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Pozmeňujúci návrh  273 

Jordi Solé, Heidi Hautala 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 50 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

50. presadzuje aj skutočné 

zjednodušenie sektorových vykonávacích 

pravidiel pre príjemcov a zníženie 

administratívnej záťaže; 

50. presadzuje aj skutočné 

zjednodušenie sektorových vykonávacích 

pravidiel pre príjemcov a zníženie 

administratívnej záťaže, pričom sa zároveň 

zabezpečí harmonizovaný výklad a 

zahrnie sa jednoduchší prístup ku 

grantom vďaka menšej administratívnej 

záťaži a jednoduchším postupom v rámci 

všetkých nástrojov financovania, spolu s 

budovaním väčších kapacít, informáciami 

a technickou pomocou najmä pre malých 

žiadateľov, pričom sa zabezpečí náležité 

využívanie finančných prostriedkov 

prostredníctvom jasných pravidiel 

vynakladania finančných prostriedkov a 

súčasného monitorovania a 

posudzovania; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  274 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 50 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

50. presadzuje aj skutočné 

zjednodušenie sektorových vykonávacích 

pravidiel pre príjemcov a zníženie 

administratívnej záťaže; 

50. presadzuje aj skutočné 

zjednodušenie sektorových vykonávacích 

pravidiel pre príjemcov a zníženie 

administratívnej záťaže; žiada zameranie 

na hodnotenie vychádzajúce z rizík, čo by 

umožnilo zacieliť zdroje v oblasti kontroly 

väčšmi na tie regióny a oblasti politiky, v 

ktorých sa riziká nezrovnalostí ukázali 

ako významnejšie; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  275 

Siegfried Mureşan 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 50 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

50. presadzuje aj skutočné 

zjednodušenie sektorových vykonávacích 

pravidiel pre príjemcov a zníženie 

administratívnej záťaže; 

50. presadzuje aj skutočné 

zjednodušenie sektorových vykonávacích 

pravidiel pre príjemcov a zníženie 

administratívnej záťaže prostredníctvom 

ďalšej štandardizácie a zjednodušenia 

programových dokumentov na 

vnútroštátnej úrovni; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  276 

Indrek Tarand 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 51 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

51. pripomína, že zásada jednotnosti, 

podľa ktorej musia byť všetky položky 

príjmov a výdavkov Únie uvedené v 

rozpočte, je požiadavkou stanovenou v 

zmluve, ako aj základnou podmienkou 

demokracie, aby sa dosiahlo, že rozpočet 

bude transparentný, legitímny a 

zodpovedný; ľutuje, že táto zásada sa čoraz 

menej rešpektuje, počnúc historickým 

odkazom Európskeho rozvojového fondu 

cez vytvorenie Európskeho mechanizmu 

pre stabilitu až po najnovší masívny nárast 

mimorozpočtových mechanizmov formou 

inovatívnych finančných nástrojov a 

externých trustových fondov alebo 

nástrojov; 

51. pripomína, že zásada jednotnosti, 

podľa ktorej musia byť všetky položky 

príjmov a výdavkov Únie uvedené v 

rozpočte, je požiadavkou stanovenou v 

zmluve, ako aj základnou podmienkou 

demokracie, aby sa dosiahlo, že rozpočet 

bude transparentný, legitímny a 

zodpovedný; ľutuje, že táto zásada sa čoraz 

menej rešpektuje, počnúc historickým 

odkazom Európskeho rozvojového fondu 

cez vytvorenie Európskeho mechanizmu 

pre stabilitu až po najnovší masívny nárast 

mimorozpočtových mechanizmov formou 

inovatívnych finančných nástrojov a 

externých trustových fondov alebo 

nástrojov; pripomína, že je dôležité, aby 

bol rozpočet verejne dostupný všetkým 
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občanom, čím sa zabezpečí 

transparentnosť a zodpovednosť, a to 

najmä v prípadoch zdieľaného 

hospodárenia s členskými štátmi; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  277 

Jordi Solé 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 52 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

52. pochybuje nad opodstatnením a 

pridanou hodnotou vytvárania nástrojov 

mimo rozpočtu Únie; domnieva sa, že 

rozhodnutia zriadiť alebo zachovať takéto 

nástroje vychádzajú v skutočnosti zo snáh 

zatajiť skutočné finančné potreby a obísť 

prekážky VFR a stropy vlastných zdrojov; 

vyjadruje poľutovanie nad tým, že často 

vyplývajú aj z obchádzania Parlamentu, 

pokiaľ ide o jeho trojnásobnú 

zodpovednosť ako legislatívneho, 

rozpočtového aj kontrolného orgánu; 

52. pochybuje nad opodstatnením a 

pridanou hodnotou vytvárania nástrojov 

mimo rozpočtu Únie; domnieva sa, že 

rozhodnutia zriadiť alebo zachovať takéto 

nástroje vychádzajú v skutočnosti zo snáh 

zatajiť skutočné finančné potreby a obísť 

prekážky VFR a stropy vlastných zdrojov; 

vyjadruje poľutovanie nad tým, že často 

vyplývajú aj z obchádzania Parlamentu, 

pokiaľ ide o jeho trojnásobnú 

zodpovednosť ako legislatívneho, 

rozpočtového aj kontrolného orgánu; pevne 

preto zastáva názor, že všetky nástroje 

treba vytvoriť v rámci rozpočtu EÚ a 

primerane prispôsobiť stropy VFR;  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  278 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Nils 

Torvalds, Pavel Telička, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Nedzhmi Ali, Fredrick 

Federley 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 52 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

52. pochybuje nad opodstatnením a 52. pochybuje nad opodstatnením a 
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pridanou hodnotou vytvárania nástrojov 

mimo rozpočtu Únie; domnieva sa, že 

rozhodnutia zriadiť alebo zachovať takéto 

nástroje vychádzajú v skutočnosti zo snáh 

zatajiť skutočné finančné potreby a obísť 

prekážky VFR a stropy vlastných zdrojov; 

vyjadruje poľutovanie nad tým, že často 

vyplývajú aj z obchádzania Parlamentu, 

pokiaľ ide o jeho trojnásobnú 

zodpovednosť ako legislatívneho, 

rozpočtového aj kontrolného orgánu; 

pridanou hodnotou vytvárania nástrojov 

mimo rozpočtu Únie; domnieva sa, že 

rozhodnutia zriadiť alebo zachovať takéto 

nástroje vychádzajú v skutočnosti zo snáh 

zatajiť skutočné finančné potreby a obísť 

prekážky VFR a stropy vlastných zdrojov; 

vyjadruje poľutovanie nad tým, že často 

vyplývajú aj z obchádzania Parlamentu, 

pokiaľ ide o jeho trojnásobnú 

zodpovednosť ako legislatívneho, 

rozpočtového aj kontrolného orgánu, a 

vedú k menšej transparentnosti pre širokú 

verejnosť a príjemcov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  279 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 52 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

