 
nezaměstnanost, zejména pokud jde o 
mladé lidi;

1. je si vědom toho, že evropské 
hospodářství vykazuje známky méně 
dynamického růstu; zdůrazňuje, že je třeba 
učinit více pro podporu členských států, 
které zažívají pomalejší růst a vysokou 
nezaměstnanost, zejména pokud jde o 
mladé lidi; zdůrazňuje, že ratingová 
agentura nedávno snížila hodnocení 
ročního výhledu úvěruschopnosti států v 
eurozóně na rok 2020 ze „stabilního“ na 
„negativní“;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Tamás Deutsch

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. je si vědom toho, že evropské 
hospodářství vykazuje známky méně 
dynamického růstu; zdůrazňuje, že je třeba 
učinit více pro podporu členských států, 

1. je si vědom toho, že evropské 
hospodářství vykazuje známky méně 
dynamického růstu; zdůrazňuje, že je třeba 
učinit více pro podporu členských států, 
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které zažívají pomalejší růst a vysokou 
nezaměstnanost, zejména pokud jde o 
mladé lidi;

které zažívají pomalejší růst a vysokou 
nezaměstnanost, zejména pokud jde o 
mladé lidi; zdůrazňuje, že k usnadnění 
vstupu mladých lidí a dlouhodobě 
nezaměstnaných na trh práce je zapotřebí 
dalších investic;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. je si vědom toho, že evropské 
hospodářství vykazuje známky méně 
dynamického růstu; zdůrazňuje, že je třeba 
učinit více pro podporu členských států, 
které zažívají pomalejší růst a vysokou 
nezaměstnanost, zejména pokud jde o 
mladé lidi;

1. je si vědom toho, že evropské 
hospodářství vykazuje známky méně 
dynamického růstu; zdůrazňuje, že je třeba 
učinit více pro podporu členských států, 
které zažívají pomalejší růst a vysokou 
nezaměstnanost, zejména pokud jde o 
mladé lidi, přičemž by v tomto ohledu 
mohly být vytvořeny zvláštní dotační 
režimy pro podporu a zvyšování 
zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Niklas Nienaß
za skupinu Vert/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. je si vědom toho, že evropské 
hospodářství vykazuje známky méně 
dynamického růstu; zdůrazňuje, že je třeba 
učinit více pro podporu členských států, 
které zažívají pomalejší růst a vysokou 
nezaměstnanost, zejména pokud jde o 

1. je si vědom toho, že evropské 
hospodářství vykazuje známky méně 
dynamického růstu; zdůrazňuje, že je třeba 
učinit více pro podporu členských států, 
které zažívají pomalejší růst a vysokou 
nezaměstnanost, zejména pokud jde o 
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mladé lidi; mladé lidi; upozorňuje rovněž na výzvy 
spojené se změnou klimatu a činnostmi 
škodlivými pro životní prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Manolis Kefalogiannis

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. je si vědom toho, že evropské 
hospodářství vykazuje známky méně 
dynamického růstu; zdůrazňuje, že je třeba 
učinit více pro podporu členských států, 
které zažívají pomalejší růst a vysokou 
nezaměstnanost, zejména pokud jde o 
mladé lidi;

1. je si vědom toho, že evropské 
hospodářství vykazuje známky méně 
dynamického růstu; upozorňuje na to, že 
zranitelná místa existují i nadále; 
zdůrazňuje, že je třeba učinit více pro 
podporu členských států, které byly krizí 
nejvíce zasaženy a zažívají pomalejší růst a 
vysokou nezaměstnanost, zejména pokud 
jde o mladé lidi;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. je si vědom toho, že evropské 
hospodářství vykazuje známky méně 
dynamického růstu; zdůrazňuje, že je třeba 
učinit více pro podporu členských států, 
které zažívají pomalejší růst a vysokou 
nezaměstnanost, zejména pokud jde o 
mladé lidi;

1. je si vědom toho, že evropské 
hospodářství vykazuje známky méně 
dynamického růstu, neboť Komise 
odhaduje, že HDP v eurozóně v období 
2020/2021 vzroste o 1,2 %;  zdůrazňuje, že 
je třeba učinit více pro podporu členských 
států, které zažívají pomalejší růst a 
vysokou nezaměstnanost, zejména pokud 
jde o mladé lidi;

Or. en
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Pozměňovací návrh 11
Josianne Cutajar

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. je si vědom toho, že evropské 
hospodářství vykazuje známky méně 
dynamického růstu; zdůrazňuje, že je třeba 
učinit více pro podporu členských států, 
které zažívají pomalejší růst a vysokou 
nezaměstnanost, zejména pokud jde o 
mladé lidi;

1. je si vědom toho, že evropské 
hospodářství vykazuje známky méně 
dynamického růstu a že nerovnosti 
přetrvávají i nadále; zdůrazňuje, že je 
třeba učinit více pro potírání těchto 
nerovností a pro podporu členských států, 
které zažívají pomalejší růst a vysokou 
nezaměstnanost, zejména pokud jde o 
mladé lidi;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. je si vědom toho, že evropské 
hospodářství vykazuje známky méně 
dynamického růstu; zdůrazňuje, že je třeba 
učinit více pro podporu členských států, 
které zažívají pomalejší růst a vysokou 
nezaměstnanost, zejména pokud jde o 
mladé lidi;

1. je si vědom toho, že evropské 
hospodářství vykazuje známky méně 
dynamického růstu; zdůrazňuje, že je třeba 
učinit více pro podporu členských států, 
které zažívají pomalejší růst a vysokou 
nezaměstnanost, jejíž výše v eurozóně se 
na období 2020/2021 odhaduje na více 
než 7 %, zejména pokud jde o mladé lidi;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh stanoviska
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Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. je si vědom toho, že evropské 
hospodářství vykazuje známky méně 
dynamického růstu; zdůrazňuje, že je třeba 
učinit více pro podporu členských států, 
které zažívají pomalejší růst a vysokou 
nezaměstnanost, zejména pokud jde o 
mladé lidi;

1. je si vědom toho, že evropské 
hospodářství vykazuje známky méně 
dynamického růstu; zdůrazňuje, že je třeba 
učinit více pro podporu členských států, 
které zažívají pomalejší růst a vysokou 
nezaměstnanost, zejména pokud jde o 
mladé lidi a méně rozvinuté regiony;

Or. es

Pozměňovací návrh 14
Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. je si vědom toho, že evropské 
hospodářství vykazuje známky méně 
dynamického růstu; zdůrazňuje, že je třeba 
učinit více pro podporu členských států, 
které zažívají pomalejší růst a vysokou 
nezaměstnanost, zejména pokud jde o 
mladé lidi;

1. je si vědom toho, že evropské 
hospodářství vykazuje známky méně 
dynamického růstu; zdůrazňuje, že je třeba 
učinit více pro podporu členských států, 
které zažívají pomalejší růst a vysokou 
nezaměstnanost, zejména pokud jde o 
mladé lidi a skupiny ve zranitelném 
postavení;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. je si vědom toho, že evropské 
hospodářství vykazuje známky méně 
dynamického růstu; zdůrazňuje, že je třeba 
učinit více pro podporu členských států, 

1. je si vědom toho, že evropské 
hospodářství pokračuje ve svém růstu, 
avšak s výraznou nerovnoměrností; 
zdůrazňuje, že je třeba učinit více pro 
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které zažívají pomalejší růst a vysokou 
nezaměstnanost, zejména pokud jde o 
mladé lidi;

podporu regionů, které zažívají pomalejší 
růst a vysokou nezaměstnanost, zejména 
pokud jde o mladé lidi;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Bod 1 – bod 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1) konstatuje, že na roky 2020/2021 
se předpokládá nižší růst unijního vývozu, 
než k jakému docházelo v posledních 
deseti letech;   zdůrazňuje, jaký význam 
pro podnícení hospodářského růstu v EU 
mají iniciativy na podporu vývozu;  

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Bod 1 – bod 2 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2) upozorňuje na to, že iniciativy na 
podporu vývozu by mohly pomoci řešit 
problémy spojené s nezaměstnaností, 
posílit soudržnost a snížit ekonomické 
rozdíly mezi regiony;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Tamás Deutsch

Návrh stanoviska
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Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že vyhlídky na 
celosvětový růst jsou nejisté a že napětí v 
oblasti obchodu ve výrobním odvětví má 
negativní dopad na investice;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Niklas Nienaß
za skupinu Vert/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že vyhlídky na 
celosvětový růst jsou nejisté a že napětí v 
oblasti obchodu ve výrobním odvětví má 
negativní dopad na investice;

2. konstatuje, že vyhlídky na 
celosvětový růst jsou nejisté a že napětí v 
oblasti obchodu ve výrobním odvětví má 
negativní dopad na investice; je silně 
přesvědčen o tom, že je naléhavě zapotřebí 
posunout naše hospodářství od lineárního 
k oběhovému, a vyzývá Komisi, aby začala 
měnit paradigma politických strategií z 
růstového na „porůstové“ a z rozvojového 
hlediska udržitelné, a tím umístila 
hospodářskou a měnovou unii na 
udržitelné základy; 

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Vlad-Marius Botoş

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že vyhlídky na 
celosvětový růst jsou nejisté a že napětí v 

2. zdůrazňuje, že má-li se EU stát 
ekonomicky silnější, mají zásadní význam 
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oblasti obchodu ve výrobním odvětví má 
negativní dopad na investice;

cílené investice spolu se zvýšením 
účinnosti politiky soudržnosti a důraznější 
orientací této politiky na výsledky, přičemž 
je zapotřebí rovněž výhodně sjednaných 
dohod se třetími zeměmi; 

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že vyhlídky na 
celosvětový růst jsou nejisté a že napětí v 
oblasti obchodu ve výrobním odvětví má 
negativní dopad na investice;

2. konstatuje, že vyhlídky na 
celosvětový růst jsou nejisté a že napětí v 
oblasti obchodu ve výrobním odvětví má 
negativní dopad na investice do vybavení, 
jejichž objem bude podle odhadu v období 
2020/2021 dvakrát nižší než v roce 2018;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. konstatuje, že vyhlídky na 
celosvětový růst jsou nejisté a že napětí v 
oblasti obchodu ve výrobním odvětví má 
negativní dopad na investice;

