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Pozměňovací návrh 1
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. uznává, že je třeba, aby rozpočet 
EU nadále podporoval oživení, sbližování, 
spravedlivý a inkluzivní udržitelný růst, 
konkurenceschopnost evropského 
hospodářství a další priority EU, jako je 
sociální, hospodářská a územní soudržnost, 
regionální rozvoj, klimatická opatření, 
digitalizace a inovace, bezpečnost a řízení 
migrace, a současně konstatuje, že 
pandemie COVID-19 připravila novou 
nečekanou výzvu, na níž musí EU a 
členské státy rázně reagovat a najít řešení 
na úrovni EU;

1. uznává, že je třeba, aby rozpočet 
EU nadále podporoval oživení, sbližování, 
spravedlivý a inkluzivní udržitelný růst, 
konkurenceschopnost evropského 
hospodářství a další priority EU, jako je 
sociální, hospodářská a územní soudržnost, 
regionální rozvoj, klimatická opatření, 
digitalizace a inovace, a současně 
konstatuje, že pandemie COVID-19 
připravila novou nečekanou výzvu, na níž 
musí EU a členské státy rázně reagovat a 
najít řešení na úrovni EU;

uznává politiku soudržnosti jako klíč k 
úspěchu Zelené dohody pro Evropu, v boji 
proti změně klimatu a k plnění závazků 
Unie vyplývající z Pařížské dohody, 
protože všechny politiky Unie by měly být 
v souladu s cílem omezit globální 
oteplování pod 1,5°C a s cílem zastavit a 
zvrátit úbytek biologické 
rozmanitosti;požaduje, aby ochrana 
klimatu představovala 50 % výdajů ve 
všech programech, a požaduje okamžité 
ukončení používání fosilních paliv;;
požaduje provedení ambiciózní evropské 
politiky soudržnosti odolné vůči změně 
klimatu a orientované zdola nahoru a na 
rovnost pohlaví; žádá, aby byla podpořena 
novými zdroji, protože je hlavní investiční 
politikou Unie a nástrojem oživení, který 
přináší výhody všem regionům a ruší 
makroekonomické podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
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Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
za skupinu GUE/NGL

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. uznává, že je třeba, aby rozpočet 
EU nadále podporoval oživení, sbližování, 
spravedlivý a inkluzivní udržitelný růst, 
konkurenceschopnost evropského 
hospodářství a další priority EU, jako je 
sociální, hospodářská a územní soudržnost, 
regionální rozvoj, klimatická opatření, 
digitalizace a inovace, bezpečnost a řízení 
migrace, a současně konstatuje, že 
pandemie COVID-19 připravila novou 
nečekanou výzvu, na níž musí EU a 
členské státy rázně reagovat a najít řešení 
na úrovni EU;

1. požaduje vytvoření silného a 
ambiciózního rozpočtu Unie na rok 2021, 
který by zmírnil sociálně-ekonomický 
dopad krize COVID-19 a podpořil oživení 
Unie, posílil hospodářskou, sociální a 
regionální konvergenci, soudržnost a 
odolnost, podpořil spravedlivý, inkluzivní 
a udržitelný růst a urychlení provádění 
hlavních priorit a cílů Unie, jako je 
sociální, hospodářská a územní soudržnost 
a regionální rozvoj, opatření v oblasti 
klimatu, Zelená dohoda pro Evropu, 
Pařížská dohoda, zásada „neškodit 
významně“, spravedlivý přechod k 
uhlíkově neutrálnímu hospodářství do 
roku 2050, cíle udržitelného rozvoje, 
evropský pilíř sociálních práv, digitální 
transformace, inovace a řízení migrace na 
základě solidarity, spolupráce a sdílené 
odpovědnosti; zdůrazňuje, že pandemie 
COVID-19 přinesla řadu nových a 
nečekaných sociálně-ekonomických výzev, 
na něž musí Unie a její členské státy rázně 
reagovat a najít spravedlivá a účinná 
řešení na úrovni Unie i členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Pascal Arimont, Peter Pollák, Maria Spyraki, 
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. uznává, že je třeba, aby rozpočet 
EU nadále podporoval oživení, sbližování, 
spravedlivý a inkluzivní udržitelný růst, 

1. uznává, že je třeba, aby rozpočet 
EU nadále podporoval oživení, sbližování, 
reformy, spravedlivý a inkluzivní 
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konkurenceschopnost evropského 
hospodářství a další priority EU, jako je 
sociální, hospodářská a územní soudržnost, 
regionální rozvoj, klimatická opatření, 
digitalizace a inovace, bezpečnost a řízení 
migrace, a současně konstatuje, že 
pandemie COVID-19 připravila novou 
nečekanou výzvu, na níž musí EU a 
členské státy rázně reagovat a najít řešení 
na úrovni EU;

udržitelný dlouhodobý růst a 
konkurenceschopnost evropského 
hospodářství s cílem řešit strukturální 
slabiny ekonomik a posilovat jejich 
odolnost a další priority EU, jako je 
sociální, hospodářská a územní soudržnost, 
regionální rozvoj, klimatická opatření, 
ekologická transformace, digitalizace a 
inovace, bezpečnost a řízení migrace, aby 
se zabránilo rozšiřování rozdílů v Unii, a 
současně konstatuje, že pandemie COVID-
19 připravila novou nečekanou výzvu v 
oblasti hospodářství a zdravotnictví, na níž 
musí EU a členské státy rázně reagovat a 
najít účinná řešení na úrovni EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. uznává, že je třeba, aby rozpočet 
EU nadále podporoval oživení, sbližování, 
spravedlivý a inkluzivní udržitelný růst, 
konkurenceschopnost evropského 
hospodářství a další priority EU, jako je 
sociální, hospodářská a územní soudržnost, 
regionální rozvoj, klimatická opatření, 
digitalizace a inovace, bezpečnost a řízení 
migrace, a současně konstatuje, že 
pandemie COVID-19 připravila novou 
nečekanou výzvu, na níž musí EU a 
členské státy rázně reagovat a najít řešení 
na úrovni EU;

1. uznává, že je třeba, aby rozpočet 
EU nadále podporoval oživení, sbližování, 
spravedlivý a inkluzivní udržitelný růst, 
konkurenceschopnost evropského 
hospodářství a další priority EU, jako je 
sociální, hospodářská a územní soudržnost, 
regionální rozvoj, klimatická opatření, 
digitalizace a inovace, bezpečnost a řízení 
migrace, a současně konstatuje, že 
pandemie COVID-19 připravila novou 
nečekanou výzvu, na níž musí EU 
a členské státy rázně reagovat a najít řešení 
na úrovni EU; v souladu s tím usiluje o 
zavedení koordinačního mechanismu pro 
řešení krizí na úrovni Unie;

Or. ro

Pozměňovací návrh 5
Mathilde Androuët
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Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. uznává, že je třeba, aby rozpočet 
EU nadále podporoval oživení, sbližování, 
spravedlivý a inkluzivní udržitelný růst, 
konkurenceschopnost evropského 
hospodářství a další priority EU, jako je 
sociální, hospodářská a územní soudržnost, 
regionální rozvoj, klimatická opatření, 
digitalizace a inovace, bezpečnost a řízení 
migrace, a současně konstatuje, že 
pandemie COVID-19 připravila novou 
nečekanou výzvu, na níž musí EU a 
členské státy rázně reagovat a najít řešení 
na úrovni EU;