52. pochybuje nad opodstatnením a 

pridanou hodnotou vytvárania nástrojov 

mimo rozpočtu Únie; domnieva sa, že 

rozhodnutia zriadiť alebo zachovať takéto 

nástroje vychádzajú v skutočnosti zo snáh 

zatajiť skutočné finančné potreby a obísť 

prekážky VFR a stropy vlastných zdrojov; 

vyjadruje poľutovanie nad tým, že často 

vyplývajú aj z obchádzania Parlamentu, 

pokiaľ ide o jeho trojnásobnú 

zodpovednosť ako legislatívneho, 

rozpočtového aj kontrolného orgánu; 

52. pochybuje nad opodstatnením a 

pridanou hodnotou vytvárania nástrojov 

mimo rozpočtu Únie; domnieva sa, že 

rozhodnutia zriadiť alebo zachovať takéto 

nástroje vychádzajú v skutočnosti zo snáh 

zatajiť skutočné finančné potreby a obísť 

prekážky VFR a stropy vlastných zdrojov; 

vyjadruje poľutovanie nad tým, že často 

vyplývajú aj z obchádzania Parlamentu, 

pokiaľ ide o jeho trojnásobnú 

zodpovednosť ako legislatívneho, 

rozpočtového aj kontrolného orgánu, a 

vedú k menšej transparentnosti pre širokú 

verejnosť a príjemcov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  280 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 
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Návrh uznesenia 

Odsek 53 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

53. opakuje preto svoju dlhodobú 

pozíciu, podľa ktorej by sa Európsky 

rozvojový fond mal spolu s inými 

nástrojmi mimo VFR začleniť do 

rozpočtu Únie; zdôrazňuje však, že ich 

príslušné finančné krytie by sa malo 

doplniť nad rámec dohodnutých stropov 

VFR, aby začlenenie týchto nástrojov do 

rozpočtu nemalo nepriaznivý vplyv na ich 

financovanie ani na iné politiky a 

programy EÚ; víta v zásade návrh 

začleniť Európsky mechanizmus pre 

stabilitu do finančných prostriedkov Únie 

formou Európskeho menového fondu bez 

toho, aby tým bola dotknutá jeho budúca 

podoba; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  281 

Marco Valli 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 53 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

53. opakuje preto svoju dlhodobú 

pozíciu, podľa ktorej by sa Európsky 

rozvojový fond mal spolu s inými 

nástrojmi mimo VFR začleniť do rozpočtu 

Únie; zdôrazňuje však, že ich príslušné 

finančné krytie by sa malo doplniť nad 

rámec dohodnutých stropov VFR, aby 

začlenenie týchto nástrojov do rozpočtu 

nemalo nepriaznivý vplyv na ich 

financovanie ani na iné politiky a 

programy EÚ; víta v zásade návrh 

začleniť Európsky mechanizmus pre 

stabilitu do finančných prostriedkov Únie 

formou Európskeho menového fondu bez 

toho, aby tým bola dotknutá jeho budúca 

53. opakuje preto svoju dlhodobú 

pozíciu, podľa ktorej by sa Európsky 

rozvojový fond mal spolu s inými 

nástrojmi mimo VFR začleniť do rozpočtu 

Únie; 
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podoba; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  282 

Jordi Solé 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 54 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

54. domnieva sa tiež, že ak je určitý 

podiel mimorozpočtových operácií 

považovaný za potrebný na dosiahnutie 

určitých osobitných cieľov, napríklad 

použitím finančných nástrojov alebo 

trustových fondov, mal by sa pritom 

zabezpečiť ich obmedzený rozsah, úplná 

transparentnosť, ako aj to, že ich 

základom budú prísne ustanovenia 

týkajúce sa prijímania rozhodnutí a 

zodpovednosti; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  283 

Monica Macovei, Indrek Tarand 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 54 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

54. domnieva sa tiež, že ak je určitý 

podiel mimorozpočtových operácií 

považovaný za potrebný na dosiahnutie 

určitých osobitných cieľov, napríklad 

použitím finančných nástrojov alebo 

trustových fondov, mal by sa pritom 

zabezpečiť ich obmedzený rozsah, úplná 

transparentnosť, ako aj to, že ich základom 

budú prísne ustanovenia týkajúce sa 

prijímania rozhodnutí a zodpovednosti; 

54. domnieva sa tiež, že ak je určitý 

podiel mimorozpočtových operácií 

považovaný za potrebný na dosiahnutie 

určitých osobitných cieľov, napríklad 

použitím finančných nástrojov alebo 

trustových fondov, mal by sa pritom 

zabezpečiť ich obmedzený rozsah, úplná 

transparentnosť, ako aj to, že ich základom 

budú prísne ustanovenia týkajúce sa 

prijímania rozhodnutí a zodpovednosti; 
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pripomína, že trustové fondy EÚ by mali 

podporovať iba činnosti mimo Únie; 

pripomína, že Parlament by mal mať 

možnosť vykonávať svoje kontrolné 

právomoci nielen pri vytváraní takýchto 

trustových fondov EÚ, ale aj počas celého 

obdobia vyplácania prostriedkov z nich; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  284 

Eider Gardiazabal Rubial, Elly Schlein, Arne Lietz, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 54 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

54. domnieva sa tiež, že ak je určitý 

podiel mimorozpočtových operácií 

považovaný za potrebný na dosiahnutie 

určitých osobitných cieľov, napríklad 

použitím finančných nástrojov alebo 

trustových fondov, mal by sa pritom 

zabezpečiť ich obmedzený rozsah, úplná 

transparentnosť, ako aj to, že ich základom 

budú prísne ustanovenia týkajúce sa 

prijímania rozhodnutí a zodpovednosti; 

54. domnieva sa tiež, že ak je určitý 

podiel mimorozpočtových operácií 

považovaný za potrebný na dosiahnutie 

určitých osobitných cieľov, napríklad 

použitím finančných nástrojov alebo 

trustových fondov, mal by sa pritom 

zabezpečiť ich obmedzený rozsah a 

trvanie, úplná transparentnosť, ako aj to, že 

ich základom budú prísne ustanovenia 

týkajúce sa prijímania rozhodnutí a 

zodpovednosti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  285 

John Howarth 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 55 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

55. domnieva sa, že rozpočet Únie by 

mal v rámci budúceho VFR presnejšie 

vykazovať rozsah pripísaných príjmov a 

ich dosah na skutočné výdavky, najmä na 

tie, ktoré pochádzajú z príspevkov tretích 

55. domnieva sa, že rozpočet Únie by 

mal v rámci budúceho VFR presnejšie 

vykazovať rozsah pripísaných príjmov a 

ich dosah na skutočné výdavky, najmä na 

tie, ktoré pochádzajú z príspevkov tretích 
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krajín; zdôrazňuje, že je to o to dôležitejšie, 

že Spojené kráľovstvo by sa chcelo 

zúčastňovať na niektorých rozpočtových 

programoch Únie v rámci nového VFR po 

roku 2020 ako nečlenský štát Únie, čo 

vyjadrilo počas rokovaní o svojom 

vystúpení z Únie; 

krajín; zdôrazňuje, že je to o to dôležitejšie, 

že Spojené kráľovstvo by sa chcelo 

zúčastňovať na niektorých rozpočtových 

programoch Únie v rámci nového VFR po 

roku 2020 ako nečlenský štát Únie, čo 

vyjadrilo počas rokovaní o svojom 

vystúpení z Únie; v tomto smere 

zdôrazňuje, že je potrebné podporovať 

účasť tretích krajín na programoch EÚ, 

keď má táto účasť značný prínos pre EÚ, 

ako jaj pre tretiu krajinu/tretie krajiny; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  286 