2. konstatuje, že předpovědi 
celosvětového růstu zůstávají zdrženlivé, 
přičemž růst bude podle předpokladu ve 
srovnání s obdobím 2014–2018 pomalejší, 
a že napětí v oblasti obchodu ve výrobním 
odvětví má negativní dopad na investice;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
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Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Bod 2 – bod 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1) upozorňuje na to, že i při vyloučení 
potenciálního vyhrocení obchodní války 
předpovídá Komise jen pozvolný růst 
rozvinutých ekonomik v období 2020/2021 
ve výši 1,6 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. lituje toho, že růst produktivity v 
EU i nadále výrazně zaostává za úrovní 
dalších globálních aktérů; kromě toho 
zdůrazňuje, že se rozdíly v rámci EU 
prohloubily, kdy v případě regionů má 10 
% z nejvíce výkonných oblasti šestkrát 
vyšší produktivitu, než je tomu u 10 % 
nejméně výkonných regionů;  v této 
souvislosti vítá zřízení výborů pro 
vnitrostátní produktivitu s cílem podnítit 
debatu v členských státech týkající se 
toho, jakým způsobem lze zvýšit 
produktivitu a posílit úlohu jednotlivých 
zemí při provádění strukturálních 
reforem;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Návrh stanoviska
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Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že evropský 
semestr musí soustavně přispívat k 
odstraňování sociálních, hospodářských a 
územních nerovností a nerovností mezi 
regiony EU;

3. zdůrazňuje, že nízké příjmy v 
některých členských státech představují i 
nadále pro politiku soudržnosti problém a 
že vysoká míra chudoby spolu s nejistými 
pracovními pozicemi vede silné emigraci 
uvnitř Evropské unie, což si žádá 
jednoznačná a cílená opatření k zajištění 
demografické rovnováhy; 

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Mathilde Androuët

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že evropský 
semestr musí soustavně přispívat k 
odstraňování sociálních, hospodářských a 
územních nerovností a nerovností mezi 
regiony EU;

3. poukazuje na to, že evropský 
semestr musí soustavně přispívat k 
odstraňování sociálních, hospodářských a 
územních nerovností a nerovností mezi 
regiony EU; zdůrazňuje, že členské státy 
hrají klíčovou úlohu v hospodářském a 
sociálním rozvoji regionů, stejně jako při 
vytváření ekonomického růstu v Evropské 
unii; opětovně zdůrazňuje zásadní význam 
toho, aby vnitrostátní vlády 
spolupracovaly na úspěchu Zelené 
dohody pro Evropu; zdůrazňuje, že 
dosažení cílů Zelené dohody pro Evropu 
bude záviset zejména na úsilí členských 
států, které jsou přirozenými prostředníky 
mezi Evropskou unií a regiony;

Or. fr

Pozměňovací návrh 27
Niklas Nienaß
za skupinu Vert/ALE
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že evropský 
semestr musí soustavně přispívat k 
odstraňování sociálních, hospodářských a 
územních nerovností a nerovností mezi 
regiony EU;

3. poukazuje na to, že evropský 
semestr musí soustavně přispívat k 
odstraňování sociálních, hospodářských a 
územních nerovností a nerovností mezi 
regiony EU; žádá, aby byly investice 
jakéhokoli druhu nasměrovány do oblasti 
udržitelného rozvoje; žádá, aby ESI fondy 
byly povinně využívány ve prospěch 
udržitelné mobility, ekologických podniků, 
zelené infrastruktury a postupného 
ukončování používání fosilních paliv, aby 
se předešlo škodám na životním prostředí 
a klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos, Maria Spyraki

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že evropský 
semestr musí soustavně přispívat k 
odstraňování sociálních, hospodářských a 
územních nerovností a nerovností mezi 
regiony EU;

3. poukazuje na to, že evropský 
semestr musí soustavně přispívat k 
odstraňování sociálních, hospodářských a 
územních nerovností a nerovností mezi 
různými regiony EU; zdůrazňuje, že 
přetrvávající zeměpisná nevyváženost 
investic EIB budí velké znepokojení;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Josianne Cutajar

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že evropský 
semestr musí soustavně přispívat k 
odstraňování sociálních, hospodářských a 
územních nerovností a nerovností mezi 
regiony EU;

3. poukazuje na to, že evropský 
semestr musí soustavně přispívat k 
odstraňování sociálních, hospodářských a 
územních nerovností a nerovností mezi 
regiony EU, mimo jiné i pokud jde o 
nejokrajovější oblasti, jako jsou ostrovy, 
horská a řídce osídlená místa;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Erik Bergkvist

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že evropský 
semestr musí soustavně přispívat k 
odstraňování sociálních, hospodářských a 
územních nerovností a nerovností mezi 
regiony EU;

3. poukazuje na to, že evropský 
semestr musí soustavně přispívat k 
odstraňování sociálních, hospodářských a 
územních nerovností a nerovností mezi 
regiony EU, a že je proto zapotřebí zavést 
nové ukazatele, které budou zaměřeny 
rovněž na sociální aspekty;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že evropský 
semestr musí soustavně přispívat k 
odstraňování sociálních, hospodářských a 
územních nerovností a nerovností mezi 
regiony EU;

3. poukazuje na to, že evropský 
semestr musí zajistit dostatečné navýšení 
prostředků fondů soudržnosti s cílem 
přispět k odstraňování sociálních, 
hospodářských a územních nerovností a 
nerovností mezi regiony EU;
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Or. es

Pozměňovací návrh 32
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že evropský 
semestr musí soustavně přispívat k 
odstraňování sociálních, hospodářských a 
územních nerovností a nerovností mezi 
regiony EU;

3. poukazuje na to, že evropský 
semestr musí soustavně přispívat ke 
zvyšování konkurenceschopnosti a k 
odstraňování sociálních, hospodářských a 
územních nerovností a nerovností mezi 
regiony EU;

Or. ro

Pozměňovací návrh 33
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že evropský 
semestr musí soustavně přispívat k 
odstraňování sociálních, hospodářských a 
územních nerovností a nerovností mezi 
regiony EU;

3. poukazuje na to, že evropský 
semestr musí soustavně přispívat k 
odstraňování sociálních, hospodářských a 
územních nerovností a nerovností mezi 
členskými státy a regiony EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že evropský 
semestr musí soustavně přispívat k 
odstraňování sociálních, hospodářských a 
územních nerovností a nerovností mezi 
regiony EU;

3. poukazuje na to, že evropský 
semestr by měl soustavně přispívat k 
odstraňování sociálních, hospodářských a 
územních nerovností a nerovností mezi 
regiony EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Tamás Deutsch

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že evropský 
semestr musí soustavně přispívat k 
odstraňování sociálních, hospodářských a 
územních nerovností a nerovností mezi 
regiony EU;

3. poukazuje na to, že evropský 
semestr může rovněž přispívat k 
odstraňování sociálních, hospodářských a 
územních nerovností a nerovností mezi 
regiony EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Tamás Deutsch

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že evropský semestr by 
měl podporovat hospodářskou a sociální 
konvergenci mezi regiony a členskými 
státy tím, že se v jeho rámci upraví 
obchodní nerovnováha, sníží nadměrný 
přebytek a uplatní stanovené sankce; 
podtrhuje skutečnost, že evropským cílem 
růstu podporujícího začlenění je větší 
objem investic do infrastruktury, 
vzdělávání a odborné přípravy, zdraví a 
výzkumu a inovací; zdůrazňuje, že zvýšení 

vypouští se
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produktivity by mělo vést ke zvýšení mezd;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Erik Bergkvist

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že evropský semestr by 
měl podporovat hospodářskou a sociální 
konvergenci mezi regiony a členskými 
státy tím, že se v jeho rámci upraví 
obchodní nerovnováha, sníží nadměrný 
přebytek a uplatní stanovené sankce; 
podtrhuje skutečnost, že evropským cílem 
růstu podporujícího začlenění je větší 
objem investic do infrastruktury, 
vzdělávání a odborné přípravy, zdraví a 
výzkumu a inovací; zdůrazňuje, že zvýšení 
produktivity by mělo vést ke zvýšení 
mezd;

4. upozorňuje na skutečnost, že 
evropským cílem růstu podporujícího 
začlenění je větší objem investic do 
zelených pracovních míst, infrastruktury, 
vzdělávání a odborné přípravy, zdraví a 
výzkumu a inovací; zdůrazňuje, že zvýšení 
produktivity by mělo vést ke zvýšení 
mezd;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Vlad-Marius Botoş

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že evropský semestr by 
měl podporovat hospodářskou a sociální 
konvergenci mezi regiony a členskými 
státy tím, že se v jeho rámci upraví 
obchodní nerovnováha, sníží nadměrný 
přebytek a uplatní stanovené sankce; 
podtrhuje skutečnost, že evropským cílem 
růstu podporujícího začlenění je větší 
objem investic do infrastruktury, 

4. upozorňuje na to, že zásadním 
problémem jsou i nadále velké regionální 
a územní rozdíly; zdůrazňuje, že v této 
souvislosti mají pro snížení uvedených 
rozdílů zásadní význam investice v rámci 
politiky soudržnosti, a vítá, že bylo ve VFR 
pro období 2021–2027 posíleno propojení 
mezi politikou soudržnosti a 
strukturálními reformami;
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vzdělávání a odborné přípravy, zdraví a 
výzkumu a inovací; zdůrazňuje, že zvýšení 
produktivity by mělo vést ke zvýšení mezd;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že evropský semestr by 
měl podporovat hospodářskou a sociální 
konvergenci mezi regiony a členskými 
státy tím, že se v jeho rámci upraví 
obchodní nerovnováha, sníží nadměrný 
přebytek a uplatní stanovené sankce; 
podtrhuje skutečnost, že evropským cílem 
růstu podporujícího začlenění je větší 
objem investic do infrastruktury, 
vzdělávání a odborné přípravy, zdraví a 
výzkumu a inovací; zdůrazňuje, že zvýšení 
produktivity by mělo vést ke zvýšení 
mezd;

4. zdůrazňuje, že evropský semestr by 
měl podporovat hospodářskou a sociální 
konvergenci mezi regiony a členskými 
státy tím, že se v jeho rámci upraví 
obchodní nerovnováha, sníží nadměrný 
přebytek a uplatní stanovené sankce; 
podtrhuje skutečnost, že evropským cílem 
růstu podporujícího začlenění je větší 
objem investic do infrastruktury, 
vzdělávání a odborné přípravy, zdraví a 
výzkumu a inovací; zdůrazňuje, že zvýšení 
produktivity by mělo vést ke zvýšení 
mezd; konstatuje, že podle prognóz 
Komise by měl růst reálných odměn 
zaměstnanců v přepočtu na hlavu v 
příštích dvou letech v eurozóně činit méně 
než 1 %;  