1. uznává, že je třeba, aby rozpočet 
EU nadále podporoval oživení, sbližování, 
spravedlivý a udržitelný růst, 
konkurenceschopnost evropského 
hospodářství a další priority EU, jako je 
sociální, hospodářská a územní soudržnost, 
regionální rozvoj, klimatická opatření, 
digitalizace a inovace, bezpečnost a řízení 
migrace, včetně přísnějších kontrol na 
vnějších hranicích Unie, a současně 
konstatuje, že pandemie COVID-19 
připravila novou nečekanou výzvu, na níž 
musí EU a členské státy rázně reagovat a 
najít řešení na úrovni EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Laurence Farreng

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. uznává, že je třeba, aby rozpočet 
EU nadále podporoval oživení, sbližování, 
spravedlivý a inkluzivní udržitelný růst, 
konkurenceschopnost evropského 
hospodářství a další priority EU, jako je 
sociální, hospodářská a územní soudržnost, 
regionální rozvoj, klimatická opatření, 
digitalizace a inovace, bezpečnost a řízení 
migrace, a současně konstatuje, že 
pandemie COVID-19 připravila novou 
nečekanou výzvu, na níž musí EU a 
členské státy rázně reagovat a najít řešení 
na úrovni EU;

1. uznává, že je třeba, aby rozpočet 
EU nadále podporoval oživení, sbližování, 
spravedlivý a inkluzivní udržitelný růst, 
konkurenceschopnost evropského 
hospodářství a další priority EU, jako je 
sociální, hospodářská a územní soudržnost, 
regionální rozvoj, klimatická opatření, 
digitalizace a inovace, kultura, vzdělávání, 
bezpečnost a řízení migrace, a současně 
konstatuje, že pandemie COVID-19 
připravila novou nečekanou výzvu, na níž 
musí EU a členské státy rázně reagovat a 
najít řešení na úrovni EU;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 7
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. uznává, že je třeba, aby rozpočet 
EU nadále podporoval oživení, sbližování, 
spravedlivý a inkluzivní udržitelný růst, 
konkurenceschopnost evropského 
hospodářství a další priority EU, jako je 
sociální, hospodářská a územní soudržnost, 
regionální rozvoj, klimatická opatření, 
digitalizace a inovace, bezpečnost a řízení 
migrace, a současně konstatuje, že 
pandemie COVID-19 připravila novou 
nečekanou výzvu, na níž musí EU a 
členské státy rázně reagovat a najít řešení 
na úrovni EU;

1. uznává, že je třeba, aby rozpočet 
EU nadále podporoval oživení, sbližování, 
spravedlivý a inkluzivní udržitelný růst, 
konkurenceschopnost evropského 
hospodářství a další priority EU, jako je 
sociální, hospodářská a územní soudržnost, 
regionální rozvoj, klimatická opatření, 
digitalizace, výzkum a inovace, bezpečnost 
a řízení migrace, a současně konstatuje, že 
pandemie COVID-19 připravila novou 
nečekanou výzvu, na níž musí EU 
a členské státy rázně reagovat a najít řešení 
na úrovni EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Tamás Deutsch

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. uznává, že je třeba, aby rozpočet 
EU nadále podporoval oživení, sbližování, 
spravedlivý a inkluzivní udržitelný růst, 
konkurenceschopnost evropského 
hospodářství a další priority EU, jako je 
sociální, hospodářská a územní soudržnost, 
regionální rozvoj, klimatická opatření, 
digitalizace a inovace, bezpečnost a řízení 
migrace, a současně konstatuje, že 
pandemie COVID-19 připravila novou 
nečekanou výzvu, na níž musí EU a 
členské státy rázně reagovat a najít řešení 
na úrovni EU;

1. uznává, že je třeba, aby rozpočet 
EU nadále podporoval oživení, sbližování, 
spravedlivý a inkluzivní udržitelný růst, 
konkurenceschopnost evropského 
hospodářství a další priority EU, jako je 
sociální, hospodářská a územní soudržnost, 
regionální rozvoj, klimatická opatření, 
digitalizace a inovace, bezpečnost, a 
současně konstatuje, že pandemie COVID-
19 připravila novou nečekanou výzvu, na 
níž musí EU a členské státy rázně reagovat 
a najít řešení na úrovni EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 9
Erik Bergkvist

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. uznává, že je třeba, aby rozpočet 
EU nadále podporoval oživení, sbližování, 
spravedlivý a inkluzivní udržitelný růst, 
konkurenceschopnost evropského 
hospodářství a další priority EU, jako je 
sociální, hospodářská a územní soudržnost, 
regionální rozvoj, klimatická opatření, 
digitalizace a inovace, bezpečnost a řízení 
migrace, a současně konstatuje, že 
pandemie COVID-19 připravila novou 
nečekanou výzvu, na níž musí EU a 
členské státy rázně reagovat a najít řešení 
na úrovni EU;

1. uznává, že je třeba, aby rozpočet 
EU nadále podporoval oživení, sbližování, 
spravedlivý a inkluzivní udržitelný růst, 
konkurenceschopnost evropského 
hospodářství a další priority EU, jako je 
sociální, hospodářská a územní soudržnost, 
regionální rozvoj, klimatická opatření, 
digitalizace a inovace, bezpečnost a řízení 
migrace, a současně konstatuje, že 
pandemie COVID-19 připravila novou 
výzvu, na níž musí EU a členské státy 
rázně reagovat a najít řešení na unijní, 
vnitrostátní a regionální úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Francesca Donato

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. uznává, že je třeba, aby rozpočet 
EU nadále podporoval oživení, sbližování, 
spravedlivý a inkluzivní udržitelný růst, 
konkurenceschopnost evropského 
hospodářství a další priority EU, jako je 
sociální, hospodářská a územní soudržnost, 
regionální rozvoj, klimatická opatření, 
digitalizace a inovace, bezpečnost a řízení 
migrace, a současně konstatuje, že 
pandemie COVID-19 připravila novou 
nečekanou výzvu, na níž musí EU a 
členské státy rázně reagovat a najít řešení 
na úrovni EU;

1. uznává, že je třeba, aby rozpočet 
EU nadále podporoval oživení, spravedlivý 
a inkluzivní růst, konkurenceschopnost 
evropského hospodářství a další priority 
EU, jako je sociální, hospodářská a územní 
soudržnost, regionální rozvoj, klimatická 
opatření, digitalizace a inovace, bezpečnost 
a řízení migrace, a současně konstatuje, že 
pandemie COVID-19 připravila novou 
nečekanou výzvu, na níž musí EU 
a členské státy rázně reagovat a najít řešení 
na úrovni EU;
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Or. it

Pozměňovací návrh 11
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
za skupinu GUE/NGL

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Pascal Arimont, Peter Pollák, Maria Spyraki, 
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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2. připomíná, že soudržnost je oblastí, 
v níž se EU o pravomoci dělí s členskými 
státy, a že jako jedna z hlavních politik 
financovaná formou veřejných investic 
bude hrát významnou roli při oživení po 
pandemii COVID-19; zdůrazňuje, že 
politika soudržnosti je založena na 
solidaritě a má za cíl zmírňovat 
hospodářské, sociální a územní rozdíly 
mezi členskými státy a regiony na území 
EU; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
programy řízené v rámci evropských 
strukturálních a investičních fondů 
podporují a velkou měrou přispívají k 
udržitelným řešením spravedlivého a 
inkluzivního hospodářského růstu a ke 
kvalitním, bezpečným a spravedlivým 
pracovním a životním podmínkám občanů, 
včetně rovných příležitostí, sociální 
spravedlnosti a nediskriminace;