Pina Picierno, Luigi Morgano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 55 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

55. domnieva sa, že rozpočet Únie by 

mal v rámci budúceho VFR presnejšie 

vykazovať rozsah pripísaných príjmov a 

ich dosah na skutočné výdavky, najmä na 

tie, ktoré pochádzajú z príspevkov tretích 

krajín; zdôrazňuje, že je to o to dôležitejšie, 

že Spojené kráľovstvo by sa chcelo 

zúčastňovať na niektorých rozpočtových 

programoch Únie v rámci nového VFR po 

roku 2020 ako nečlenský štát Únie, čo 

vyjadrilo počas rokovaní o svojom 

vystúpení z Únie; 

55. domnieva sa, že rozpočet Únie by 

mal v rámci budúceho VFR presnejšie 

vykazovať rozsah pripísaných príjmov a 

ich dosah na skutočné výdavky, najmä na 

tie, ktoré pochádzajú z príspevkov tretích 

krajín; zdôrazňuje, že je to o to dôležitejšie, 

že Spojené kráľovstvo by sa chcelo 

zúčastňovať na niektorých rozpočtových 

programoch Únie v rámci nového VFR po 

roku 2020 ako nečlenský štát Únie, čo 

vyjadrilo počas rokovaní o svojom 

vystúpení z Únie; zdôrazňuje však, že je 

potrebné vyhnúť sa v rozpočte prepojeniu 

medzi konkrétnymi položkami príjmov a 

položkami výdavkov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  287 

Jordi Solé, Sven Giegold 

v mene skupiny Verts/ALE 
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Návrh uznesenia 

Odsek 55 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 55a. domnieva sa1a, že je dôležité 

posilniť transparentnosť VFR v ďalšom 

období, a v tejto súvislosti zdôrazňuje 

nevyužitý potenciál prepojenia s 

digitálnou agendou EÚ využívaním 

inovatívnych európskych digitálnych 

platforiem s cieľom viac zviditeľniť a 

sprístupniť občanom a investorom 

informácie o cieľoch, príjemcoch a 

výsledkoch výdavkov EÚ a poskytovania 

pôžičiek zo strany EÚ; 

 __________________ 

 1a PN navrhnutý organizáciou NABU – 

Naturschutzbund Deutschland e.V. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  288 

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 56 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

56. pripomína hromadenie 

neuhradených účtov na konci 

predchádzajúceho VFR, čo sa prenieslo do 

súčasného VFR a na konci roka 2014 sa 

tak dosiahla historicky najvyššia suma 24,5 

miliardy EUR, predovšetkým v oblasti 

politiky súdržnosti, v dôsledku 

oneskoreného začatia predchádzajúcich 

programov, nedostatočnej úrovne 

rozpočtových prostriedkov a 

nedostatočných stropov platobných 

rozpočtových prostriedkov; vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že zameranie sa na 

absorbovanie týchto neuhradených účtov v 

súvislosti s obdobím 2007 – 2013 malo za 

následok zámerné snahy oddialiť začiatok 

56. pripomína hromadenie 

neuhradených účtov na konci 

predchádzajúceho VFR, čo sa prenieslo do 

súčasného VFR a na konci roka 2014 sa 

tak dosiahla historicky najvyššia suma 24,5 

miliardy EUR, predovšetkým v oblasti 

politiky súdržnosti, v dôsledku 

oneskoreného začatia predchádzajúcich 

programov, nedostatočnej úrovne 

rozpočtových prostriedkov a 

nedostatočných stropov platobných 

rozpočtových prostriedkov; vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že zameranie sa na 

absorbovanie týchto neuhradených účtov v 

súvislosti s obdobím 2007 – 2013 malo za 

následok zámerné snahy oddialiť začiatok 
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niektorých programov za obdobie 2014 – 

2020 a že to prispelo k presne opačnému 

trendu nedostatočného plnenia rozpočtov v 

roku 2016 a 2017; žiada Komisiu a členské 

štáty, aby predložili konkrétne opatrenia na 

zrýchlenie vykonávania programov v 

období 2014 – 2020, a varuje pred 

opakovaným vznikom platobnej krízy pri 

prechode medzi dvomi VFR; 

niektorých programov za obdobie 2014 – 

2020 a že to prispelo k presne opačnému 

trendu nedostatočného plnenia rozpočtov v 

roku 2016 a 2017; žiada Komisiu a členské 

štáty, aby predložili konkrétne opatrenia na 

zrýchlenie vykonávania programov v 

období 2014 – 2020, a varuje pred 

opakovaným vznikom platobnej krízy pri 

prechode medzi dvomi VFR; vyzýva 

ministrov financií všetkých členských 

štátov, aby sa zúčastňovali na 

pravidelných schôdzach medzi tromi 

inštitúciami EÚ zameraných na platobné 

rozpočtové prostriedky s cieľom viesť 

plodnú diskusiu o možných opatreniach 

na zlepšenie vykonávania programov v 

rámci zdieľaného hospodárenia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  289 

Tamás Deutsch 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 56 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

56. pripomína hromadenie 

neuhradených účtov na konci 

predchádzajúceho VFR, čo sa prenieslo do 

súčasného VFR a na konci roka 2014 sa 

tak dosiahla historicky najvyššia suma 24,5 

miliardy EUR, predovšetkým v oblasti 

politiky súdržnosti, v dôsledku 

oneskoreného začatia predchádzajúcich 

programov, nedostatočnej úrovne 

rozpočtových prostriedkov a 

nedostatočných stropov platobných 

rozpočtových prostriedkov; vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že zameranie sa na 

absorbovanie týchto neuhradených účtov v 

súvislosti s obdobím 2007 – 2013 malo za 

následok zámerné snahy oddialiť začiatok 

niektorých programov za obdobie 2014 – 

2020 a že to prispelo k presne opačnému 

trendu nedostatočného plnenia rozpočtov v 

56. pripomína hromadenie 

neuhradených účtov na konci 

predchádzajúceho VFR, čo sa prenieslo do 

súčasného VFR a na konci roka 2014 sa 

tak dosiahla historicky najvyššia suma 24,5 

miliardy EUR, predovšetkým v oblasti 

politiky súdržnosti, v dôsledku 

oneskoreného začatia predchádzajúcich 

programov, nedostatočnej úrovne 

rozpočtových prostriedkov a 

nedostatočných stropov platobných 

rozpočtových prostriedkov; vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že zameranie sa na 

absorbovanie týchto neuhradených účtov v 

súvislosti s obdobím 2007 – 2013 malo za 

následok zámerné snahy oddialiť začiatok 

niektorých programov za obdobie 2014 – 

2020 a že to prispelo k presne opačnému 

trendu nedostatočného plnenia rozpočtov v 
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roku 2016 a 2017; žiada Komisiu a členské 