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Niklas Nienaß
za skupinu Vert/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že evropský semestr by 
měl podporovat hospodářskou a sociální 

4. zdůrazňuje, že evropský semestr by 
měl podporovat hospodářskou a sociální 
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konvergenci mezi regiony a členskými 
státy tím, že se v jeho rámci upraví 
obchodní nerovnováha, sníží nadměrný 
přebytek a uplatní stanovené sankce; 
podtrhuje skutečnost, že evropským cílem 
růstu podporujícího začlenění je větší 
objem investic do infrastruktury, 
vzdělávání a odborné přípravy, zdraví a 
výzkumu a inovací; zdůrazňuje, že zvýšení 
produktivity by mělo vést ke zvýšení 
mezd;

konvergenci mezi regiony a členskými 
státy tím, že se v jeho rámci upraví 
obchodní nerovnováha a sníží nadměrný 
přebytek; podtrhuje skutečnost, že 
evropským cílem růstu podporujícího 
začlenění je větší objem investic do zelené 
infrastruktury, vzdělávání a odborné 
přípravy, zdraví, boje proti změně klimatu 
a výzkumu a inovací; zdůrazňuje, že 
zvýšení produktivity by mělo vést ke 
zvýšení mezd; domnívá se, že je třeba více 
se zaměřit na boj proti nerovnostem mimo 
jiné financováním politiky soudržnosti 
prostřednictvím účinných nástrojů a 
vhodnou volbou zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Stelios Kympouropoulos, Maria Spyraki

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že evropský semestr by 
měl podporovat hospodářskou a sociální 
konvergenci mezi regiony a členskými 
státy tím, že se v jeho rámci upraví 
obchodní nerovnováha, sníží nadměrný 
přebytek a uplatní stanovené sankce; 
podtrhuje skutečnost, že evropským cílem 
růstu podporujícího začlenění je větší 
objem investic do infrastruktury, 
vzdělávání a odborné přípravy, zdraví a 
výzkumu a inovací; zdůrazňuje, že zvýšení 
produktivity by mělo vést ke zvýšení mezd;

4. zdůrazňuje, že evropský semestr by 
měl podporovat hospodářskou a sociální 
konvergenci mezi regiony a členskými 
státy tím, že se v jeho rámci upraví 
obchodní nerovnováha, sníží nadměrný 
přebytek a uplatní stanovené sankce; 
podtrhuje skutečnost, že evropským cílem 
růstu podporujícího začlenění je větší 
objem investic do infrastruktury, 
vzdělávání a odborné přípravy, zdraví a 
výzkumu a inovací; důrazně upozorňuje 
na to, že by se EU měla chopit příležitosti 
investovat do infrastruktury a dovedností 
zaměřených na budoucnost, což povede ke 
zvýšení produktivity a výnosů;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
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Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že evropský semestr by 
měl podporovat hospodářskou a sociální 
konvergenci mezi regiony a členskými 
státy tím, že se v jeho rámci upraví 
obchodní nerovnováha, sníží nadměrný 
přebytek a uplatní stanovené sankce; 
podtrhuje skutečnost, že evropským cílem 
růstu podporujícího začlenění je větší 
objem investic do infrastruktury, 
vzdělávání a odborné přípravy, zdraví a 
výzkumu a inovací; zdůrazňuje, že zvýšení 
produktivity by mělo vést ke zvýšení 
mezd;

4. zdůrazňuje, že evropský semestr by 
měl podporovat hospodářskou a sociální 
konvergenci mezi regiony a členskými 
státy tím, že se v jeho rámci upraví 
obchodní nerovnováha, sníží nadměrný 
přebytek a uplatní kompenzační opatření; 
podtrhuje skutečnost, že evropským cílem 
růstu podporujícího začlenění je větší 
objem investic do infrastruktury, 
vzdělávání a odborné přípravy, zdraví a 
výzkumu a inovací; zdůrazňuje, že zvýšení 
produktivity by mělo vést k vytvoření 
prostředí vhodného pro podnikání, 
zvýšení mezd a vzniku atraktivních 
pracovních míst;

Or. ro

Pozměňovací návrh 43
Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že evropský semestr by 
měl podporovat hospodářskou a sociální 
konvergenci mezi regiony a členskými 
státy tím, že se v jeho rámci upraví 
obchodní nerovnováha, sníží nadměrný 
přebytek a uplatní stanovené sankce; 
podtrhuje skutečnost, že evropským cílem 
růstu podporujícího začlenění je větší 
objem investic do infrastruktury, 
vzdělávání a odborné přípravy, zdraví a 
výzkumu a inovací; zdůrazňuje, že zvýšení 
produktivity by mělo vést ke zvýšení 
mezd;

4. zdůrazňuje, že evropský semestr by 
měl podporovat hospodářskou a sociální 
konvergenci mezi regiony a členskými 
státy tím, že se v jeho rámci upraví 
obchodní nerovnováha, sníží nadměrný 
přebytek a uplatní stanovené sankce; 
podtrhuje skutečnost, že evropským cílem 
růstu podporujícího začlenění je větší 
objem investic do prorůstové udržitelné 
infrastruktury, vzdělávání a odborné 
přípravy, zdraví a výzkumu a inovací; 
zdůrazňuje, že zvýšení produktivity by 
mělo vést ke zvýšení mezd;
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Or. en

Pozměňovací návrh 44
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že evropský semestr by 
měl podporovat hospodářskou a sociální 
konvergenci mezi regiony a členskými 
státy tím, že se v jeho rámci upraví 
obchodní nerovnováha, sníží nadměrný 
přebytek a uplatní stanovené sankce; 
podtrhuje skutečnost, že evropským cílem 
růstu podporujícího začlenění je větší 
objem investic do infrastruktury, 
vzdělávání a odborné přípravy, zdraví a 
výzkumu a inovací; zdůrazňuje, že zvýšení 
produktivity by mělo vést ke zvýšení 
mezd;

4. zdůrazňuje, že evropský semestr by 
měl podporovat hospodářskou a sociální 
konvergenci mezi regiony a členskými 
státy tím, že se v jeho rámci upraví 
obchodní nerovnováha, sníží nadměrný 
přebytek a uplatní stanovené sankce; 
podtrhuje skutečnost, že evropským cílem 
růstu podporujícího začlenění je větší 
podpora vývozu a investic do 
infrastruktury, vzdělávání a odborné 
přípravy, zdraví a výzkumu a inovací; 
zdůrazňuje, že zvýšení produktivity by 
mělo vést ke zvýšení mezd;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že evropský semestr by 
měl podporovat hospodářskou a sociální 
konvergenci mezi regiony a členskými 
státy tím, že se v jeho rámci upraví 
obchodní nerovnováha, sníží nadměrný 
přebytek a uplatní stanovené sankce; 
podtrhuje skutečnost, že evropským cílem 
růstu podporujícího začlenění je větší 
objem investic do infrastruktury, 
vzdělávání a odborné přípravy, zdraví a 
výzkumu a inovací; zdůrazňuje, že zvýšení 

4. zdůrazňuje, že evropský semestr by 
měl podporovat hospodářskou a sociální 
konvergenci mezi regiony a členskými 
státy tím, že se v jeho rámci upraví 
obchodní nerovnováha, sníží nadměrný 
přebytek a uplatní stanovené sankce; 
podtrhuje skutečnost, že evropským cílem 
růstu podporujícího začlenění je větší 
objem investic do infrastruktury, 
vzdělávání a odborné přípravy, zdraví a 
výzkumu, inovací a digitalizace; 
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produktivity by mělo vést ke zvýšení 
mezd;

zdůrazňuje, že zvýšení produktivity by 
mělo vést ke zvýšení mezd;

Or. es

Pozměňovací návrh 46
Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že evropský semestr by 
měl podporovat hospodářskou a sociální 
konvergenci mezi regiony a členskými 
státy tím, že se v jeho rámci upraví 
obchodní nerovnováha, sníží nadměrný 
přebytek a uplatní stanovené sankce; 
podtrhuje skutečnost, že evropským cílem 
růstu podporujícího začlenění je větší 
objem investic do infrastruktury, 
vzdělávání a odborné přípravy, zdraví a 
výzkumu a inovací; zdůrazňuje, že zvýšení 
produktivity by mělo vést ke zvýšení 
mezd;

4. zdůrazňuje, že evropský semestr by 
měl dále urychlit hospodářskou a sociální 
konvergenci mezi regiony a členskými 
státy tím, že se v jeho rámci upraví 
obchodní nerovnováha, sníží nadměrný 
přebytek a uplatní stanovené sankce; 
podtrhuje skutečnost, že evropským cílem 
růstu podporujícího začlenění je větší 
objem investic do infrastruktury, 
vzdělávání a odborné přípravy, zdraví a 
výzkumu a inovací; zdůrazňuje, že zvýšení 
produktivity by mělo vést ke zvýšení 
mezd;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že evropský semestr by 
měl podporovat hospodářskou a sociální 
konvergenci mezi regiony a členskými 
státy tím, že se v jeho rámci upraví 
obchodní nerovnováha, sníží nadměrný 
přebytek a uplatní stanovené sankce; 
podtrhuje skutečnost, že evropským cílem 

4. zdůrazňuje, že evropský semestr by 
měl podporovat hospodářskou a sociální 
konvergenci mezi regiony a členskými 
státy tím, že se v jeho rámci upraví 
obchodní nerovnováha, sníží nadměrný 
přebytek a uplatní stanovené sankce; 
podtrhuje skutečnost, že evropským cílem 
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růstu podporujícího začlenění je větší 
objem investic do infrastruktury, 
vzdělávání a odborné přípravy, zdraví a 
výzkumu a inovací; zdůrazňuje, že zvýšení 
produktivity by mělo vést ke zvýšení 
mezd;

růstu podporujícího začlenění je větší 
objem investic, zejména do infrastruktury, 
vzdělávání a odborné přípravy, zdraví a 
výzkumu a inovací; zdůrazňuje, že zvýšení 
produktivity by mělo vést ke zvýšení 
mezd;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Bod 4 – bod 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1) zdůrazňuje, že se v současné době 
očekává, že Komise v letech 2020/2021 
zvýší reálné náklady na pracovní sílu o 
0,0 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. poznamenává, že růst hospodářství 
EU nemůže být zajištěn bez nového 
přístupu k výdajové politice; proto by měl 
být každý jednotlivý region v EU vybaven 
všemi nástroji, které umožňují 
soukromému sektoru investovat a využívat 
skrytý potenciál území; vyzývá Komisi, 
aby vytvořila model vhodný pro podnikání 
a obchod ve všech zaostávajících 
oblastech EU, aby se zlepšil život místních 
občanů a míra zaměstnanosti;
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Or. en