2. připomíná, že soudržnost je oblastí, 
v níž se EU o pravomoci dělí s členskými 
státy, a že jako jedna z hlavních politik 
financovaná formou veřejných investic 
bude hrát významnou roli při zmírňování 
hospodářských a sociálních dopadů a také 
v procesu oživení po důsledcích pandemie 
COVID-19 bude hrát zásadní úlohu; 
zdůrazňuje, že soudržnost je základní a 
nejuznávanější politikou, která formovala 
Unii, jak ji dnes známe, a je založena na 
solidaritě s cílem snižovat hospodářské, 
sociální a územní rozdíly mezi členskými 
státy spolu s posilováním hospodářské, 
územní a sociální odolnosti v EU a 
regionech pro harmoničtější rozvoj, který 
pomůže Unii zůstat globálně 
konkurenceschopnou; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že programy řízené v rámci 
evropských strukturálních a investičních 
fondů podporují a velkou měrou přispívají 
k udržitelným řešením spravedlivého a 
dlouhodobého inkluzivního hospodářského 
růstu a ke kvalitním, bezpečným a 
spravedlivým pracovním a životním 
podmínkám občanů, včetně rovných 
příležitostí, sociální spravedlnosti a 
nediskriminace; s cílem maximalizovat 
dopad ESI fondů je nezbytné, aby orgány 
členských států na všech úrovních úzce 
spolupracovaly mezi sebou a se 
zaměstnavateli, odbory, akademickými 
pracovníky, nevládními organizacemi a 
dalšími zúčastněnými stranami;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná, že soudržnost je oblastí, 
v níž se EU o pravomoci dělí s členskými 

2. připomíná, že soudržnost je oblastí, 
v níž se EU o pravomoci dělí s členskými 
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státy, a že jako jedna z hlavních politik 
financovaná formou veřejných investic 
bude hrát významnou roli při oživení po 
pandemii COVID-19; zdůrazňuje, že 
politika soudržnosti je založena na 
solidaritě a má za cíl zmírňovat 
hospodářské, sociální a územní rozdíly 
mezi členskými státy a regiony na území 
EU; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
programy řízené v rámci evropských 
strukturálních a investičních fondů 
podporují a velkou měrou přispívají k 
udržitelným řešením spravedlivého a 
inkluzivního hospodářského růstu a ke 
kvalitním, bezpečným a spravedlivým 
pracovním a životním podmínkám občanů, 
včetně rovných příležitostí, sociální 
spravedlnosti a nediskriminace;

státy, a že jako jedna z hlavních politik 
financovaná formou veřejných investic 
bude hrát významnou roli při oživení po 
pandemii COVID-19; zdůrazňuje, že 
politika soudržnosti je založena na 
solidaritě a má za cíl zmírňovat 
hospodářské, sociální a územní rozdíly 
mezi členskými státy a regiony na území 
EU; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
programy řízené v rámci evropských 
strukturálních a investičních (ESI) fondů 
podporují inovativní a inteligentní 
ekonomickou transformaci a ekologický 
přechod k zelené, energeticky a zdrojově 
efektivní a nulové uhlíkové Unii; výrazně 
přispívají k udržitelným řešením 
spravedlivého a inkluzivního 
hospodářského růstu a ke kvalitním, 
důstojným pracovním a životním 
podmínkám občanů, včetně rovných 
příležitostí, sociální spravedlnosti a 
nediskriminace a také k Unii, která je více 
propojena a jejímž cílem je zajistit 
dlouhodobé, vysoce kvalitní a udržitelné 
zaměstnání s ohledem na rovnost žen a 
mužů a nediskriminaci, a na základě 
zásady partnerství;
požaduje přesun všech druhů investic 
směrem k udržitelným investicím, protože 
ESI fondy musí být použity pro 
udržitelnou mobilitu, ekologicky 
orientované podnikatele, zelenou 
infrastrukturu a postupné vyřazování 
fosilních paliv, aby se zabránilo škodám 
na životním prostředí a klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Mathilde Androuët

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná, že soudržnost je oblastí, 2. připomíná, že soudržnost je oblastí, 
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v níž se EU o pravomoci dělí s členskými 
státy, a že jako jedna z hlavních politik 
financovaná formou veřejných investic 
bude hrát významnou roli při oživení po 
pandemii COVID-19; zdůrazňuje, že 
politika soudržnosti je založena na 
solidaritě a má za cíl zmírňovat 
hospodářské, sociální a územní rozdíly 
mezi členskými státy a regiony na území 
EU; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
programy řízené v rámci evropských 
strukturálních a investičních fondů 
podporují a velkou měrou přispívají k 
udržitelným řešením spravedlivého a 
inkluzivního hospodářského růstu a ke 
kvalitním, bezpečným a spravedlivým 
pracovním a životním podmínkám občanů, 
včetně rovných příležitostí, sociální 
spravedlnosti a nediskriminace;

v níž se EU o pravomoci dělí s členskými 
státy, a že jako jedna z hlavních politik 
financovaná formou veřejných investic 
bude hrát významnou roli při oživení po 
pandemii COVID-19; zdůrazňuje, že 
politika soudržnosti je založena na 
solidaritě a má za cíl zmírňovat 
hospodářské, sociální a územní rozdíly 
mezi členskými státy a regiony na území 
EU; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
programy řízené v rámci evropských 
strukturálních a investičních fondů (ESIF) 
podporují a velkou měrou přispívají 
k udržitelným řešením inkluzivního 
hospodářského růstu a investic, ke 
kvalitním, bezpečným a spravedlivým 
pracovním a životním podmínkám pro 
občany, včetně rovných příležitostí, 
sociální spravedlnosti a nediskriminace; 
trvá na tom, že konkurenceschopnost 
podniků a zemědělských podniků je 
založena na náležité ochraně 
vnitrostátních ekonomik a vyváženém 
mezinárodním obchodu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 15
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná, že soudržnost je oblastí, 
v níž se EU o pravomoci dělí s členskými 
státy, a že jako jedna z hlavních politik 
financovaná formou veřejných investic 
bude hrát významnou roli při oživení po 
pandemii COVID-19; zdůrazňuje, že 
politika soudržnosti je založena na 
solidaritě a má za cíl zmírňovat 
hospodářské, sociální a územní rozdíly 
mezi členskými státy a regiony na území 
EU; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
programy řízené v rámci evropských 
strukturálních a investičních fondů 

2. připomíná, že soudržnost je oblastí, 
v níž se EU o pravomoci dělí s členskými 
státy, a že jako jedna z účinných politik 
financovaná formou veřejných investic 
bude hrát významnou roli při oživení po 
pandemii COVID-19; zdůrazňuje, že 
politika soudržnosti je založena na 
solidaritě a má za cíl zmírňovat 
hospodářské, sociální a územní rozdíly 
mezi členskými státy a jejich regiony; 
konstatuje však, že regionální rozdíly ve 
všech členských státech se žádoucím 
způsobem nezmenšily; v této souvislosti 
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podporují a velkou měrou přispívají k 
udržitelným řešením spravedlivého a 
inkluzivního hospodářského růstu a ke 
kvalitním, bezpečným a spravedlivým 
pracovním a životním podmínkám občanů, 
včetně rovných příležitostí, sociální 
spravedlnosti a nediskriminace;

zdůrazňuje, že programy řízené v rámci 
ESI fondů podporují a velkou měrou 
přispívají k udržitelným řešením 
spravedlivého, udržitelného a inkluzivního 
hospodářského růstu a ke kvalitním, 
bezpečným a spravedlivým pracovním a 
životním podmínkám občanů, včetně 
rovných příležitostí, sociální spravedlnosti 
a nediskriminace;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
za skupinu GUE/NGL