štáty, aby predložili konkrétne opatrenia na 

zrýchlenie vykonávania programov v 

období 2014 – 2020, a varuje pred 

opakovaným vznikom platobnej krízy pri 

prechode medzi dvomi VFR; 

roku 2016 a 2017; žiada Komisiu a členské 

štáty, aby predložili konkrétne opatrenia na 

zrýchlenie vykonávania programov v 

období 2014 – 2020, a varuje pred 

opakovaným vznikom platobnej krízy pri 

prechode medzi dvomi VFR; pripomína 

Komisii, že zjednodušenie vykonávacích 

pravidiel, minimalizovanie 

administratívnej záťaže členských štátov a 

zároveň opieranie sa o existujúce 

štruktúry môže skrátiť čas, než sa nové 

programy začnú vykonávať naplno; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  290 

Marco Valli 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 56 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

56. pripomína hromadenie 

neuhradených účtov na konci 

predchádzajúceho VFR, čo sa prenieslo do 

súčasného VFR a na konci roka 2014 sa 

tak dosiahla historicky najvyššia suma 24,5 

miliardy EUR, predovšetkým v oblasti 

politiky súdržnosti, v dôsledku 

oneskoreného začatia predchádzajúcich 

programov, nedostatočnej úrovne 

rozpočtových prostriedkov a 

nedostatočných stropov platobných 

rozpočtových prostriedkov; vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že zameranie sa na 

absorbovanie týchto neuhradených účtov v 

súvislosti s obdobím 2007 – 2013 malo za 

následok zámerné snahy oddialiť začiatok 

niektorých programov za obdobie 2014 – 

2020 a že to prispelo k presne opačnému 

trendu nedostatočného plnenia rozpočtov v 

roku 2016 a 2017; žiada Komisiu a členské 

štáty, aby predložili konkrétne opatrenia na 

zrýchlenie vykonávania programov v 

období 2014 – 2020, a varuje pred 

opakovaným vznikom platobnej krízy pri 

56. pripomína hromadenie 

neuhradených účtov na konci 

predchádzajúceho VFR, čo sa prenieslo do 

súčasného VFR a na konci roka 2014 sa 

tak dosiahla historicky najvyššia suma 24,5 

miliardy EUR, predovšetkým v oblasti 

politiky súdržnosti, v dôsledku 

oneskoreného začatia predchádzajúcich 

programov; vyjadruje poľutovanie nad 

tým, že zameranie sa na absorbovanie 

týchto neuhradených účtov v súvislosti s 

obdobím 2007 – 2013 malo za následok 

zámerné snahy oddialiť začiatok 

niektorých programov za obdobie 2014 – 

2020 a že to prispelo k presne opačnému 

trendu nedostatočného plnenia rozpočtov v 

roku 2016 a 2017; žiada Komisiu a členské 

štáty, aby predložili konkrétne opatrenia na 

zrýchlenie vykonávania programov v 

období 2014 – 2020, a varuje pred 

opakovaným vznikom platobnej krízy pri 

prechode medzi dvomi VFR; 
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prechode medzi dvomi VFR; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  291 

Jordi Solé 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 58 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

58. vyzýva, aby sa budúce stropy 

platobných rozpočtových prostriedkov 

stanovili na primeranej úrovni, pričom sa 

ponechá len malý a realistický rozdiel 

medzi viazanými rozpočtovými 

prostriedkami a platobnými rozpočtovými 

prostriedkami a zohľadní sa potreba plniť 

záväzky vyplývajúce zo súčasného 

rozpočtového obdobia, z ktorých sa stanú 

platby až po roku 2020; 

58. vyzýva, aby sa budúce stropy 

platobných rozpočtových prostriedkov 

stanovili na rovnakej úrovni ako stropy 

viazaných rozpočtových prostriedkov; 

pripomína, že platby sú logickým a 

právnym dôsledkom záväzkov, a preto sa 

záväzky stanú platbami; zdôrazňuje, že 

stropy platobných rozpočtových 

prostriedkov nestanovujú pevne úroveň 

platieb pre ročný rozpočet, ktorý majú 

prijať dve zložky rozpočtového orgánu, 

ale najvyššiu úroveň, na ktorej sa možno 

dohodnúť; domnieva sa preto, že by sa 

mali použiť všetky technické opatrenia, 

aby sa zabránilo uskutočneniu platieb; 

najmä aby sa zohľadnila sa potreba plniť 

záväzky vyplývajúce zo súčasného 

rozpočtového obdobia, z ktorých sa stanú 

platby až po roku 2020; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  292 

Marco Valli 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 59 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

59. zdôrazňuje, že rozpočet EÚ má k 

dispozícii celú škálu nástrojov na 

59. poukazuje aj na to, že Európsky 

fond pre strategické investície nedokázal 
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financovanie európskeho projektu, ktoré 

možno rozdeliť do dvoch kategórií: granty 

a finančné nástroje vo forme záruk, 

úverov, rozdelenia rizika alebo kapitálu; 

poukazuje aj na Európsky fond pre 

strategické investície, ktorého cieľom je 

mobilizovať súkromný kapitál v celej EÚ 

na podporu projektov v kľúčových 

oblastiach hospodárstva EÚ, ktorý by mal 

dopĺňať obmedzené verejné finančné 

prostriedky; 

vyplniť medzeru v dopyte, zamestnanosti a 

inflácii, najmä v okrajových krajinách 

eurozóny, ktoré by museli zvýšiť verejné 

investície do sektorov s vysokým 

potenciálom; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  293 

Bernd Kölmel 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 59 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

59. zdôrazňuje, že rozpočet EÚ má k 

dispozícii celú škálu nástrojov na 

financovanie európskeho projektu, ktoré 

možno rozdeliť do dvoch kategórií: granty 

a finančné nástroje vo forme záruk, úverov, 

rozdelenia rizika alebo kapitálu; poukazuje 

aj na Európsky fond pre strategické 

investície, ktorého cieľom je mobilizovať 

súkromný kapitál v celej EÚ na podporu 

projektov v kľúčových oblastiach 

hospodárstva EÚ, ktorý by mal dopĺňať 

obmedzené verejné finančné prostriedky; 

59. zdôrazňuje, že rozpočet EÚ má k 

dispozícii celú škálu nástrojov na 

financovanie činností na úrovni EÚ, ktoré 

možno rozdeliť do dvoch kategórií: granty 

a finančné nástroje vo forme záruk, úverov, 

rozdelenia rizika alebo kapitálu; domnieva 

sa, že takéto nástroje by mali dopĺňať 

obmedzené verejné finančné prostriedky; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  294 

José Manuel Fernandes 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 59 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

59. zdôrazňuje, že rozpočet EÚ má k 

dispozícii celú škálu nástrojov na 

financovanie európskeho projektu, ktoré 

možno rozdeliť do dvoch kategórií: granty 

a finančné nástroje vo forme záruk, úverov, 

rozdelenia rizika alebo kapitálu; poukazuje 

aj na Európsky fond pre strategické 

investície, ktorého cieľom je mobilizovať 

súkromný kapitál v celej EÚ na podporu 

projektov v kľúčových oblastiach 

hospodárstva EÚ, ktorý by mal dopĺňať 

obmedzené verejné finančné prostriedky; 