Pozměňovací návrh 50
Elisabetta Gualmini

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vítá nový závazek Komise revidovat 
stávající pravidla Paktu o stabilitě a růstu, 
která v období hospodářské stagnace a 
nedostatku investic již nejsou vhodná; 
domnívá se proto, že je zapotřebí více 
flexibility a prosazování růstu, veřejných 
sociálních investic a investic do životního 
prostředí, a bojovat tak proti klimatické 
krizi a jejím sociálním důsledkům;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje význam zapojení 
místních a regionálních orgánů do 
přípravy národních programů reforem;

Or. es

Pozměňovací návrh 52
Elisabetta Gualmini

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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4b. vybízí Komisi, aby pro veřejné 
investice zavedla „zlaté pravidlo“, podle 
něhož nebudou ekologické a sociální 
investice v rámci Paktu o stabilitě a růstu 
započítávány do stropů pro dluh a 
schodek, aby se zabránilo nadměrnému 
omezování udržitelných finančních výdajů 
v sociální oblasti kvůli veřejným 
financím;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Vlad-Marius Botoş

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná klíčovou úlohu politiky 
soudržnosti jakožto hlavní investiční 
politiky v Evropě v procesu obnovy; 
zdůrazňuje potřebu zvýšit rozpočet na 
politiku soudržnosti na období 2021–2027 
s cílem zachovat jeho evropskou přidanou 
hodnotu, a přispět tak k hospodářskému 
růstu, sociálnímu začlenění, inovacím a 
ochraně životního prostředí;

5. zdůrazňuje značné investiční 
mezery v oblasti výzkumu a inovací, a to i 
v oblasti digitální infrastruktury a 
nehmotných aktiv, které lze řešit 
prostřednictvím tematických cílů politiky 
soudržnosti v kombinaci s programem 
Horizont Evropa, a zdůrazňuje potřebu 
zvýšit rozpočet na politiku soudržnosti na 
období 2021–2027;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Niklas Nienaß
za skupinu Vert/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná klíčovou úlohu politiky 
soudržnosti jakožto hlavní investiční 
politiky v Evropě v procesu obnovy; 
zdůrazňuje potřebu zvýšit rozpočet na 

5. připomíná klíčovou úlohu politiky 
soudržnosti jakožto hlavní investiční 
politiky v Evropě v procesu obnovy; 
zdůrazňuje potřebu významně zvýšit 
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politiku soudržnosti na období 2021–2027 
s cílem zachovat jeho evropskou přidanou 
hodnotu, a přispět tak k hospodářskému 
růstu, sociálnímu začlenění, inovacím a 
ochraně životního prostředí;

rozpočet na politiku soudržnosti na období 
2021–2027 s cílem zachovat jeho 
evropskou přidanou hodnotu, a přispět tak 
k udržitelnému hospodářskému růstu, 
sociálnímu začlenění, inovacím, boji proti 
změně klimatu a ochraně životního 
prostředí; dále zdůrazňuje význam 
horizontálních zásad politiky soudržnosti, 
jako je rovnost žen a mužů, 
nediskriminace a udržitelný rozvoj, a to 
na základě zásady partnerství, neboť je 
obtížné změřit jejich pozitivní vedlejší 
účinky, zejména v sociální oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Mathilde Androuët

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná klíčovou úlohu politiky 
soudržnosti jakožto hlavní investiční 
politiky v Evropě v procesu obnovy; 
zdůrazňuje potřebu zvýšit rozpočet na 
politiku soudržnosti na období 2021–2027 
s cílem zachovat jeho evropskou přidanou 
hodnotu, a přispět tak k hospodářskému 
růstu, sociálnímu začlenění, inovacím a 
ochraně životního prostředí;

5. připomíná klíčovou úlohu politiky 
soudržnosti jakožto hlavní investiční 
politiky v Evropě v procesu obnovy; 
zdůrazňuje potřebu zvýšit rozpočet na 
politiku soudržnosti na období 2021–2027 
s cílem zachovat jeho evropskou přidanou 
hodnotu, a přispět tak k hospodářskému 
růstu, sociálnímu začlenění, inovacím a 
ochraně životního prostředí; požaduje, aby 
se Evropský fond pro regionální rozvoj, 
Evropský sociální fond, Evropský 
zemědělský fond pro rozvoj venkova a 
Evropský námořní a rybářský fond staly 
klíčovými nástroji pro dosažení 
nízkouhlíkového hospodářství.

Or. fr

Pozměňovací návrh 56
Josianne Cutajar
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná klíčovou úlohu politiky 
soudržnosti jakožto hlavní investiční 
politiky v Evropě v procesu obnovy; 
zdůrazňuje potřebu zvýšit rozpočet na 
politiku soudržnosti na období 2021–2027 
s cílem zachovat jeho evropskou přidanou 
hodnotu, a přispět tak k hospodářskému 
růstu, sociálnímu začlenění, inovacím a 
ochraně životního prostředí;

5. uznává, že technologické trendy na 
trhu práce a přechod na čistou 
ekonomiku jsou obrovskou výzvou pro 
regionální soudržnost; připomíná 
klíčovou úlohu  evropských strukturálních 
a investičních fondů jakožto hlavní 
investiční politiky v Evropě v procesu 
obnovy; zdůrazňuje potřebu zvýšit 
rozpočet na politiku soudržnosti na období 
2021–2027 s cílem zachovat jeho 
evropskou přidanou hodnotu, a přispět tak 
k hospodářskému růstu, regionální 
konkurenceschopnosti, sociálnímu 
začlenění, inovacím a ochraně životního 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná klíčovou úlohu politiky 
soudržnosti jakožto hlavní investiční 
politiky v Evropě v procesu obnovy; 
zdůrazňuje potřebu zvýšit rozpočet na 
politiku soudržnosti na období 2021–2027 
s cílem zachovat jeho evropskou přidanou 
hodnotu, a přispět tak k hospodářskému 
růstu, sociálnímu začlenění, inovacím a 
ochraně životního prostředí;

5. připomíná klíčovou úlohu politiky 
soudržnosti jakožto hlavní investiční 
politiky v Evropě v procesu obnovy; 
připomíná odhodlání Evropského 
parlamentu neakceptovat žádné škrty v 
politice soudržnosti a zdůrazňuje, že je 
třeba zvýšit rozpočet na politiku 
soudržnosti na období 2021–2027 s cílem 
zachovat a dále zvýšit její evropskou 
přidanou hodnotu, a přispět tak k 
hospodářskému růstu, sociálnímu a 
územnímu začlenění, inovacím a ochraně 
životního prostředí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 58
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná klíčovou úlohu politiky 
soudržnosti jakožto hlavní investiční 
politiky v Evropě v procesu obnovy; 
zdůrazňuje potřebu zvýšit rozpočet na 
politiku soudržnosti na období 2021–2027 
s cílem zachovat jeho evropskou přidanou 
hodnotu, a přispět tak k hospodářskému 
růstu, sociálnímu začlenění, inovacím a 
ochraně životního prostředí;

5. připomíná klíčovou úlohu politiky 
soudržnosti jakožto hlavní investiční 
politiky v Evropě v procesu obnovy a 
doporučuje, aby členské státy reagovaly 
na konkrétní doporučení Komise v rámci 
evropského semestru; zdůrazňuje potřebu 
zvýšit rozpočet na politiku soudržnosti na 
období 2021–2027 s cílem zachovat jeho 
evropskou přidanou hodnotu, a přispět tak 
k hospodářskému růstu, sociálnímu 
začlenění, inovacím a ochraně životního 
prostředí;

Or. ro

Pozměňovací návrh 59
Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná klíčovou úlohu politiky 
soudržnosti jakožto hlavní investiční 
politiky v Evropě v procesu obnovy; 
zdůrazňuje potřebu zvýšit rozpočet na 
politiku soudržnosti na období 2021–2027 
s cílem zachovat jeho evropskou přidanou 
hodnotu, a přispět tak k hospodářskému 
růstu, sociálnímu začlenění, inovacím a 
ochraně životního prostředí;

5. připomíná klíčovou úlohu politiky 
soudržnosti jakožto hlavní investiční 
politiky v Evropě v procesu obnovy; 
zdůrazňuje potřebu zvýšit rozpočet na 
politiku soudržnosti na období 2021–2027 
a zvýšit součinnost a doplňkovost s 
ostatními fondy EU s cílem zachovat jeho 
evropskou přidanou hodnotu, a přispět tak 
k hospodářskému růstu, sociálnímu 
začlenění, inovacím a ochraně životního 
prostředí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 60
Erik Bergkvist

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná klíčovou úlohu politiky 
soudržnosti jakožto hlavní investiční 
politiky v Evropě v procesu obnovy; 
zdůrazňuje potřebu zvýšit rozpočet na 
politiku soudržnosti na období 2021–2027 
s cílem zachovat jeho evropskou přidanou 
hodnotu, a přispět tak k hospodářskému 
růstu, sociálnímu začlenění, inovacím a 
ochraně životního prostředí;

5. připomíná klíčovou úlohu politiky 
soudržnosti jakožto hlavní veřejné 
investiční politiky v Evropě; zdůrazňuje 
potřebu zvýšit rozpočet na politiku 
soudržnosti na období 2021–2027 s cílem 
zachovat jeho evropskou přidanou 
hodnotu, a přispět tak k udržitelnému 
hospodářskému růstu a zaměstnanosti, 
sociálnímu začlenění, inovacím a ochraně 
životního prostředí, včetně cílů Pařížské 
dohody v oblasti klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná klíčovou úlohu politiky 
soudržnosti jakožto hlavní investiční 
politiky v Evropě v procesu obnovy; 
zdůrazňuje potřebu zvýšit rozpočet na 
politiku soudržnosti na období 2021–2027 
s cílem zachovat jeho evropskou přidanou 
hodnotu, a přispět tak k hospodářskému 
růstu, sociálnímu začlenění, inovacím a 
ochraně životního prostředí;