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná, že soudržnost je oblastí, 
v níž se EU o pravomoci dělí s členskými 
státy, a že jako jedna z hlavních politik 
financovaná formou veřejných investic 
bude hrát významnou roli při oživení po 
pandemii COVID-19; zdůrazňuje, že 
politika soudržnosti je založena na 
solidaritě a má za cíl zmírňovat 
hospodářské, sociální a územní rozdíly 
mezi členskými státy a regiony na území 
EU; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
programy řízené v rámci evropských 
strukturálních a investičních fondů 
podporují a velkou měrou přispívají k 
udržitelným řešením spravedlivého a 
inkluzivního hospodářského růstu a ke 
kvalitním, bezpečným a spravedlivým 
pracovním a životním podmínkám občanů, 
včetně rovných příležitostí, sociální 
spravedlnosti a nediskriminace;

2. podtrhuje, že soudržnost je oblastí, 
v níž se EU o pravomoci dělí s členskými 
státy, a představuje jednu z hlavních 
politik financovaných formou veřejných 
investic, která bude hrát významnou roli 
při oživení po pandemii COVID-19; 
zdůrazňuje, že politika soudržnosti je 
založena na solidaritě a má za cíl 
zmírňovat hospodářské, sociální a územní 
rozdíly mezi členskými státy a regiony na 
území EU; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
programy řízené v rámci evropských 
strukturálních a investičních fondů 
podporují a velkou měrou přispívají k 
udržitelným řešením spravedlivého, 
inkluzivního a odolného hospodářského 
růstu a investic a ke kvalitním, bezpečným 
a spravedlivým pracovním a životním 
podmínkám občanů, včetně rovných 
příležitostí, sociální spravedlnosti a 
nediskriminace; v tomto ohledu odmítá 
obrovské škrty prostředků určených na 
soudržnost v návrhu rozpočtu na rok 
2021, který předložila Komise;

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná, že soudržnost je oblastí, 
v níž se EU o pravomoci dělí s členskými 
státy, a že jako jedna z hlavních politik 
financovaná formou veřejných investic 
bude hrát významnou roli při oživení po 
pandemii COVID-19; zdůrazňuje, že 
politika soudržnosti je založena na 
solidaritě a má za cíl zmírňovat 
hospodářské, sociální a územní rozdíly 
mezi členskými státy a regiony na území 
EU; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
programy řízené v rámci evropských 
strukturálních a investičních fondů 
podporují a velkou měrou přispívají k 
udržitelným řešením spravedlivého a 
inkluzivního hospodářského růstu a ke 
kvalitním, bezpečným a spravedlivým 
pracovním a životním podmínkám občanů, 
včetně rovných příležitostí, sociální 
spravedlnosti a nediskriminace;

2. připomíná, že soudržnost je oblastí, 
v níž se EU o pravomoci dělí s členskými 
státy, a že jako jedna z hlavních politik 
financovaná formou veřejných investic 
bude hrát významnou roli při oživení po 
pandemii COVID-19; zdůrazňuje, že 
politika soudržnosti je založena na 
solidaritě a má za cíl zmírňovat 
hospodářské, sociální a územní rozdíly 
mezi členskými státy a regiony na území 
EU, čehož lze dosáhnout pouze s 
odpovídajícím financováním; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že programy řízené 
v rámci evropských strukturálních a 
investičních fondů podporují a velkou 
měrou přispívají k udržitelným řešením 
spravedlivého a inkluzivního 
hospodářského růstu a ke kvalitním, 
bezpečným a spravedlivým pracovním a 
životním podmínkám občanů, včetně 
rovných příležitostí, sociální spravedlnosti 
a nediskriminace;

Or. ro

Pozměňovací návrh 18
Erik Bergkvist

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. připomíná, že soudržnost je oblastí, 
v níž se EU o pravomoci dělí s členskými 
státy, a že jako jedna z hlavních politik 
financovaná formou veřejných investic 
bude hrát významnou roli při oživení po 

2. připomíná, že soudržnost je oblastí, 
v níž se EU o pravomoci dělí s členskými 
státy, a že jako jedna z hlavních politik 
financovaná formou veřejných investic 
bude hrát významnou roli při oživení po 
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pandemii COVID-19; zdůrazňuje, že 
politika soudržnosti je založena na 
solidaritě a má za cíl zmírňovat 
hospodářské, sociální a územní rozdíly 
mezi členskými státy a regiony na území 
EU; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
programy řízené v rámci evropských 
strukturálních a investičních fondů 
podporují a velkou měrou přispívají k 
udržitelným řešením spravedlivého a 
inkluzivního hospodářského růstu a ke 
kvalitním, bezpečným a spravedlivým 
pracovním a životním podmínkám občanů, 
včetně rovných příležitostí, sociální 
spravedlnosti a nediskriminace;

pandemii COVID-19; zdůrazňuje, že 
politika soudržnosti je založena na 
solidaritě a má za cíl zmírňovat 
hospodářské, sociální a územní rozdíly 
mezi členskými státy a regiony na území 
EU; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
programy řízené v rámci evropských 
strukturálních a investičních fondů 
podporují a velkou měrou přispívají 
k udržitelným řešením spravedlivého a 
inkluzivního hospodářského růstu, k 
Zelené dohodě pro Evropu a ke kvalitním, 
bezpečným a spravedlivým pracovním a 
životním podmínkám občanů, včetně 
rovných příležitostí, sociální spravedlnosti 
a nediskriminace;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Erik Bergkvist

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že rozpočet na rok 2021 
zahajuje nové programové období 2021 až 
2027 a že by se měl řídit prioritami 
aktualizovaného a přesměrovaného 
víceletého finančního rámce (VFR) a 
účinně pomáhat se zmírňováním sociálních 
a hospodářských dopadů pandemie 
COVID-19; současně by měl mít neustále 
na zřeteli dostupné zdroje a dodržovat 
rozpočtová pravidla a zásady, které zajistí 
jeho realistické, okamžité a uspokojivé 
plnění;

3. konstatuje, že rozpočet na rok 2021 
zahajuje nové programové období 2021 až 
2027 a že by se měl řídit prioritami 
aktualizovaného a přesměrovaného 
víceletého finančního rámce (VFR) a 
účinně pomáhat se zmírňováním sociálních 
a hospodářských dopadů pandemie 
COVID-19; současně by měl mít neustále 
na zřeteli dostupné zdroje a dodržovat 
rozpočtová pravidla a zásady, které zajistí 
jeho realistické, okamžité a uspokojivé 
plnění bez převodů z politiky soudržnosti 
na jiné politiky EU, aby byla zajištěna 
dostatečná finanční úroveň politiky 
soudržnosti k plnění jejích úkolů a cílů 
zakotvených ve smlouvách;

Or. en
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Pozměňovací návrh 20
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
za skupinu GUE/NGL

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že rozpočet na rok 2021 
zahajuje nové programové období 2021 až 
2027 a že by se měl řídit prioritami 
aktualizovaného a přesměrovaného 
víceletého finančního rámce (VFR) a 
účinně pomáhat se zmírňováním sociálních 
a hospodářských dopadů pandemie 
COVID-19; současně by měl mít neustále 
na zřeteli dostupné zdroje a dodržovat 
rozpočtová pravidla a zásady, které zajistí 
jeho realistické, okamžité a uspokojivé 
plnění;