59. zdôrazňuje, že rozpočet EÚ má k 

dispozícii celú škálu nástrojov na 

financovanie európskeho projektu, ktoré 

možno rozdeliť do dvoch kategórií: granty 

a finančné nástroje vo forme záruk, úverov, 

rozdelenia rizika alebo kapitálu; poukazuje 

aj na Európsky fond pre strategické 

investície, ktorého cieľom je mobilizovať 

súkromný a verejný kapitál v celej EÚ na 

podporu projektov v kľúčových oblastiach 

hospodárstva EÚ s cieľom dopĺňať 

obmedzené finančné prostriedky; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  295 

Jordi Solé 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 60 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

60. berie na vedomie potenciál 

finančných nástroj zvyšovať hospodársky 

a politický vplyv rozpočtu Únie; 

zdôrazňuje však, že sa môžu používať len v 

prípade projekt, ktoré vytvárajú príjmy, a 

preto sú skôr len doplnkovou formou 

financovania, a nie alternatívou grantov, 

vzhľadom na to, že niektoré projekty sa 

môžu financovať len prostredníctvom 

grantov; 

60. berie na vedomie potenciál 

finančných nástrojov zvyšovať 

hospodársky a politický vplyv rozpočtu 

Únie; zdôrazňuje však, že sa môžu 

používať len v prípade projektov, ktoré 

vytvárajú príjmy, a preto sú len 

doplnkovou možnosťou systému grantov a 

nemali by byť vnímané ako alternatíva 
grantov, vzhľadom na to, že niektoré 

projekty sa môžu financovať len 

prostredníctvom grantov; zdôrazňuje 

preto, že finančné nástroje nie sú viazané 

cieľmi; vyzýva Komisiu, aby uskutočnila 

revíziu všetkých finančných nástrojov 

vrátane EFSI, aby boli viazané cieľmi 

stratégie EÚ po roku 2020 a v súlade s 

Parížskou dohodou o zmene klímy a/alebo 

programom 2030; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  296 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 60 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

60. berie na vedomie potenciál 

finančných nástroj zvyšovať hospodársky 

a politický vplyv rozpočtu Únie; 

zdôrazňuje však, že sa môžu používať len v 

prípade projekt, ktoré vytvárajú príjmy, a 

preto sú skôr len doplnkovou formou 

financovania, a nie alternatívou grantov, 

vzhľadom na to, že niektoré projekty sa 

môžu financovať len prostredníctvom 

grantov; 

60. berie na vedomie potenciál 

finančných nástrojov zvyšovať 

hospodársky a politický vplyv rozpočtu 

Únie; požaduje väčšiu flexibilitu v 

medzisektorovom použití rôznych 

finančných nástrojov, aby sa tak 

prekonali reštriktívne pravidlá, ktoré 

bránia príjemcom využiť viaceré 

programy na projekty so zodpovedajúcimi 

cieľmi; zdôrazňuje však, že sa môžu 

používať len v prípade projekt, ktoré 

vytvárajú príjmy, a preto sú skôr len 

doplnkovou formou financovania, a nie 

alternatívou grantov, vzhľadom na to, že 

niektoré projekty sa môžu financovať len 

prostredníctvom grantov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  297 

Marco Valli 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 60 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

60. berie na vedomie potenciál 

finančných nástroj zvyšovať hospodársky 

a politický vplyv rozpočtu Únie; 
zdôrazňuje však, že sa môžu používať len v 

prípade projekt, ktoré vytvárajú príjmy, a 

preto sú skôr len doplnkovou formou 

financovania, a nie alternatívou grantov, 

vzhľadom na to, že niektoré projekty sa 

môžu financovať len prostredníctvom 

grantov; 

60. zdôrazňuje, že finančné nástroje sa 

môžu používať len v prípade projektov, 

ktoré vytvárajú príjmy, a preto sú skôr len 

doplnkovou formou financovania, a nie 

alternatívou grantov, vzhľadom na to, že 

niektoré projekty sa môžu financovať len 

prostredníctvom grantov; upozorňuje na 

skutočnosť, že v niektorých prípadoch 

môže používanie finančných nástrojov 

predstavovať spôsob, ako presunúť 
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hospodárske straty vytvorené súkromnými 

spoločnosťami na spoločnosť ako celok; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  298 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 60 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

60. berie na vedomie potenciál 

finančných nástroj zvyšovať hospodársky 

a politický vplyv rozpočtu Únie; 

zdôrazňuje však, že sa môžu používať len v 

prípade projekt, ktoré vytvárajú príjmy, a 

preto sú skôr len doplnkovou formou 

financovania, a nie alternatívou grantov, 

vzhľadom na to, že niektoré projekty sa 

môžu financovať len prostredníctvom 

grantov; 

60. berie na vedomie potenciál 

finančných nástrojov zvyšovať 

hospodársky a politický vplyv rozpočtu 

Únie; zdôrazňuje však, že sa môžu 

používať len v prípade suboptimálnych 

investičných podmienok alebo zlyhania 

trhu na finančne uskutočniteľné 

investície; pripomína, že by si nemali 

klásť za cieľ nahradiť už existujúce 

verejné systémy alebo súkromné 

financovanie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  299 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Louis Michel, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 61 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

61. pripomína svoju výzvu Komisii, 

aby zistila oblasti politiky EÚ, kde by bolo 

možné skombinovať granty s finančnými 

nástrojmi, a aby sa zaoberala otázkou 

vhodnej rovnováhy medzi nimi; je 

presvedčený o tom, že dotácie by mali byť 

aj v budúcom VFR hlavným spôsobom 

financovania projektu EÚ; zdôrazňuje, že 

úvery, záruky, rozdelenie rizika a 

kapitálové financovanie by sa malo 

61. pripomína svoju výzvu Komisii, 

aby jasnejšie rozdelila nástroje; Komisia 

by mala určiť oblasti politiky EÚ, v 

ktorých najlepšie slúžia granty, tie, v 

ktorých by viac vyhovovali finančné 

nástroje, a tie, kde by bolo možné 

skombinovať granty s finančnými 

nástrojmi, a mala by sa zaoberať otázkou 

vhodnej rovnováhy medzi nimi; 

zdôrazňuje, že využívanie úverov, záruk, 
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používať opatrne, na základe 

zodpovedajúceho posúdenia ex-ante a len 

v prípadoch, keď sa ich použitím môže 

preukázať jednoznačná pridaná hodnota 

a pákový účinok; 

rozdelenia rizika a kapitálového 

financovania v budúcom VFR musí 

dopĺňať intenzívne úsilie o uľahčenie 

prístupu k týmto nástrojom pre príjemcov, 

a to najmä začínajúce podniky, MSP a 

spoločnosti so strednou trhovou 

kapitalizáciou; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  300 

Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 61 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