5. připomíná klíčovou úlohu politiky 
soudržnosti jakožto hlavní investiční 
politiky v Evropě v procesu regionálního 
rozvoje; zdůrazňuje potřebu zvýšit 
rozpočet na politiku soudržnosti na období 
2021–2027 s cílem zachovat jeho 
evropskou přidanou hodnotu, a přispět tak 
k hospodářskému růstu, sociálnímu 
začlenění, inovacím a ochraně životního 
prostředí;

Or. es
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Pozměňovací návrh 62
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná klíčovou úlohu politiky 
soudržnosti jakožto hlavní investiční 
politiky v Evropě v procesu obnovy; 
zdůrazňuje potřebu zvýšit rozpočet na 
politiku soudržnosti na období 2021–2027 
s cílem zachovat jeho evropskou přidanou 
hodnotu, a přispět tak k hospodářskému 
růstu, sociálnímu začlenění, inovacím a 
ochraně životního prostředí;

5. připomíná klíčovou úlohu politiky 
soudržnosti jakožto hlavní investiční 
politiky v Evropě, a sice pomáhat při 
procesu obnovy; zdůrazňuje potřebu zvýšit 
rozpočet na politiku soudržnosti na období 
2021–2027 s cílem zachovat jeho 
evropskou přidanou hodnotu, a přispět tak 
k hospodářskému růstu, sociálnímu 
začlenění, inovacím a ochraně životního 
prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Tamás Deutsch

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. připomíná klíčovou úlohu politiky 
soudržnosti jakožto hlavní investiční 
politiky v Evropě v procesu obnovy; 
zdůrazňuje potřebu zvýšit rozpočet na 
politiku soudržnosti na období 2021–2027 
s cílem zachovat jeho evropskou přidanou 
hodnotu, a přispět tak k hospodářskému 
růstu, sociálnímu začlenění, inovacím a 
ochraně životního prostředí;

5. připomíná klíčovou úlohu politiky 
soudržnosti jakožto hlavní investiční 
politiky v Evropě v procesu obnovy; 
zdůrazňuje potřebu zachovat současný 
rozpočet politiky soudržnosti s cílem 
zajistit jeho evropskou přidanou hodnotu, a 
přispět tak k hospodářskému růstu, 
sociálnímu začlenění, inovacím a ochraně 
životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
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Bod 5 – bod 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1) zdůrazňuje, že navýšený rozpočet 
pro politiku soudržnosti na období 2021–
2027 by pomohl vyrovnat poměr veřejných 
investic k HDP, u něhož se stále 
předpokládá, že zůstane na nižší úrovni 
než před krizí v téměř polovině členských 
států EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Bod 5 – bod 2 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2) navýšení prostředků z Fondu 
soudržnosti by příjemcům finančních 
prostředků pomohlo udržet fiskální kázeň 
prostřednictvím vyrovnaných rozpočtů a 
zároveň by stimulovalo růst a snížilo 
nezaměstnanost;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Bod 5 – bod 3 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3) konstatuje, že navýšení prostředků 
z Fondu soudržnosti na období 2021–2027 
by umožnilo podpořit více projektů, které z 
hlediska energetické účinnosti 
jednoznačně prospívají životnímu 
prostředí;
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Or. en

Pozměňovací návrh 67
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. je přesvědčen, že finanční 
prostředky, programy a nástroje EU je 
třeba zjednodušit a učinit pružnějšími, aby 
bylo financování z prostředků EU na 
strategické investiční projekty účinnější a 
geograficky vyvážené;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Vlad-Marius Botoş

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá začlenění cílů udržitelného 
rozvoje do evropského semestru s cílem 
postavit do středu hospodářské politiky 
lidi, jejich zdraví a planetu; konstatuje, že 
v tomto ohledu je třeba věnovat zvláštní 
pozornost trhu práce, konkrétně zachovat 
stávající pracovní místa a vytvářet nová;

6. je přesvědčen o silnější vazbě mezi 
evropským semestrem a politikou 
soudržnosti, přičemž je třeba lépe a 
hlouběji posoudit regionální a místní 
potřeby investic a součinnost mezi fondy 
politiky soudržnosti, centrálně řízenými 
fondy, jako je Horizont Evropa, a 
finančními nástroji, aby bylo možné 
zaplnit investiční mezeru;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Tamás Deutsch

Návrh stanoviska
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Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá začlenění cílů udržitelného 
rozvoje do evropského semestru s cílem 
postavit do středu hospodářské politiky 
lidi, jejich zdraví a planetu; konstatuje, že v 
tomto ohledu je třeba věnovat zvláštní 
pozornost trhu práce, konkrétně zachovat 
stávající pracovní místa a vytvářet nová;

6. bere na vědomí začlenění cílů 
udržitelného rozvoje do evropského 
semestru s cílem postavit do středu 
hospodářské politiky lidi, jejich zdraví a 
planetu; domnívá se však, že to nemůže 
převážit nad původním účelem a funkcí 
semestru, neboť byl vytvořen jako rámec 
pro správu ekonomických záležitostí. 
Podpora růstu udržitelným způsobem by 
měla jít ruku v ruce se zachováním 
makroekonomické stability a vyrovnanosti 
rozpočtu. Poukazuje na to, že podpora 
digitalizace a technologického rozvoje 
významně přispívá k udržitelnému růstu; 
konstatuje, že v tomto ohledu je třeba 
věnovat zvláštní pozornost trhu práce, 
konkrétně zachovat stávající pracovní 
místa a vytvářet nová; zdůrazňuje, že malé 
a střední podniky hrají rozhodující úlohu 
při vytváření pracovních míst a že by měla 
být snížena administrativní zátěž, která 
brání jejich efektivnímu fungování;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Niklas Nienaß
za skupinu Vert/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá začlenění cílů udržitelného 
rozvoje do evropského semestru s cílem 
postavit do středu hospodářské politiky 
lidi, jejich zdraví a planetu; konstatuje, že v 
tomto ohledu je třeba věnovat zvláštní 
pozornost trhu práce, konkrétně zachovat 
stávající pracovní místa a vytvářet nová;

6. vítá začlenění cílů udržitelného 
rozvoje do evropského semestru s cílem 
postavit do středu hospodářské politiky 
lidi, jejich zdraví a planetu; vyjadřuje 
politování nad tím, že dosud neexistuje 
žádná nová evropská strategie, která by 
nahradila agendu Evropa 2020; 
konstatuje, že v tomto ohledu je třeba 
věnovat zvláštní pozornost trhu práce a 
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evropskému pilíři sociálních práv, 
konkrétně zachovat stávající pracovní 
místa a vytvářet nová prostřednictvím 
ekologické a spravedlivé transformace; 
poukazuje proto na význam závazků 
přijatých v rámci Pařížské dohody a na to, 
že je velmi důležité dosáhnout do roku 
2040 cílů EU v oblasti energetiky a 
klimatu a klimaticky neutrální EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá začlenění cílů udržitelného 
rozvoje do evropského semestru s cílem 
postavit do středu hospodářské politiky 
lidi, jejich zdraví a planetu; konstatuje, že v 
tomto ohledu je třeba věnovat zvláštní 
pozornost trhu práce, konkrétně zachovat 
stávající pracovní místa a vytvářet nová;

6. vítá začlenění 17 cílů udržitelného 
rozvoje Agendy OSN pro udržitelný rozvoj 
2030 do evropského semestru s cílem 
postavit do středu hospodářské politiky 
lidi, jejich zdraví a planetu; zdůrazňuje, že 
cíle udržitelného rozvoje vyžadují opatření 
na podporu prosperity a budování 
hospodářského růstu a zároveň na 
ochranu planety, skoncování s chudobou 
a zajištění řady základních sociálních 
potřeb, jako je vzdělání, zdravotnictví, 
sociální ochrana a pracovní příležitosti; 
konstatuje, že v tomto ohledu je třeba 
věnovat zvláštní pozornost trhu práce, 
konkrétně zachovat stávající pracovní 
místa a vytvářet nová;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Manolis Kefalogiannis

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá začlenění cílů udržitelného 
rozvoje do evropského semestru s cílem 
postavit do středu hospodářské politiky 
lidi, jejich zdraví a planetu; konstatuje, že v 
tomto ohledu je třeba věnovat zvláštní 
pozornost trhu práce, konkrétně zachovat 
stávající pracovní místa a vytvářet nová;

6. vítá začlenění cílů udržitelného 
rozvoje do evropského semestru s cílem 
postavit do středu hospodářské politiky 
lidi, jejich zdraví a planetu; konstatuje, že v 
tomto ohledu je třeba věnovat zvláštní 
pozornost trhu práce, konkrétně zachovat 
stávající pracovní místa a vytvářet nová; 
zdůrazňuje, že nízké výdělky v Evropě jsou 
i nadále problémem a že rozdíly v 
odměňování žen a mužů spolu s nejistým 
zaměstnáním, zejména mezi mladými 
lidmi, jsou i nadále vážným problémem, 
který je třeba naléhavě řešit;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá začlenění cílů udržitelného 
rozvoje do evropského semestru s cílem 
postavit do středu hospodářské politiky 
lidi, jejich zdraví a planetu; konstatuje, že v 
tomto ohledu je třeba věnovat zvláštní 
pozornost trhu práce, konkrétně zachovat 
stávající pracovní místa a vytvářet nová;

6. vítá začlenění cílů udržitelného 
rozvoje do evropského semestru a 
doporučuje přijmout vyvážený a  postupný 
přístup s cílem postavit do středu 
hospodářské politiky lidi, jejich zdraví a 
planetu; konstatuje, že v tomto ohledu je 
třeba věnovat zvláštní pozornost trhu 
práce, konkrétně zachovat stávající 
pracovní místa a vytvářet nová; 
zdůrazňuje, že nová zelená dohoda nesmí 
bránit investicím do základní 
infrastruktury v regionech, kde je tato 
infrastruktura nedostatečná;

Or. ro

Pozměňovací návrh 74
Mathilde Androuët
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Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá začlenění cílů udržitelného 
rozvoje do evropského semestru s cílem 
postavit do středu hospodářské politiky 
lidi, jejich zdraví a planetu; konstatuje, že v 
tomto ohledu je třeba věnovat zvláštní 
pozornost trhu práce, konkrétně zachovat 
stávající pracovní místa a vytvářet nová;

6. vítá začlenění cílů udržitelného 
rozvoje do evropského semestru s cílem 
postavit do středu hospodářské politiky 
lidi, jejich zdraví a planetu; konstatuje, že v 
tomto ohledu je třeba věnovat zvláštní 
pozornost trhu práce, konkrétně zachovat 
stávající pracovní místa a vytvářet nová; 
požaduje, aby se respektování životního 
prostředí a snižování emisí uhlíku stalo 
povinným kritériem pro zadávání 
veřejných zakázek.