3. konstatuje, že rozpočet na rok 2021 
zahajuje nové programové období 2021 až 
2027 a že by se měl řídit prioritami 
aktualizovaného a přesměrovaného 
víceletého finančního rámce (VFR) a 
účinně pomáhat se zmírňováním sociálních 
a hospodářských dopadů pandemie 
COVID-19 spravedlivým, inkluzivním, 
udržitelným a odolným způsobem; 
současně by měl mít neustále na zřeteli 
dostupné zdroje a dodržovat rozpočtová 
pravidla a zásady, které zajistí jeho 
ambiciózní, realistické, okamžité a účinné 
plnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že rozpočet na rok 2021 
zahajuje nové programové období 2021 až 
2027 a že by se měl řídit prioritami 
aktualizovaného a přesměrovaného 
víceletého finančního rámce (VFR) a 
účinně pomáhat se zmírňováním sociálních 
a hospodářských dopadů pandemie 
COVID-19; současně by měl mít neustále 
na zřeteli dostupné zdroje a dodržovat 
rozpočtová pravidla a zásady, které zajistí 
jeho realistické, okamžité a uspokojivé 
plnění;

3. konstatuje, že rozpočet na rok 2021 
zahajuje nové programové období 2021 až 
2027 a že by se měl řídit prioritami 
aktualizovaného a přesměrovaného 
víceletého finančního rámce (VFR) a 
účinně pomáhat se zmírňováním sociálních 
a hospodářských dopadů pandemie 
COVID-19; současně by měl mít neustále 
na zřeteli dostupné zdroje a dodržovat 
rozpočtová pravidla a zásady, které zajistí 
jeho realistické, okamžité a uspokojivé 
plnění, jež je přizpůsobeno konkrétním 
potřebám regionů;
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Or. ro

Pozměňovací návrh 22
Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Pascal Arimont, Peter Pollák, Stelios 
Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že rozpočet na rok 2021 
zahajuje nové programové období 2021 až 
2027 a že by se měl řídit prioritami 
aktualizovaného a přesměrovaného 
víceletého finančního rámce (VFR) a 
účinně pomáhat se zmírňováním sociálních 
a hospodářských dopadů pandemie 
COVID-19; současně by měl mít neustále 
na zřeteli dostupné zdroje a dodržovat 
rozpočtová pravidla a zásady, které zajistí 
jeho realistické, okamžité a uspokojivé 
plnění;

3. konstatuje, že rozpočet na rok 2021 
zahajuje nové programové období 2021 až 
2027 a že by se měl řídit prioritami 
aktualizovaného a přesměrovaného 
víceletého finančního rámce (VFR) a 
účinně pomáhat se zmírňováním 
sociálních, hospodářských a zdravotních 
dopadů pandemie COVID-19; současně by 
měl mít neustále na zřeteli dostupné zdroje, 
včetně nových vlastních zdrojů, a 
dodržovat rozpočtová pravidla a zásady, 
které zajistí jeho realistické, okamžité a 
uspokojivé plnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že rozpočet na rok 2021 
zahajuje nové programové období 2021 až 
2027 a že by se měl řídit prioritami 
aktualizovaného a přesměrovaného 
víceletého finančního rámce (VFR) a 
účinně pomáhat se zmírňováním sociálních 
a hospodářských dopadů pandemie 
COVID-19; současně by měl mít neustále 
na zřeteli dostupné zdroje a dodržovat 
rozpočtová pravidla a zásady, které zajistí 
jeho realistické, okamžité a uspokojivé 

3. konstatuje, že rozpočet na rok 2021 
zahajuje nové programové období 2021 až 
2027 a že by se měl řídit prioritami 
aktualizovaného a přesměrovaného 
víceletého finančního rámce (VFR) a 
účinně pomáhat se zmírňováním sociálních 
a hospodářských dopadů pandemie 
COVID-19; současně by měl mít na zřeteli 
rozpočtová pravidla a zásady, které zajistí 
jeho okamžité a uspokojivé plnění;
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plnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek, Laurence Farreng

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. konstatuje, že rozpočet na rok 2021 
zahajuje nové programové období 2021 až 
2027 a že by se měl řídit prioritami 
aktualizovaného a přesměrovaného 
víceletého finančního rámce (VFR) a 
účinně pomáhat se zmírňováním sociálních 
a hospodářských dopadů pandemie 
COVID-19; současně by měl mít neustále 
na zřeteli dostupné zdroje a dodržovat 
rozpočtová pravidla a zásady, které zajistí 
jeho realistické, okamžité a uspokojivé 
plnění;

3. konstatuje, že rozpočet na rok 2021 
je prvním rokem nového programového 
období 2021 až 2027 a že by se měl řídit 
prioritami revidovaného víceletého 
finančního rámce (VFR) a účinně pomáhat 
se zmírňováním sociálních a 
hospodářských dopadů pandemie COVID-
19; současně by měl mít neustále na zřeteli 
dostupné zdroje a dodržovat rozpočtová 
pravidla a zásady, které zajistí jeho 
realistické, okamžité a uspokojivé plnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
za skupinu GUE/NGL

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že jsou zapotřebí 
posílená a cílená nouzová opatření, která 
umožní rychle a účinně podpořit občany, 
pracovníky, osoby samostatně výdělečně 
činné a odvětví nejvíce postižené pandemií 
COVID-19, aby se zabránilo ještě větším 
rozdílům mezi členskými státy a regiony; 
požaduje výrazné navýšení prostředků na 
boj proti sociální a genderové nerovnosti, 
chudobě a nezaměstnanosti, přičemž 
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zvláštní pozornost je třeba věnovat 
mládeži a zranitelným skupinám;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
za skupinu GUE/NGL

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. uznává dohodu Evropské rady o 
nástroji Evropské unie na podporu oživení 
(Next Generation EU) jako důležitého 
prvního kroku ke spravedlivému, 
inkluzivnímu, udržitelnému a odolnému 
oživení Unie; vyjadřuje politování nad 
masivním snižováním grantové složky 
nástroje na podporu oživení (Next 
Generation EU) v konečné dohodě, které 
vážně narušilo rovnováhu mezi granty a 
půjčkami a vedlo k masivnímu snižování 
navýšených prostředků na programy 
Horizont Evropa, InvestEU, rozvoj 
venkova (EZFRV), REACT-EU a na 
Fond pro spravedlivou transformaci 
(FST), nad odejmutím navýšených 
prostředků na program „EU pro zdraví“, 
nástroj pro sousedství a rozvojovou a 
mezinárodní spolupráci (NDICI) a 
humanitární pomoc i úplné zrušení 
nástroje na podporu solventnosti; 
zdůrazňuje, že tyto škrty vážně naruší 
snahu o oživení;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že v rozpočtu na rok 
2021 je nezbytné zajistit dostatečné 
prostředky na platby, aby se zabránilo 
hromadění nezaplacených pohledávek z 
VFR 2014 až 2020; konstatuje, že kvůli 
zpožděnému plnění programového období 
2014 až 2020 bude většina pohledávek 
proplácena v letech 2021 a 2022;

4. zdůrazňuje, že v rozpočtu na rok 
2021 je nezbytné zajistit dostatečné 
prostředky na platby, aby se zabránilo 
hromadění nezaplacených pohledávek 
z VFR 2014 až 2020 a aby bylo možné 
předběžné financování výdajů 
souvisejících s pandemií COVID-19; 
konstatuje, že kvůli zpožděnému plnění 
programového období 2014 až 2020 bude 
většina pohledávek proplácena v letech 
2021 a 2022; zdůrazňuje zvýšenou 
přesnost předpovědí členských států, které 
je třeba plně zohlednit v rozpočtu na rok 
2021; proto je zapotřebí důvěryhodný plán 
plateb pro celý VFR na období 2021–
2027, který zajistí dostatečné platby v 
prvních letech s možností převést 
nevyužité platby do dalších let pomocí 
zvláštních nástrojů přesahujících stropy 
plateb VFR;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
za skupinu GUE/NGL