61. pripomína svoju výzvu Komisii, 

aby zistila oblasti politiky EÚ, kde by bolo 

možné skombinovať granty s finančnými 

nástrojmi, a aby sa zaoberala otázkou 

vhodnej rovnováhy medzi nimi; je 

presvedčený o tom, že dotácie by mali byť 

aj v budúcom VFR hlavným spôsobom 

financovania projektu EÚ; zdôrazňuje, že 

úvery, záruky, rozdelenie rizika a 

kapitálové financovanie by sa malo 

používať opatrne, na základe 

zodpovedajúceho posúdenia ex-ante a len v 

prípadoch, keď sa ich použitím môže 

preukázať jednoznačná pridaná hodnota a 

pákový účinok; 

61. pripomína svoju výzvu Komisii, 

aby zistila oblasti politiky EÚ, kde by bolo 

možné skombinovať granty s finančnými 

nástrojmi, a aby sa zaoberala otázkou 

vhodnej rovnováhy medzi nimi; je 

presvedčený o tom, že dotácie by mali byť 

aj v budúcom VFR hlavným spôsobom 

financovania projektu EÚ; konštatuje, že 

využívanie finančných nástrojov a 

súčinností s grantmi sa dá zlepšiť; v tejto 

súvislosti zdôrazňuje, že by sa mala 

osobitná pozornosť venovať pravidlám 

štátnej pomoci, aby sa zabezpečili rovnaké 

podmienky pre granty a finančné 

nástroje; zdôrazňuje, že úvery, záruky, 

rozdelenie rizika a kapitálové financovanie 

by sa malo používať opatrne, na základe 

zodpovedajúceho posúdenia ex-ante a len v 

prípadoch, keď sa ich použitím môže 

preukázať jednoznačná pridaná hodnota a 

pákový účinok; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  301 

Jordi Solé 

v mene skupiny Verts/ALE 
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Návrh uznesenia 

Odsek 61 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

61. pripomína svoju výzvu Komisii, 

aby zistila oblasti politiky EÚ, kde by bolo 

možné skombinovať granty s finančnými 

nástrojmi, a aby sa zaoberala otázkou 

vhodnej rovnováhy medzi nimi; je 

presvedčený o tom, že dotácie by mali byť 

aj v budúcom VFR hlavným spôsobom 

financovania projektu EÚ; zdôrazňuje, že 

úvery, záruky, rozdelenie rizika a 

kapitálové financovanie by sa malo 

používať opatrne, na základe 

zodpovedajúceho posúdenia ex-ante a len v 

prípadoch, keď sa ich použitím môže 

preukázať jednoznačná pridaná hodnota a 

pákový účinok; 

61. pripomína svoju výzvu Komisii, 

aby zistila oblasti politiky EÚ, kde by bolo 

možné skombinovať granty s finančnými 

nástrojmi, a aby sa zaoberala otázkou 

vhodnej rovnováhy medzi nimi; je 

presvedčený o tom, že dotácie by mali byť 

aj v budúcom VFR hlavným spôsobom 

financovania projektu EÚ; zdôrazňuje 

nedostatok zodpovednosti a nízku úroveň 

podávania správ o výsledkoch 

dosiahnutých v reálnej ekonomike a 

vysoké poplatky za správu finančných 

nástrojov; domnieva sa preto, že úvery, 

záruky, rozdelenie rizika a kapitálové 

financovanie by sa malo používať opatrne, 

na základe zodpovedajúceho posúdenia ex-

ante a len v prípadoch, keď sa ich použitím 

môže preukázať jednoznačná pridaná 

hodnota a pákový účinok; 

Or. en 

 

 

Pozmeňujúci návrh  302 

Marco Valli 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 61 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

61. pripomína svoju výzvu Komisii, 

aby zistila oblasti politiky EÚ, kde by bolo 

možné skombinovať granty s finančnými 

nástrojmi, a aby sa zaoberala otázkou 

vhodnej rovnováhy medzi nimi; je 

presvedčený o tom, že dotácie by mali byť 

aj v budúcom VFR hlavným spôsobom 

financovania projektu EÚ; zdôrazňuje, že 

úvery, záruky, rozdelenie rizika a 

kapitálové financovanie by sa malo 

61. pripomína svoju výzvu Komisii, 

aby zistila oblasti politiky EÚ, kde by bolo 

možné skombinovať granty s finančnými 

nástrojmi, a aby sa zaoberala otázkou 

vhodnej rovnováhy medzi nimi; je 

presvedčený o tom, že dotácie by mali byť 

aj v budúcom VFR hlavným spôsobom 

financovania projektu EÚ; zdôrazňuje, že 

úvery, záruky, rozdelenie rizika a 

kapitálové financovanie by sa malo 
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používať opatrne, na základe 

zodpovedajúceho posúdenia ex-ante a len v 

prípadoch, keď sa ich použitím môže 

preukázať jednoznačná pridaná hodnota a 

pákový účinok;  

používať opatrne, na základe 

zodpovedajúceho nezávislého posúdenia 

ex-ante a len v prípadoch, keď sa ich 

použitím môže preukázať jednoznačná 

pridaná hodnota a pákový účinok;  

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  303 

Monika Hohlmeier 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 62 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

62. vyzýva Komisiu, aby v rámci 

budúceho VFR zjednodušila a 

harmonizovala pravidlá, ktorými sa riadi 

používanie finančných nástrojov, s 

cieľom dosiahnuť ich čo najúčinnejšie 

používanie; domnieva sa, že možnosť 

zlúčiť v jedinom fonde finančné nástroje 

na úrovni EÚ, ktoré sú spravované 

centrálne v rámci programov ako Nástroj 

na prepájanie Európy (NPE), Horizont 

2020, COSME, Kreatívna Európa a 

program v oblasti zamestnanosti a 

sociálnej inovácie (EaSI) na jednej strane 

Európsky fond pre strategické investície 

(EFSI) na druhej strane, je návrh, o 

ktorom by sa malo ďalej diskutovať; 

zastáva názor, že na základe takéhoto 

všeobecného riešenia by mala vzniknúť 

jasná štruktúra na výber z rôznych druhov 

finančných nástrojov v rôznych oblastiach 

politiky a na rôzne druhy opatrení; 

zdôrazňuje však, že do takéhoto fondu by 

nikdy nemohli byť začlenené finančné 

nástroje, ktoré spravujú členské štáty v 

rámci politiky súdržnosti; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  304 

Pina Picierno, Luigi Morgano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 62 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

62. vyzýva Komisiu, aby v rámci 

budúceho VFR zjednodušila a 

harmonizovala pravidlá, ktorými sa riadi 

používanie finančných nástrojov, s cieľom 

dosiahnuť ich čo najúčinnejšie používanie; 

domnieva sa, že možnosť zlúčiť v jedinom 

fonde finančné nástroje na úrovni EÚ, 

ktoré sú spravované centrálne v rámci 

programov ako Nástroj na prepájanie 

Európy (NPE), Horizont 2020, COSME, 

Kreatívna Európa a program v oblasti 

zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) 

na jednej strane Európsky fond pre 

strategické investície (EFSI) na druhej 

strane, je návrh, o ktorom by sa malo 

ďalej diskutovať; zastáva názor, že na 

základe takéhoto všeobecného riešenia by 

mala vzniknúť jasná štruktúra na výber z 

rôznych druhov finančných nástrojov v 

rôznych oblastiach politiky a na rôzne 

druhy opatrení; zdôrazňuje však, že do 

takéhoto fondu by nikdy nemohli byť 

začlenené finančné nástroje, ktoré spravujú 

členské štáty v rámci politiky súdržnosti; 