Or. fr

Pozměňovací návrh 75
Josianne Cutajar

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá začlenění cílů udržitelného 
rozvoje do evropského semestru s cílem 
postavit do středu hospodářské politiky 
lidi, jejich zdraví a planetu; konstatuje, že v 
tomto ohledu je třeba věnovat zvláštní 
pozornost trhu práce, konkrétně zachovat 
stávající pracovní místa a vytvářet nová;

6. vítá začlenění cílů udržitelného 
rozvoje do evropského semestru s cílem 
postavit do středu hospodářské politiky 
lidi, jejich zdraví a planetu; konstatuje, že v 
tomto ohledu je třeba věnovat zvláštní 
pozornost trhu práce, konkrétně zachovat 
stávající pracovní místa a vytvářet nová, a 
učinit ho inkluzivnějším; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že je důležité podporovat 
účast vyloučených a znevýhodněných 
skupin na trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Cristina Maestre Martín De Almagro
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Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá začlenění cílů udržitelného 
rozvoje do evropského semestru s cílem 
postavit do středu hospodářské politiky 
lidi, jejich zdraví a planetu; konstatuje, že v 
tomto ohledu je třeba věnovat zvláštní 
pozornost trhu práce, konkrétně zachovat 
stávající pracovní místa a vytvářet nová;

6. vítá začlenění cílů udržitelného 
rozvoje do evropského semestru s cílem 
postavit do středu hospodářské politiky 
lidi, jejich zdraví a planetu; konstatuje, že v 
tomto ohledu je třeba věnovat zvláštní 
pozornost trhu práce, konkrétně zachovat 
stávající pracovní místa a vytvářet nová, a 
současně podporovat inkluzivní růst s 
cílem snížit chudobu, zejména pak 
chudobu dětí;

Or. es

Pozměňovací návrh 77
Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá začlenění cílů udržitelného 
rozvoje do evropského semestru s cílem 
postavit do středu hospodářské politiky 
lidi, jejich zdraví a planetu; konstatuje, že v 
tomto ohledu je třeba věnovat zvláštní 
pozornost trhu práce, konkrétně zachovat 
stávající pracovní místa a vytvářet nová;

6. vítá začlenění cílů udržitelného 
rozvoje do evropského semestru s cílem 
postavit do středu hospodářské politiky 
lidi, jejich zdraví a planetu; konstatuje, že v 
tomto ohledu je třeba věnovat zvláštní 
pozornost trhu práce, konkrétně upravit 
stávající pracovní místa a vytvářet nová v 
kontextu udržitelného hospodářského 
modelu;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Erik Bergkvist

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá začlenění cílů udržitelného 
rozvoje do evropského semestru s cílem 
postavit do středu hospodářské politiky 
lidi, jejich zdraví a planetu; konstatuje, že v 
tomto ohledu je třeba věnovat zvláštní 
pozornost trhu práce, konkrétně zachovat 
stávající pracovní místa a vytvářet nová;

6. vítá začlenění cílů udržitelného 
rozvoje do evropského semestru s cílem 
postavit do středu hospodářské politiky 
rovněž lidi, jejich zdraví a planetu; 
konstatuje, že v tomto ohledu je třeba 
věnovat zvláštní pozornost trhu práce, 
konkrétně zachovat stávající pracovní 
místa a vytvářet nová nebo alespoň zajistit 
spravedlivou transformaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Stelios Kympouropoulos, Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá začlenění cílů udržitelného 
rozvoje do evropského semestru s cílem 
postavit do středu hospodářské politiky 
lidi, jejich zdraví a planetu; konstatuje, že v 
tomto ohledu je třeba věnovat zvláštní 
pozornost trhu práce, konkrétně zachovat 
stávající pracovní místa a vytvářet nová;

6. vítá začlenění cílů udržitelného 
rozvoje do evropského semestru s cílem 
postavit do středu hospodářské politiky 
lidi, jejich zdraví a planetu; konstatuje, že 
je třeba věnovat zvláštní pozornost trhu 
práce, aby byla zajištěna optimální 
zaměstnanost pro všechny, a uznává 
význam sociální ekonomiky pro tento 
účel;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá začlenění cílů udržitelného 
rozvoje do evropského semestru s cílem 
postavit do středu hospodářské politiky 

6. vítá začlenění cílů udržitelného 
rozvoje do evropského semestru s cílem 
postavit do středu hospodářské politiky 
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lidi, jejich zdraví a planetu; konstatuje, že v 
tomto ohledu je třeba věnovat zvláštní 
pozornost trhu práce, konkrétně zachovat 
stávající pracovní místa a vytvářet nová;

lidi, jejich zdraví a planetu; konstatuje, že v 
tomto ohledu je třeba věnovat zvláštní 
pozornost trhu práce, konkrétně zachovat 
stávající pracovní místa a vytvářet nová 
pracovní místa s vysokým platovým 
ohodnocením;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá začlenění cílů udržitelného 
rozvoje do evropského semestru s cílem 
postavit do středu hospodářské politiky 
lidi, jejich zdraví a planetu; konstatuje, že v 
tomto ohledu je třeba věnovat zvláštní 
pozornost trhu práce, konkrétně zachovat 
stávající pracovní místa a vytvářet nová;

6. je přesvědčen, že začlenění cílů 
udržitelného rozvoje do evropského 
semestru by mělo mít za cíl postavit do 
středu hospodářské politiky lidi, jejich 
zdraví a planetu; konstatuje, že v tomto 
ohledu je třeba věnovat zvláštní pozornost 
trhu práce, konkrétně zachovat stávající 
pracovní místa a vytvářet nová;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá začlenění cílů udržitelného 
rozvoje do evropského semestru s cílem 
postavit do středu hospodářské politiky 
lidi, jejich zdraví a planetu; konstatuje, že v 
tomto ohledu je třeba věnovat zvláštní 
pozornost trhu práce, konkrétně zachovat 
stávající pracovní místa a vytvářet nová;

6. vítá začlenění cílů udržitelného 
rozvoje do evropského semestru s cílem 
postavit do středu hospodářské politiky 
lidi, jejich zdraví a planetu; konstatuje, že v 
tomto ohledu je třeba věnovat největší 
pozornost trhu práce, konkrétně zachovat 
stávající pracovní místa a vytvářet nová;
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Or. en

Pozměňovací návrh 83
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Bod 6 – bod 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1) vítá skutečnost, že udržitelnost 
životního prostředí, zvýšení produktivity, 
spravedlnost a makroekonomická stabilita 
budou v nadcházejících letech 
představovat čtyři dimenze hospodářské 
politiky; zdůrazňuje, že pro úspěšné 
provádění je klíčové sledovat pokrok v 
těchto rozměrech;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. je třeba zdůraznit, že ne všechny 
členské státy, regiony a města začínají při 
navrhování a provádění politik v oblasti 
klimatu a životního prostředí ve stejném 
výchozím bodě; proto, ačkoli má přechod 
k udržitelnému hospodářskému modelu 
potenciál stimulovat růst a zaměstnanost, 
jsou nutná politická opatření ke zmírnění 
krátkodobého negativního dopadu na 
některá odvětví a regiony; je rovněž 
nezbytné, aby nový mechanismus pro 
spravedlivý přechod poskytl cílenou 
podporu nejvíce zasaženým občanům a 
regionům;

Or. en
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Pozměňovací návrh 85
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že je třeba věnovat 
zvláštní pozornost provádění zásad 
evropského pilíře sociálních práv, 
zejména pokud jde o trh práce, a to 
ukončením jeho deregulace, zachováním 
stávajících pracovních míst a vytvářením 
nových a vysoce kvalitních pracovních 
míst, řešením problému nezaměstnanosti 
a chudoby pracujících a odstraňováním 
rozdílů v odměňování mezi muži a ženami 
a mezi různými věkovými kategoriemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. uznává, že Zelená dohoda a výzvy 
v ekologické oblasti patří k 
nejvýznamnějším prioritám pro 
Evropskou Unii, a zdůrazňuje, že 
Evropská unie musí soustavně přispívat k 
podpoře transformace průmyslu v nejvíce 
znečišťujících evropských průmyslových 
odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
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Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. bere na vědomí cíle investičního 
plánu pro udržitelnou Evropu, vyjadřuje 
však znepokojení nad skutečnými 
výsledky, kterých je možné dosáhnout 
prostřednictvím pákového efektu, a nad 
inovacemi a účinností podporovaných 
projektů;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Dimitrios Papadimoulis
za skupinu GUE/NGL

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. bere na vědomí úlohu Zelené 
dohody pro Evropu coby nové unijní 
strategie růstu pro Evropu založené na 
udržitelnosti, dobrých životních 
podmínkách občanů a na spravedlnosti; 
konstatuje však, že výchozí situace pro její 
provádění je v jednotlivých zemích a 
regionech EU odlišná a že některé z nich 
budou více vystaveny hospodářským a 
sociálním rizikům; zdůrazňuje, že 
mechanismus pro spravedlivou 
transformaci by měl zajistit přiměřenou, 
inkluzivní a spravedlivou transformaci 
pro všechny; v tomto ohledu hluboce 
lituje toho, že se Fond pro spravedlivou 
transformaci ukáže jako nedostatečný pro 
spravedlivý a inkluzivní přechod na 
zelenější hospodářství;

Or. en
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Pozměňovací návrh 89
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. připomíná, že přechodu na výrobní 
model s nulovými emisemi nelze 
dosáhnout, pokud nebude dostatečně 
pozvolný a odpovídající pozornost nebude 
věnována vedlejším účinkům na 
hospodářské, sociální a kulturní rámce, ve 
kterých se zúčastněné strany pohybují;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Vlad-Marius Botoş

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. konstatuje, že nejlepším způsobem, 
jak zareagovat na obavy občanů, je 
podporovat růst reálných příjmů a 
usilovat o zvýšení investic do kvalitních 
pracovních míst, podpořit domácí 
poptávku a zajistit spravedlivější rozdělení 
vytvořeného bohatství; domnívá se, že 
Pakt o stabilitě a růstu by měl být 
flexibilnější, aby zohledňoval cyklické 
podmínky, strukturální reformy a veřejné 
investice;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Niklas Nienaß
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za skupinu Vert/ALE