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že v rozpočtu na rok 
2021 je nezbytné zajistit dostatečné 
prostředky na platby, aby se zabránilo 
hromadění nezaplacených pohledávek z 
VFR 2014 až 2020; konstatuje, že kvůli 
zpožděnému plnění programového období 
2014 až 2020 bude většina pohledávek 
proplácena v letech 2021 a 2022;

4. zdůrazňuje, že v rozpočtu na rok 
2021 je nezbytné zajistit dostatečné 
prostředky na platby, které zohlední objem 
závazků zbývajících na konci roku 2020, 
aby se zabránilo hromadění nezaplacených 
pohledávek z VFR 2014 až 2020 a nové 
platební krizi, zvláště v souvislosti s 
pandemií COVID-19; konstatuje, že kvůli 
zpožděnému plnění programového období 
2014 až 2020 bude většina příslušných 
plateb vypořádána v letech 2021 a 2022; 
zdůrazňuje však, že tato skutečnost by 
neměla bránit zahájení nových programů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 29
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
za skupinu GUE/NGL

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. opakuje, že přezkum systému 
vlastních zdrojů EU a zavedení koše 
nových vlastních zdrojů od 1. ledna 2021 
na základě právně závazného 
harmonogramu je mimořádně důležité s 
cílem plnit zvýšené finanční potřeby 
týkající se podpory oživení a naplňování 
dalších priorit a záměrů Unie; naléhavě 
vyzývá členské státy, aby se bezodkladně 
dohodly na zvýšení stropů vlastních zdrojů 
a aby urychleně přijaly návrhy právních 
předpisů, které nové vlastní zdroje 
zavedou;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že, aby bylo možné 
včas a účinně spotřebovávat rozpočtové 
příděly na rok 2021, musí být co nejdříve 
přijaty nezbytné dokumenty týkající se 
regulace a následných kroků;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
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Mathilde Androuët

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá flexibilnější opatření v politice 
soudržnosti (vyšší spolufinancování, 
používání prostředků EU na protikrizová 
opatření), které byla zavedena v březnu a 
dubnu 2020, a domnívá se, že by měla 
zůstat zachována i ve VFR 2021 až 2027;

5. vítá flexibilnější opatření v politice 
soudržnosti (vyšší spolufinancování, 
používání prostředků EU na protikrizová 
opatření), které byla zavedena v březnu a 
dubnu 2020, a domnívá se, že by měla 
zůstat zachována i ve VFR 2021 až 2027; 
vyjadřuje přání, aby evropské strukturální 
a investiční fondy (fondy ESI) zajišťovaly 
větší soudržnost mezi státy 
prostřednictvím přerozdělování 
finančních prostředků a zejména 
podporou způsobilosti všech evropských 
regionů v rámci všech fondů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 32
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá flexibilnější opatření v politice 
soudržnosti (vyšší spolufinancování, 
používání prostředků EU na protikrizová 
opatření), které byla zavedena v březnu a 
dubnu 2020, a domnívá se, že by měla 
zůstat zachována i ve VFR 2021 až 2027;

5. zdůrazňuje význam dočasné 
povahy opatření zaměřených na flexibilitu 
a zjednodušení prosazovaných v nařízení 
o iniciativě CRII a CRII+ a nezbytnost 
vrátit se k obvyklým pravidlům a 
strategickému přístupu zaměřenému na 
udržitelné investice po skončení krize, 
čímž se zachovají vysoké standardy a 
kritéria v politice soudržnosti, zvláště v 
oblasti zajišťování odolnosti vůči změně 
klimatu, tematického zaměření a boje 
proti nesrovnalostem a podvodům;

Or. en
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Pozměňovací návrh 33
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
za skupinu GUE/NGL

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá flexibilnější opatření v politice 
soudržnosti (vyšší spolufinancování, 
používání prostředků EU na protikrizová 
opatření), které byla zavedena v březnu a 
dubnu 2020, a domnívá se, že by měla 
zůstat zachována i ve VFR 2021 až 2027;

5. vítá flexibilnější opatření v politice 
soudržnosti (vyšší spolufinancování, 
používání prostředků EU na protikrizová 
opatření), které byla zavedena v březnu a 
dubnu 2020, a domnívá se, že by měla 
zůstat zachována i ve VFR 2021 až 2027 a 
zároveň by mělo být zajištěno plné 
dodržování platných pravidel pro řádné 
řízení zdrojů a pro jejich transparentní 
vynakládání;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Pascal Arimont, Peter Pollák, Maria Spyraki, 
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá flexibilnější opatření v politice 
soudržnosti (vyšší spolufinancování, 
používání prostředků EU na protikrizová 
opatření), které byla zavedena v březnu a 
dubnu 2020, a domnívá se, že by měla 
zůstat zachována i ve VFR 2021 až 2027;

5. vítá flexibilnější opatření v politice 
soudržnosti (vyšší spolufinancování, 
používání prostředků EU na protikrizová 
opatření), které byla zavedena v březnu a 
dubnu 2020, a domnívá se, že by měla 
zůstat zachována i ve VFR 2021 až 2027 
jako mechanismus, který bude působit 
jako záruka ekonomiky Unie v bouřlivých 
a nepředvídatelných dobách;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Laurence Farreng, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá flexibilnější opatření v politice 
soudržnosti (vyšší spolufinancování, 
používání prostředků EU na protikrizová 
opatření), které byla zavedena v březnu a 
dubnu 2020, a domnívá se, že by měla 
zůstat zachována i ve VFR 2021 až 2027;

5. vítá flexibilnější opatření v politice 
soudržnosti (vyšší spolufinancování, 
používání prostředků EU na protikrizová 
opatření), které byla zavedena v březnu a 
dubnu 2020, a domnívá se, že by měla 
zůstat zachována i ve VFR 2021 až 2027 
při dodržování základních zásad a cílů 
politiky soudržnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá flexibilnější opatření v politice 
soudržnosti (vyšší spolufinancování, 
používání prostředků EU na protikrizová 
opatření), které byla zavedena v březnu a 
dubnu 2020, a domnívá se, že by měla 
zůstat zachována i ve VFR 2021 až 2027;

5. vítá flexibilnější opatření v politice 
soudržnosti (vyšší spolufinancování, 
používání prostředků EU na protikrizová 
opatření), které byla zavedena v březnu a 
dubnu 2020, a domnívá se, že by měla 
zůstat zachována i ve VFR 2021 až 2027 v 
souvislosti s opatřeními na podporu 
oživení v důsledku pandemie COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá flexibilnější opatření v politice 
soudržnosti (vyšší spolufinancování, 
používání prostředků EU na protikrizová 

5. vítá flexibilnější opatření a 
zjednodušení programů v politice 
soudržnosti (vyšší spolufinancování, 
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opatření), které byla zavedena v březnu a 
dubnu 2020, a domnívá se, že by měla 
zůstat zachována i ve VFR 2021 až 2027;

používání prostředků EU na protikrizová 
opatření), které byla zavedena v březnu a 
dubnu 2020, a domnívá se, že by měla 
zůstat zachována i ve VFR 2021 až 2027;

Or. ro

Pozměňovací návrh 38
Erik Bergkvist

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá flexibilnější opatření v politice 
soudržnosti (vyšší spolufinancování, 
používání prostředků EU na protikrizová 
opatření), které byla zavedena v březnu a 
dubnu 2020, a domnívá se, že by měla 
zůstat zachována i ve VFR 2021 až 2027;