62. vyzýva Komisiu, aby v rámci 

budúceho VFR zjednodušila a 

harmonizovala pravidlá, ktorými sa riadi 

používanie finančných nástrojov, s cieľom 

dosiahnuť ich čo najúčinnejšie používanie; 

domnieva sa, že možnosť zlúčiť v jedinom 

fonde finančné nástroje na úrovni EÚ, 

ktoré sú spravované centrálne v rámci 

programov ako Nástroj na prepájanie 

Európy (NPE), Horizont 2020, COSME, 

Kreatívna Európa a program v oblasti 

zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) 

na jednej strane a Európsky fond pre 

strategické investície (EFSI) na druhej 

strane, by mohla umožniť dosiahnuť 

ciele, ktorými sú účinnosť, jednoduchosť 

a flexibilita pri hospodárení s rozpočtom 

EÚ; zastáva názor, že na základe takéhoto 

všeobecného riešenia by mala vzniknúť 

jasná štruktúra na výber z rôznych druhov 

finančných nástrojov v rôznych oblastiach 

politiky a na rôzne druhy opatrení; 

domnieva sa, že na to, aby sa zaručila 

skutočná doplnkovosť jediného fondu 

zlučujúceho finančné nástroje, je 

potrebné, aby jeho riadiaca štruktúra 

umožňovala využívať miestne poznatky 

podporovaním EIB a národných 

podporných bánk alebo inštitúcií s cieľom 

vytvoriť a rozvíjať operácie a zároveň 

medzi nimi zabezpečiť rovnaké 

podmienky; zdôrazňuje však, že do 

takéhoto fondu by nikdy nemohli byť 

začlenené finančné nástroje, ktoré spravujú 

členské štáty v rámci politiky súdržnosti; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  305 

Eider Gardiazabal Rubial, Agnes Jongerius, Georgi Pirinski, Javi López 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 62 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

62. vyzýva Komisiu, aby v rámci 

budúceho VFR zjednodušila a 

harmonizovala pravidlá, ktorými sa riadi 

používanie finančných nástrojov, s cieľom 

dosiahnuť ich čo najúčinnejšie používanie; 

domnieva sa, že možnosť zlúčiť v jedinom 

fonde finančné nástroje na úrovni EÚ, 

ktoré sú spravované centrálne v rámci 

programov ako Nástroj na prepájanie 

Európy (NPE), Horizont 2020, COSME, 

Kreatívna Európa a program v oblasti 

zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) 

na jednej strane Európsky fond pre 

strategické investície (EFSI) na druhej 

strane, je návrh, o ktorom by sa malo 

ďalej diskutovať; zastáva názor, že na 

základe takéhoto všeobecného riešenia by 

mala vzniknúť jasná štruktúra na výber z 

rôznych druhov finančných nástrojov v 

rôznych oblastiach politiky a na rôzne 

druhy opatrení; zdôrazňuje však, že do 

takéhoto fondu by nikdy nemohli byť 

začlenené finančné nástroje, ktoré spravujú 

členské štáty v rámci politiky súdržnosti; 

62. vyzýva Komisiu, aby v rámci 

budúceho VFR zjednodušila a 

harmonizovala pravidlá, ktorými sa riadi 

používanie finančných nástrojov, s cieľom 

dosiahnuť ich čo najúčinnejšie používanie; 

všíma si skutočnosť, že Komisia môže 

navrhnúť, aby sa v jedinom fonde zlúčili 

finančné nástroje na úrovni EÚ, ktoré sú 

spravované centrálne; varuje, že takýto 

návrh by bolo potrebné dôkladne 

prediskutovať; zdôrazňuje však, že do 

takéhoto fondu by nikdy nemohli byť 

začlenené finančné nástroje, ktoré spravujú 

členské štáty v rámci politiky súdržnosti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  306 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 62 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

62. vyzýva Komisiu, aby v rámci 

budúceho VFR zjednodušila a 

harmonizovala pravidlá, ktorými sa riadi 

používanie finančných nástrojov, s cieľom 

62. vyzýva Komisiu, aby v rámci 

budúceho VFR zjednodušila a 

harmonizovala pravidlá, ktorými sa riadi 

používanie finančných nástrojov, s cieľom 
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dosiahnuť ich čo najúčinnejšie používanie; 

domnieva sa, že možnosť zlúčiť v jedinom 

fonde finančné nástroje na úrovni EÚ, 

ktoré sú spravované centrálne v rámci 

programov ako Nástroj na prepájanie 

Európy (NPE), Horizont 2020, COSME, 

Kreatívna Európa a program v oblasti 

zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) 

na jednej strane Európsky fond pre 

strategické investície (EFSI) na druhej 

strane, je návrh, o ktorom by sa malo 

ďalej diskutovať; zastáva názor, že na 

základe takéhoto všeobecného riešenia by 

mala vzniknúť jasná štruktúra na výber z 

rôznych druhov finančných nástrojov v 

rôznych oblastiach politiky a na rôzne 

druhy opatrení; zdôrazňuje však, že do 

takéhoto fondu by nikdy nemohli byť 

začlenené finančné nástroje, ktoré spravujú 

členské štáty v rámci politiky súdržnosti; 

dosiahnuť ich čo najúčinnejšie používanie; 

zastáva názor, že je potrebné vytvoriť 

jasnú štruktúru na výber z rôznych druhov 

finančných nástrojov v rôznych oblastiach 

politiky a na rôzne druhy opatrení a že na 

príslušné finančné nástroje by sa mali aj 

naďalej poskytovať finančné prostriedky 

v rámci samostatných rozpočtových 

riadkov s cieľom zabezpečiť jasnosť 

investícií; zdôrazňuje však, že žiadna 

takáto harmonizácia pravidiel nemôže 

mať vplyv na finančné nástroje, ktoré 

spravujú členské štáty v rámci politiky 

súdržnosti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  307 

Ivana Maletić 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 62 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