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. konstatuje, že nejlepším způsobem, 
jak zareagovat na obavy občanů, je 
podporovat růst reálných příjmů a usilovat 
o zvýšení investic do kvalitních pracovních 
míst, podpořit domácí poptávku a zajistit 
spravedlivější rozdělení vytvořeného 
bohatství; domnívá se, že Pakt o stabilitě a 
růstu by měl být flexibilnější, aby 
zohledňoval cyklické podmínky, 
strukturální reformy a veřejné investice;

7. konstatuje, že nejlepším způsobem, 
jak zareagovat na obavy občanů, je 
podporovat růst reálných příjmů a usilovat 
o zvýšení investic do zelených a kvalitních 
pracovních míst, podpořit domácí poptávku 
a zajistit spravedlivější rozdělení 
vytvořeného bohatství; domnívá se, že Pakt 
o stabilitě a růstu by měl být flexibilnější, 
aby zohledňoval cyklické podmínky, 
strukturální reformy a veřejné investice; 
vyzývá Komisi, aby posílila úlohu 
Evropského parlamentu v rámci procesu 
evropského semestru, jež by se neměla 
omezovat na pouhé poskytování 
stanoviska k hlavním směrům politik 
zaměstnanosti, a aby zvýšila 
transparentnost tohoto procesu;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. konstatuje, že nejlepším způsobem, 
jak zareagovat na obavy občanů, je 
podporovat růst reálných příjmů a usilovat 
o zvýšení investic do kvalitních pracovních 
míst, podpořit domácí poptávku a zajistit 
spravedlivější rozdělení vytvořeného 
bohatství; domnívá se, že Pakt o stabilitě a 
růstu by měl být flexibilnější, aby 
zohledňoval cyklické podmínky, 
strukturální reformy a veřejné investice;

7. konstatuje, že nejlepším způsobem, 
jak zareagovat na obavy občanů, je 
podporovat růst reálných příjmů a usilovat 
o zvýšení investic do kvalitních pracovních 
míst, podpořit domácí poptávku a zajistit 
spravedlivější rozdělení vytvořeného 
bohatství; domnívá se, že Pakt o stabilitě a 
růstu by měl být flexibilnější, aby 
zohledňoval cyklické podmínky, 
strukturální reformy a veřejné investice; 
opakuje, že podle předpokladů má růst 
reálných příjmů na obyvatele v eurozóně 
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činit v období 2020/2021 méně než 1 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. konstatuje, že nejlepším způsobem, 
jak zareagovat na obavy občanů, je 
podporovat růst reálných příjmů a usilovat 
o zvýšení investic do kvalitních pracovních 
míst, podpořit domácí poptávku a zajistit 
spravedlivější rozdělení vytvořeného 
bohatství; domnívá se, že Pakt o stabilitě a 
růstu by měl být flexibilnější, aby 
zohledňoval cyklické podmínky, 
strukturální reformy a veřejné investice;

7. konstatuje, že nejlepším způsobem, 
jak zareagovat na obavy občanů, je 
podporovat růst reálných příjmů, usilovat o 
zvýšení investic do kvalitních a řádně 
placených pracovních míst, která odrážejí 
rozvíjející se oblasti budoucích a nových 
technologických trendů, podpořit domácí 
poptávku a zajistit spravedlivější rozdělení 
vytvořeného bohatství; domnívá se, že Pakt 
o stabilitě a růstu by měl být flexibilnější, 
aby zohledňoval cyklické podmínky, 
strukturální reformy a veřejné investice;

Or. ro

Pozměňovací návrh 94
Erik Bergkvist

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. konstatuje, že nejlepším způsobem, 
jak zareagovat na obavy občanů, je 
podporovat růst reálných příjmů a usilovat 
o zvýšení investic do kvalitních pracovních 
míst, podpořit domácí poptávku a zajistit 
spravedlivější rozdělení vytvořeného 
bohatství; domnívá se, že Pakt o stabilitě a 
růstu by měl být flexibilnější, aby 
zohledňoval cyklické podmínky, 
strukturální reformy a veřejné investice;

7. konstatuje, že jedním ze způsobů, 
jak zareagovat na obavy občanů, je 
podporovat růst reálných příjmů a usilovat 
o zvýšení investic do kvalitních pracovních 
míst, podpořit domácí poptávku a zajistit 
spravedlivější rozdělení vytvořeného 
bohatství; domnívá se, že Pakt o stabilitě a 
růstu by měl být flexibilnější, aby 
zohledňoval cyklické podmínky, 
bezodkladnou nutnost poskytnout 
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finanční prostředky, které umožní 
dosáhnout klimaticky neutrální Evropy 
nejpozději do roku 2050, a strukturální 
reformy a veřejné investice;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. konstatuje, že nejlepším způsobem, 
jak zareagovat na obavy občanů, je 
podporovat růst reálných příjmů a usilovat 
o zvýšení investic do kvalitních pracovních 
míst, podpořit domácí poptávku a zajistit 
spravedlivější rozdělení vytvořeného 
bohatství; domnívá se, že Pakt o stabilitě a 
růstu by měl být flexibilnější, aby 
zohledňoval cyklické podmínky, 
strukturální reformy a veřejné investice;

7. konstatuje, že nejlepším způsobem, 
jak zareagovat na obavy občanů, je 
podporovat růst reálných příjmů a usilovat 
o zvýšení investic do kvalitních pracovních 
míst, podpořit domácí poptávku a zajistit 
spravedlivější rozdělení vytvořeného 
bohatství; domnívá se, že provádění Paktu 
o stabilitě a růstu by mělo zohledňovat 
cyklické podmínky, strukturální reformy a 
veřejné investice a umožňovat optimální a 
inkluzivní růst v celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. konstatuje, že nejlepším způsobem, 
jak zareagovat na obavy občanů, je 
podporovat růst reálných příjmů a usilovat 
o zvýšení investic do kvalitních pracovních 
míst, podpořit domácí poptávku a zajistit 
spravedlivější rozdělení vytvořeného 
bohatství; domnívá se, že Pakt o stabilitě a 
růstu by měl být flexibilnější, aby 

7. konstatuje, jak důležité je 
podporovat růst reálných příjmů a usilovat 
o zvýšení investic do kvalitních pracovních 
míst, podpořit domácí poptávku a zajistit 
spravedlivější rozdělení vytvořeného 
bohatství; domnívá se, že Pakt o stabilitě a 
růstu by měl být flexibilnější, aby 
zohledňoval cyklické podmínky, 
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zohledňoval cyklické podmínky, 
strukturální reformy a veřejné investice;

strukturální reformy a veřejné investice;

Or. es

Pozměňovací návrh 97
Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. konstatuje, že nejlepším způsobem, 
jak zareagovat na obavy občanů, je 
podporovat růst reálných příjmů a usilovat 
o zvýšení investic do kvalitních pracovních 
míst, podpořit domácí poptávku a zajistit 
spravedlivější rozdělení vytvořeného 
bohatství; domnívá se, že Pakt o stabilitě a 
růstu by měl být flexibilnější, aby 
zohledňoval cyklické podmínky, 
strukturální reformy a veřejné investice;

7. konstatuje, že nejlepším způsobem, 
jak zareagovat na obavy občanů, je 
podporovat růst reálných příjmů a usilovat 
o zvýšení investic do kvalitních pracovních 
míst, podpořit domácí poptávku a zajistit 
spravedlivější a inkluzivní rozdělení 
vytvořeného bohatství; domnívá se, že Pakt 
o stabilitě a růstu by měl být flexibilnější, 
aby zohledňoval cyklické podmínky, 
strukturální reformy a veřejné investice;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Tamás Deutsch

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. konstatuje, že nejlepším způsobem, 
jak zareagovat na obavy občanů, je 
podporovat růst reálných příjmů a 
usilovat o zvýšení investic do kvalitních 
pracovních míst, podpořit domácí poptávku 
a zajistit spravedlivější rozdělení 
vytvořeného bohatství; domnívá se, že 
Pakt o stabilitě a růstu by měl být 
flexibilnější, aby zohledňoval cyklické 
podmínky, strukturální reformy a veřejné 
investice;

7. konstatuje, že nejlepším způsobem, 
jak zareagovat na obavy občanů, je usilovat 
o zvýšení investic do kvalitních pracovních 
míst, podpořit domácí poptávku a zajistit 
spravedlivější rozdělení vytvořeného 
bohatství; domnívá se, že je třeba plně 
využít flexibility v rámci Paktu o stabilitě a 
růstu, aby byly zohledňovány cyklické 
podmínky, strukturální reformy a veřejné 
investice;
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Or. en

Pozměňovací návrh 99
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Bod 7 – bod 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1) konstatuje, že pokud jsou prognózy 
Komise správné, čeká nás po sobě 
jdoucích šest let, kdy reálné příjmy na 
obyvatele v eurozóně porostou o méně než 
jedno procento;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Bod 7 – bod 2 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2) zdůrazňuje, že pro zmírnění 
chudoby pracujících mají prvořadý 
význam spravedlivá kompenzace a růst 
reálných příjmů;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Josianne Cutajar

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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7a. vyjadřuje politování nad 
skutečností, že jak zdůraznila Evropská 
komise ve strategii pro udržitelný růst na 
rok 2020, zůstávají ženy znevýhodněny na 
trhu práce, přestože obecně dosahují 
lepších výsledků v oblasti vzdělávání; 
připomíná klíčovou úlohu politik 
zaměřených na sladění pracovního a 
soukromého života, pokud jde o 
odstranění rozdílů v zaměstnanosti a 
odměňování žen a mužů; v tomto ohledu 
zdůrazňuje, že je zapotřebí posílit 
genderový rozměr v procesu evropského 
semestru a v politice soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu, Clotilde Armand

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. konstatuje, že v některých 
členských státech je naléhavě nutné 
provést investice do infrastruktury a 
veřejných služeb, a vyzývá Evropskou 
komisi, aby zajistila nezbytné nástroje pro 
předávání know-how ze zemí, které jsou v 
této oblasti rozvinutější, do zemí, které tyto 
znalosti potřebují;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Josianne Cutajar

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. vyzdvihuje význam sociálního 
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dialogu, dvoustranného i trojstranného, 
coby klíčového nástroje pro zlepšování 
podmínek pracovníků; vyzývá k podpoře 
tohoto rozměru v rámci procesu 
evropského semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Vlad-Marius Botoş

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že vztah mezi politikou 
soudržnosti a správou ekonomických 
záležitostí v rámci evropského semestru by 
měl být vyvážený, reciproční a zaměřený 
na pozitivní pobídky; dále podporuje 
uznání územního rozměru, které by bylo 
pro evropský semestr přínosné.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Mathilde Androuët

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že vztah mezi politikou 
soudržnosti a správou ekonomických 
záležitostí v rámci evropského semestru by 
měl být vyvážený, reciproční a zaměřený 
na pozitivní pobídky; dále podporuje 
uznání územního rozměru, které by bylo 
pro evropský semestr přínosné.