5. vítá flexibilnější opatření v politice 
soudržnosti (vyšší spolufinancování, 
používání prostředků EU na protikrizová 
opatření), které byla zavedena v březnu a 
dubnu 2020, a domnívá se, že by některé 
aspekty této pružnosti měly zůstat 
zachovány i ve VFR 2021 až 2027;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá opatření, která již byla 
schválena Evropským parlamentem, jako je 
rozšíření Fondu solidarity EU na krize v 
oblasti veřejného zdraví, v němž bude v 
roce 2020 k dispozici téměř 800 milionů 
EUR, a investiční iniciativa pro reakci na 
koronavirus (CRII a CRII+), jejichž cílem 
je poskytnout 8 miliard EUR v hotovosti k 
urychlení evropských veřejných investic ve 
výši až 37 miliard EUR na podporu 
občanů, regionů a zemí, které byly tvrdě 
zasaženy koronavirovou pandemií;

6. vítá opatření, která již byla 
schválena Evropským parlamentem, jako je 
rozšíření Fondu solidarity EU na krize 
v oblasti veřejného zdraví, v němž bude 
v roce 2020 k dispozici téměř 800 milionů 
EUR, a investiční iniciativa pro reakci na 
koronavirus (CRII a CRII+), jejichž cílem 
je poskytnout 8 miliard EUR v hotovosti 
k urychlení evropských veřejných investic 
ve výši až 37 miliard EUR na podporu 
občanů, regionů a zemí, které byly tvrdě 
zasaženy koronavirovou pandemií;
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zdůrazňuje, že pokud se politika 
soudržnosti má stát důležitým nástrojem 
pro financování současné krize a oživení, 
je nezbytné podstatné navýšení zdrojů, 
které nevyhnutelně povede ke snížení 
dostupných zdrojů pro řešení ostatních 
nejvíce naléhavých regionálních potřeb, 
jako je boj proti globálnímu oteplování a 
změně klimatu, který by přispěl k dosažení 
cílů Zelené dohody, spravedlivé 
transformace a Pařížské dohody; 
poukazuje na poučení z krize v letech 
2008/2009, která ukazují, jak moc je třeba 
investovat do oblastí, které pokrývá 
Zelená dohoda pro Evropu;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá opatření, která již byla 
schválena Evropským parlamentem, jako 
je rozšíření Fondu solidarity EU na krize v 
oblasti veřejného zdraví, v němž bude v 
roce 2020 k dispozici téměř 800 milionů 
EUR, a investiční iniciativa pro reakci na 
koronavirus (CRII a CRII+), jejichž cílem 
je poskytnout 8 miliard EUR v hotovosti k 
urychlení evropských veřejných investic ve 
výši až 37 miliard EUR na podporu 
občanů, regionů a zemí, které byly tvrdě 
zasaženy koronavirovou pandemií;

6. bere na vědomí schválená opatření 
zaměřená na oživení a vítá opatření, která 
již byla schválena, jako je rozšíření Fondu 
solidarity EU na krize v oblasti veřejného 
zdraví, v němž bude v roce 2020 k 
dispozici téměř 800 milionů EUR, a 
investiční iniciativa pro reakci na 
koronavirus (CRII a CRII+), jejichž cílem 
je poskytnout 8 miliard EUR v hotovosti k 
urychlení evropských veřejných investic ve 
výši až 37 miliard EUR na podporu 
občanů, regionů a zemí, které byly tvrdě 
zasaženy koronavirovou pandemií;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Ondřej Knotek

Návrh stanoviska
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Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že je nezbytné 
prostřednictvím finanční podpory 
podporovat kontinuitu a rozvoj Kosmické 
agentury EU (včetně programů Galileo a 
EGNOS);

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vítá legislativní usnesení ze dne 17. 
dubna 2020, které schválilo zvláštní 
opatření k zajištění mimořádného 
flexibilního využívání evropských 
strukturálních a investičních fondů v reakci 
na šíření onemocnění COVID-19; 
konstatuje, že se tak urychlí jejich 
provádění, a tedy i zvýší tlak na prostředky 
na platby, což se musí promítnout v 
rozpočtu na rok 2021;

7. vítá legislativní usnesení ze dne 
17. dubna 2020, které schválilo zvláštní 
opatření k zajištění mimořádného 
flexibilního využívání evropských 
strukturálních a investičních fondů v reakci 
na šíření onemocnění COVID-19; 
konstatuje, že se tak urychlí jejich 
provádění, a tedy i zvýší tlak na prostředky 
na platby, což se musí promítnout 
v rozpočtu na rok 2021; domnívá se, že by 
se měla nadále přijímat specifická 
opatření vedoucí k hmatatelným 
výsledkům;

Or. ro

Pozměňovací návrh 43
Erik Bergkvist

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vítá legislativní usnesení ze dne 17. 
dubna 2020, které schválilo zvláštní 

7. uznává, že důležitým opatřením, 
které bylo třeba přijmout, bylo legislativní 
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opatření k zajištění mimořádného 
flexibilního využívání evropských 
strukturálních a investičních fondů v reakci 
na šíření onemocnění COVID-19; 
konstatuje, že se tak urychlí jejich 
provádění, a tedy i zvýší tlak na prostředky 
na platby, což se musí promítnout v 
rozpočtu na rok 2021;

usnesení ze dne 17. dubna 2020, které 
schválilo zvláštní opatření k zajištění 
mimořádného flexibilního využívání 
evropských strukturálních a investičních 
fondů v reakci na šíření onemocnění 
COVID-19; konstatuje, že se tak urychlí 
jejich provádění, a tedy i zvýší tlak na 
prostředky na platby, což se musí 
promítnout v rozpočtu na rok 2021;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vítá návrh Komise, aby se po 
členských státech nepožadovalo zpětné 
proplacení nevyužitého předběžného 
financování, které bylo vyplaceno na 
začátku letošního roku, tzn. že by členské 
státy nemusely Komisi vracet prostředky, 
které jim zbývají z plánovaných výdajů, a 
současně uznává, že tak může v rozpočtu 
na rok 2020 vzniknout finanční schodek 
(předběžné financování je v rozpočtu EU 
zapsáno jako účelově vázané příjmy), takže 
se v rozpočtu na rok 2021 může zvýšit 
potřeba prostředků na platby;

8. vítá návrh Komise, aby se po 
členských státech nepožadovalo zpětné 
proplacení nevyužitého předběžného 
financování, které bylo vyplaceno na 
začátku letošního roku, tzn. že by členské 
státy nemusely Komisi vracet prostředky, 
které jim zbývají z plánovaných výdajů, a 
současně uznává, že tak může v rozpočtu 
na rok 2020 vzniknout finanční schodek 
(předběžné financování je v rozpočtu EU 
zapsáno jako účelově vázané příjmy), takže 
se v rozpočtu na rok 2021 může zvýšit 
potřeba prostředků na platby; zdůrazňuje, 
že je nezbytné dostatečné předběžné 
financování pro programy soudržnosti 
VFR na období 2014-2020 ve výši 3 % 
vycházející z platných právních předpisů.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Bod 8
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. vítá návrh Komise, aby se po 
členských státech nepožadovalo zpětné 
proplacení nevyužitého předběžného 
financování, které bylo vyplaceno na 
začátku letošního roku, tzn. že by členské 
státy nemusely Komisi vracet prostředky, 
které jim zbývají z plánovaných výdajů, a 
současně uznává, že tak může v rozpočtu 
na rok 2020 vzniknout finanční schodek 
(předběžné financování je v rozpočtu EU 
zapsáno jako účelově vázané příjmy), takže 
se v rozpočtu na rok 2021 může zvýšit 
potřeba prostředků na platby;