8. domnívá se, že vztah mezi politikou 
soudržnosti a správou ekonomických 
záležitostí v rámci evropského semestru by 
měl být vyvážený, reciproční a zaměřený 
na pozitivní pobídky; dále podporuje 
uznání územního rozměru, které by bylo 
pro evropský semestr přínosné; vyzývá k 
podstatnému navýšení Evropského 
zemědělského fondu pro rozvoj venkova, 
aby mohl podporovat změny v 
zemědělském odvětví, a k jeho 
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modernizaci s cílem zabránit emisím 
uhlíku a nadměrnému používání 
přípravků na ochranu rostlin a GMO; 
vybízí k používání krátkých 
dodavatelských řetězců za účelem 
zkrácení doručovacích cest, při kterých 
vznikají emise skleníkových plynů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 106
Niklas Nienaß
za skupinu Vert/ALE

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že vztah mezi politikou 
soudržnosti a správou ekonomických 
záležitostí v rámci evropského semestru by 
měl být vyvážený, reciproční a zaměřený 
na pozitivní pobídky; dále podporuje 
uznání územního rozměru, které by bylo 
pro evropský semestr přínosné.

8. domnívá se, že vztah mezi politikou 
soudržnosti a správou ekonomických 
záležitostí v rámci evropského semestru by 
měl být vyvážený, reciproční, 
transparentní a zaměřený na pozitivní 
pobídky; dále podporuje uznání územního 
rozměru, které by bylo pro evropský 
semestr přínosné; důrazně podporuje 
přepracování všech ekonomických politik 
tak, aby směřovaly k cíli dosažení 
klimaticky neutrální EU do roku 2040; 
dále připomíná význam provádění Zelené 
dohody a upozorňuje na usnesení o 
Zelené dohodě pro Evropu, které 
Parlament přijal v lednu 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Josianne Cutajar

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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8. domnívá se, že vztah mezi politikou 
soudržnosti a správou ekonomických 
záležitostí v rámci evropského semestru by 
měl být vyvážený, reciproční a zaměřený 
na pozitivní pobídky; dále podporuje 
uznání územního rozměru, které by bylo 
pro evropský semestr přínosné.

8. domnívá se, že vztah mezi politikou 
soudržnosti a správou ekonomických 
záležitostí v rámci evropského semestru by 
měl být vyvážený, reciproční a zaměřený 
na pozitivní pobídky; dále podporuje, aby 
bylo v rámci evropského semestru i v 
doporučeních pro jednotlivé země 
přihlíženo k územnímu rozměru i k 
začleňování genderového hlediska a k 
genderovému rozpočtování.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že vztah mezi politikou 
soudržnosti a správou ekonomických 
záležitostí v rámci evropského semestru by 
měl být vyvážený, reciproční a zaměřený 
na pozitivní pobídky; dále podporuje 
uznání územního rozměru, které by bylo 
pro evropský semestr přínosné.

8. domnívá se, že vztah mezi politikou 
soudržnosti a správou ekonomických 
záležitostí v rámci evropského semestru by 
měl být vyvážený, reciproční a zaměřený 
na pozitivní pobídky; dále podporuje 
uznání územního rozměru a odborných 
kapacit na místní a regionální úrovni, což 
by bylo pro evropský semestr přínosné.

Or. ro

Pozměňovací návrh 109
Tamás Deutsch

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. domnívá se, že vztah mezi politikou 
soudržnosti a správou ekonomických 
záležitostí v rámci evropského semestru by 
měl být vyvážený, reciproční a zaměřený 
na pozitivní pobídky; dále podporuje 

8. domnívá se, že vztah mezi politikou 
soudržnosti a správou ekonomických 
záležitostí v rámci evropského semestru by 
měl být vyvážený a v rámci možností 
zaměřený na pozitivní pobídky; domnívá 
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uznání územního rozměru, které by bylo 
pro evropský semestr přínosné.

se, že by pro evropský semestr bylo 
přínosné větší uznání územního rozměru.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. vyzývá k podpoře všech aspektů 
Evropské územní spolupráce 
(přeshraniční, nadnárodní a 
meziregionální spolupráce, vnitřní i 
vnější) s cílem pracovat na dosažení 
obecného cíle hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. upozorňuje, že by evropský semestr 
měl přihlížet k podpoře přístupu k 
efektivnímu financování ve vysoce 
znečišťujících odvětvích, aby mohla být 
zkoumána a zaváděna ekologická a méně 
znečišťující řešení za účelem omezení 
toxických plynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
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Niklas Nienaß
za skupinu Vert/ALE

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. vyjadřuje hluboké politování nad 
snížením prostředků navržených pro 
politiku soudržnosti; trvá na tom, že by 
financování politiky soudržnosti mělo být 
výrazně vyšší, než je stávající VFR, s cílem 
dosáhnout udržitelného a inkluzivního 
růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. připomíná, že je nutné zajistit, aby 
byla větší pozornost věnována ochraně a 
posílení historického a kulturního dědictví 
členských států, mimo jiné 
prostřednictvím přiměřených 
rozpočtových prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. zdůrazňuje, že malé a střední 
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podniky jsou základním hybatelem rozvoje 
a zaměstnanosti v hospodářství EU, 
zejména ve středomořských regionech a 
zemích, a že – ze strukturálních důvodů – 
mohou těžko využívat plného potenciálu 
jednotného trhu, jsou-li vystaveny velké 
daňové a administrativní zátěži; žádá 
proto Komisi, aby odstranila zbytečnou 
zátěž a překážky.

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. vyzývá Komisi, aby naléhavě 
vyzvala členské státy k větší spolupráci 
mezi vnitrostátními a regionálními orgány 
a všemi zúčastněnými stranami s cílem 
určit společně rozvojové priority a rozdělit 
finanční prostředky, jež by podněcovaly 
zapojení občanské společnosti do utváření 
vlastní budoucnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. domnívá se, že je nezbytné zajistit 
větší ekonomický závazek ve prospěch 
preventivních opatření, která by snižovala 
přírodní rizika spojená s přírodními 
katastrofami a šíření chorob rostlin;
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Or. en

Pozměňovací návrh 117
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Návrh stanoviska
Bod 8 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8c. uznává, že je důležité, aby na 
vnitrostátních, regionálních a místních 
úrovních existovaly nezávislé 
komunikační kanály a byly poskytovány 
správné informace; důrazně proto 
Evropské komisi doporučuje, aby zavedla 
opatření na podporu nezávislé 
žurnalistiky na regionální a místní úrovni 
s cílem šířit evropské hodnoty a 
informovat o úspěších politiky 
soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Návrh stanoviska
Bod 8 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8d. upozorňuje, že by v rámci 
evropského semestru měla být posuzována 
opatření týkající se skutečných a 
dostupných informací pro všechny 
potenciální způsobilé příjemce evropských 
fondů;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu
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Návrh stanoviska
Bod 8 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8e. domnívá se, že je zapotřebí, aby 
byly dále zjednodušeny mechanismy pro 
přístup k evropským fondům a zvýšila se 
jejich flexibilita, a to jak na úrovni 
Komise, tak na úrovni členských států, s 
cílem zajistit větší přístup k těmto fondům 
pro potenciální příjemce včetně 
nevládních organizací a ekonomických 
subjektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Návrh stanoviska
Bod 8 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8f. zdůrazňuje, že míra zapojení 
sociálních partnerů na vnitrostátní úrovni 
je stále nízká a že jak Komise, tak vlády 
členských států by měly více usilovat o 
zajištění toho, aby byli sociální partneři 
pravidelně konzultováni a jejich názory 
byly zohledňovány při tvorbě politik i 
přijímání rozhodnutí.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Návrh stanoviska
Bod 8 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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8g. zdůrazňuje, že ekologická 
transformace evropské ekonomiky a 
společnosti nesmí zastínit význam 
ekonomického a průmyslového rozvoje 
Evropské unie a její postavení v rámci 
světového hospodářství; Komise by navíc 
měla zohledňovat podporu přístupu k 
účinným rozvojovým nástrojům pro 
všechny zúčastněné strany v regionech, 
které jsou nejvíce zasaženy ekologickou 
transformací.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu, Clotilde Armand

Návrh stanoviska
Bod 8 h (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8h. vítá návrh Evropské komise na 
zřízení Fondu pro spravedlivou 
transformaci s cílem posílit investice do 
technologií šetrných vůči klimatu; 
zdůrazňuje, že cílem fondu je rovněž 
kompenzace úsilí vyvíjeného různými 
hospodářskými odvětvími, která jsou 
povinna splnit klimatické cíle EU; 
upozorňuje, že by finanční prostředky 
použité na zřízení Fondu pro spravedlivou 
transformaci neměly mít dopad na 
celkovou výši prostředků přidělených na 
podporu soudržnosti; připomíná postoj 
Evropského parlamentu, že by výše 
finančních prostředků na podporu 
soudržnosti v příštím VFR měla být 
zachována; konstatuje, že některé 
stávající fondy soudržnosti již přispívají 
na boj proti změně klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
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Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu, Clotilde Armand

Návrh stanoviska
Bod 8 i (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8i. zdůrazňuje, že k provádění 
projektů v rámci Zelené dohody bude 
nutná značná úroveň know-how, pracovní 
síly i odborných znalostí; vyzývá EIB a 
Komisi, aby vyvíjely větší úsilí, pokud jde 
o poskytování pomoci realizátorům 
projektů a místním, regionálním a 
vnitrostátním orgánům;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Návrh stanoviska
Bod 8 j (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8j. vítá závazek EU, že bude v rámci 
svých politik plnit cíle udržitelného 
rozvoje a začlení je do evropského 
semestru; domnívá se, že by se EU měla v 
příštích letech na plnění cílů udržitelného 
rozvoje zaměřit.

Or. en