8. vítá návrh Komise, aby se po 
členských státech nepožadovalo zpětné 
proplacení nevyužitého předběžného 
financování, které bylo vyplaceno na 
začátku letošního roku, tzn. že by členské 
státy nemusely Komisi vracet prostředky, 
které jim zbývají z plánovaných výdajů, 
neboť by to mohlo negativně ovlivnit 
provádění připravovaných projektů, a 
současně uznává, že tak může v rozpočtu 
na rok 2020 vzniknout finanční schodek 
(předběžné financování je v rozpočtu EU 
zapsáno jako účelově vázané příjmy), takže 
se v rozpočtu na rok 2021 může zvýšit 
potřeba prostředků na platby;

Or. ro

Pozměňovací návrh 46
Josianne Cutajar

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že je důležité začlenit 
do rozpočtu EU genderový rozměr, včetně 
politiky soudržnosti, vzhledem k tomu, že 
se jedná o účinný způsob, jak překlenout 
rozdíly, jimiž ženy v naší společnosti stále 
trpí, včetně účasti na trhu práce; vyzývá k 
vývoji nástrojů genderového rozpočtování 
na úrovni Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
za skupinu GUE/NGL

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

8a. vítá návrh na vytvoření programu 
REACT-EU, který v boji proti dopadům 
pandemie COVID-19 uvolní dodatečné 
finanční prostředky pro Evropský fond 
pro regionální rozvoj a Evropský sociální 
fond a také pro Fond evropské pomoci 
nejchudším osobám; vyzývá k 
urychlenému provádění programu a k 
zahájení plateb co možná nejdříve v roce 
2021;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
za skupinu GUE/NGL

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. vítá aktivaci obecné únikové 
doložky s cílem pozastavit Pakt o stabilitě 
a růstu, což umožní další flexibilitu a také 
zavedení dočasného rámce státní podpory 
v souvislosti s pandemií COVID-19;  
poukazuje však na nevyváženou 
schopnost členských států poskytnout 
finanční podporu odvětvím a občanům, 
kteří budou pandemií více postiženi, což 
by mohlo vést k ještě větším rozdílům mezi 
členskými státy; vyzývá ke konkrétním 
opatřením s cílem podobné vedlejší účinky 
minimalizovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
za skupinu GUE/NGL

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

8c. vyzývá k urychlenému provádění 
facility na podporu oživení a odolnosti, 
jejímž cílem je řešit četné sociálně-
ekonomické výzvy, jimž čelí členské státy; 
vyzývá ke zvýšení grantů a k flexibilní 
podmíněnosti úvěrů; vyzývá k tomu, aby 
facilita podporovala investice prosazující 
spravedlivý, inkluzivní a udržitelný růst a 
posilovala konvergenci, soudržnost a 
odolnost v souladu s cíli Zelené dohody 
pro Evropu, Pařížskou dohodou, zásadou 
„významně nepoškozovat“, s cíli 
udržitelného rozvoje, evropským pilířem 
sociálních práv a se záměrem 
spravedlivého přechodu k uhlíkově 
neutrální ekonomice nejpozději do roku 
2050; vyzývá k zahájení plateb co možná 
nejdříve v roce 2021; vyjadřuje politování 
nad makroekonomickou podmíněností 
související s facilitou, nad skutečností, že 
Evropský parlament je vyloučen z její 
správy, což představuje odklon od metody 
Společenství a upřednostňuje mezivládní 
přístup, a nad postupem záchranné brzdy, 
jejž přijala Evropská rada a který by mohl 
vést k nepříznivému zpoždění; zdůrazňuje, 
že je nezbytná transparentnost a kontrola 
rozdělování a využívání finančních 
prostředků, které budou prostřednictvím 
facility poskytovány;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vyzývá členské státy, aby jasně a 
odhodlaně sdílely své pokrizové plány, 
ambice a očekávání a aby uznaly, že nesou 

9. vyzývá členské státy, aby jasně a 
odhodlaně sdílely své pokrizové plány, 
ambice a očekávání a aby uznaly, že nesou 
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společnou odpovědnost za přípravu 
koordinované strategie na úrovni EU.

společnou odpovědnost za přípravu 
koordinované strategie na úrovni EU, která 
vede k inovativním produkčním faktorům, 
výrobě, výzkumu, vzdělávání, rekvalifikaci 
a zvyšování kvalifikace, jež podporují 
soudržnost mezi všemi regiony EU tím, že 
jim umožňují dosáhnout spravedlivé, 
inkluzivní a udržitelné ekonomické 
prosperity a tudíž také výrazněji podporují 
místní rozvoj a místní ekonomiku. Vyzývá 
k uvedení hospodářství do souladu se 
zásadami udržitelného rozvoje a dosažení 
klimatické neutrality EU do roku 2040 
pomocí integrovaného přístupu a 
přizpůsobení všech oblastí politiky EU 
tomuto cíli. Opakuje, že ke splnění 
ambiciózního cíle spravedlivé, hladké a 
inkluzivní transformace spolu s 
dosažením klimaticky neutrální Evropy do 
roku 2040 je zapotřebí mít dostatek 
finančních prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Mathilde Androuët

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vyzývá členské státy, aby jasně a 
odhodlaně sdílely své pokrizové plány, 
ambice a očekávání a aby uznaly, že nesou 
společnou odpovědnost za přípravu 
koordinované strategie na úrovni EU.

9. vyzývá členské státy, aby jasně a 
odhodlaně sdílely své pokrizové plány, 
ambice a očekávání a aby uznaly, že nesou 
společnou odpovědnost za přípravu 
koordinované strategie na úrovni EU, která 
povede k lepšímu rozdělování evropských 
strukturálních a investičních fondů 
(fondy ESI) mezi členské státy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 52
Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Pascal Arimont, Peter Pollák, Maria Spyraki, 
Stelios Kympouropoulos
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Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vyzývá členské státy, aby jasně a 
odhodlaně sdílely své pokrizové plány, 
ambice a očekávání a aby uznaly, že nesou 
společnou odpovědnost za přípravu 
koordinované strategie na úrovni EU.

9. vyzývá členské státy, aby jasně a 
odhodlaně sdílely své pokrizové plány, 
strategie, ambice a očekávání a aby uznaly, 
že nesou společnou odpovědnost za 
přípravu koordinované strategie na úrovni 
EU, což umožní dosáhnout kvalitních a 
měřitelných výsledků, které povedou k 
dlouhodobému udržitelnému růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Francesca Donato

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vyzývá členské státy, aby jasně a 
odhodlaně sdílely své pokrizové plány, 
ambice a očekávání a aby uznaly, že nesou 
společnou odpovědnost za přípravu 
koordinované strategie na úrovni EU.

9. vyzývá členské státy, aby jasně a 
odhodlaně sdílely své pokrizové očekávání 
a aby uznaly, že nesou společnou 
odpovědnost za přípravu koordinované 
strategie na úrovni EU.

Or. it

Pozměňovací návrh 54
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. vyzývá k výraznějšímu začleňování 
genderového hlediska do rozpočtu na rok 
2021 a k začleňování posouzení dopadů 
na rovnost žen a mužů do výdajů v rámci 
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evropských strukturálních a investičních 
fondů;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Monika Vana
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9b. vyzývá k přímějšímu financování 
pro evropská města, která jsou 
významnými hybateli oživení a řešení 
otázek souvisejících s klimatem.

Or. en