62. vyzýva Komisiu, aby v rámci 

budúceho VFR zjednodušila a 

harmonizovala pravidlá, ktorými sa riadi 

používanie finančných nástrojov, s cieľom 

dosiahnuť ich čo najúčinnejšie používanie; 

domnieva sa, že možnosť zlúčiť v jedinom 

fonde finančné nástroje na úrovni EÚ, 

ktoré sú spravované centrálne v rámci 

programov ako Nástroj na prepájanie 

Európy (NPE), Horizont 2020, COSME, 

Kreatívna Európa a program v oblasti 

zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) 

na jednej strane Európsky fond pre 

strategické investície (EFSI) na druhej 

strane, je návrh, o ktorom by sa malo ďalej 

diskutovať; zastáva názor, že na základe 

62. vyzýva Komisiu, aby v rámci 

budúceho VFR zjednodušila a 

harmonizovala pravidlá, ktorými sa riadi 

používanie finančných nástrojov, s cieľom 

dosiahnuť ich čo najúčinnejšie používanie; 

domnieva sa, že možnosť zlúčiť v jedinom 

fonde finančné nástroje na úrovni EÚ, 

ktoré sú spravované centrálne v rámci 

programov ako Nástroj na prepájanie 

Európy (NPE), Horizont 2020, COSME, 

Kreatívna Európa a program v oblasti 

zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) 

na jednej strane a Európsky fond pre 

strategické investície (EFSI) na druhej 

strane, je návrh, o ktorom by sa malo ďalej 

diskutovať; zastáva názor, že na základe 
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takéhoto všeobecného riešenia by mala 

vzniknúť jasná štruktúra na výber z 

rôznych druhov finančných nástrojov v 

rôznych oblastiach politiky a na rôzne 

druhy opatrení; zdôrazňuje však, že do 

takéhoto fondu by nikdy nemohli byť 

začlenené finančné nástroje, ktoré spravujú 

členské štáty v rámci politiky súdržnosti; 

takéhoto všeobecného riešenia by mala 

vzniknúť jasná štruktúra na výber z 

rôznych druhov finančných nástrojov v 

rôznych oblastiach politiky a na rôzne 

druhy opatrení; zdôrazňuje však, že do 

takéhoto fondu by nikdy nemohli byť 

začlenené finančné nástroje, ktoré spravujú 

členské štáty v rámci politiky súdržnosti; 

zdôrazňuje, že v rámci štruktúry VFR po 

roku 2020 nemôžu byť tieto programy 

zahrnuté do jediného riadku pre 

horizontálne (finančné) nástroje 

podporujúce investície; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  308 

Jordi Solé 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 62 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

62. vyzýva Komisiu, aby v rámci 

budúceho VFR zjednodušila a 

harmonizovala pravidlá, ktorými sa riadi 

používanie finančných nástrojov, s cieľom 

dosiahnuť ich čo najúčinnejšie používanie; 

domnieva sa, že možnosť zlúčiť v jedinom 

fonde finančné nástroje na úrovni EÚ, 

ktoré sú spravované centrálne v rámci 

programov ako Nástroj na prepájanie 

Európy (NPE), Horizont 2020, COSME, 

Kreatívna Európa a program v oblasti 

zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) 

na jednej strane Európsky fond pre 

strategické investície (EFSI) na druhej 

strane, je návrh, o ktorom by sa malo ďalej 

diskutovať; zastáva názor, že na základe 

takéhoto všeobecného riešenia by mala 

vzniknúť jasná štruktúra na výber z 

rôznych druhov finančných nástrojov v 

rôznych oblastiach politiky a na rôzne 

druhy opatrení; zdôrazňuje však, že do 

takéhoto fondu by nikdy nemohli byť 

62. vyzýva Komisiu, aby v rámci 

budúceho VFR zjednodušila a 

harmonizovala pravidlá, ktorými sa riadi 

používanie finančných nástrojov, s cieľom 

dosiahnuť ich čo najúčinnejšie používanie; 

domnieva sa, že možnosť zlúčiť v jedinom 

fonde finančné nástroje na úrovni EÚ, 

ktoré sú spravované centrálne v rámci 

programov ako Nástroj na prepájanie 

Európy (NPE), Horizont 2020, COSME, 

Kreatívna Európa a program v oblasti 

zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) 

na jednej strane a Európsky fond pre 

strategické investície (EFSI) na druhej 

strane, je návrh, o ktorom by sa malo ďalej 

diskutovať; zastáva názor, že na základe 

takéhoto všeobecného riešenia by mala 

vzniknúť jasná štruktúra na výber z 

rôznych druhov finančných nástrojov v 

rôznych oblastiach politiky a na rôzne 

druhy opatrení; zdôrazňuje však, že do 

takéhoto fondu by nikdy nemohli byť 
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začlenené finančné nástroje, ktoré spravujú 

členské štáty v rámci politiky súdržnosti; 

začlenené finančné nástroje, ktoré spravujú 

členské štáty v rámci politiky súdržnosti, 

alebo projekty fondu, ktoré sú v rozpore s 

domácimi a zahraničnými záväzkami EÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  309 

Péter Niedermüller, Claude Moraes 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 62 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

62. vyzýva Komisiu, aby v rámci 

budúceho VFR zjednodušila a 

harmonizovala pravidlá, ktorými sa riadi 

používanie finančných nástrojov, s cieľom 

dosiahnuť ich čo najúčinnejšie používanie; 

domnieva sa, že možnosť zlúčiť v jedinom 

fonde finančné nástroje na úrovni EÚ, 

ktoré sú spravované centrálne v rámci 

programov ako Nástroj na prepájanie 

Európy (NPE), Horizont 2020, COSME, 

Kreatívna Európa a program v oblasti 

zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) 

na jednej strane Európsky fond pre 

strategické investície (EFSI) na druhej 

strane, je návrh, o ktorom by sa malo ďalej 

diskutovať; zastáva názor, že na základe 

takéhoto všeobecného riešenia by mala 

vzniknúť jasná štruktúra na výber z 

rôznych druhov finančných nástrojov v 

rôznych oblastiach politiky a na rôzne 

druhy opatrení; zdôrazňuje však, že do 

takéhoto fondu by nikdy nemohli byť 

začlenené finančné nástroje, ktoré spravujú 

členské štáty v rámci politiky súdržnosti; 

62. vyzýva Komisiu, aby v rámci 

budúceho VFR zjednodušila a 

harmonizovala pravidlá, ktorými sa riadi 

používanie finančných nástrojov, s cieľom 

dosiahnuť ich čo najúčinnejšie používanie; 

domnieva sa, že možnosť zlúčiť v jedinom 

fonde finančné nástroje na úrovni EÚ, 

ktoré sú spravované centrálne v rámci 

programov ako Nástroj na prepájanie 

Európy (NPE), Horizont 2020, COSME, 

Kreatívna Európa a program v oblasti 

zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) 

na jednej strane a Európsky fond pre 

strategické investície (EFSI) na druhej 

strane, ako aj budúci vnútorný európsky 

fond pre demokraciu a ľudské práva je 

návrh, o ktorom by sa malo ďalej 

diskutovať; zastáva názor, že na základe 

takéhoto všeobecného riešenia by mala 

vzniknúť jasná štruktúra na výber z 

rôznych druhov finančných nástrojov v 

rôznych oblastiach politiky a na rôzne 

druhy opatrení; zdôrazňuje však, že do 

takéhoto fondu by nikdy nemohli byť 

začlenené finančné nástroje, ktoré spravujú 

členské štáty v rámci politiky súdržnosti; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  310 

Bernd Kölmel 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 62 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

62. vyzýva Komisiu, aby v rámci 

budúceho VFR zjednodušila a 

harmonizovala pravidlá, ktorými sa riadi 

používanie finančných nástrojov, s cieľom 

dosiahnuť ich čo najúčinnejšie používanie; 

domnieva sa, že možnosť zlúčiť v jedinom 

fonde finančné nástroje na úrovni EÚ, 

ktoré sú spravované centrálne v rámci 

programov ako Nástroj na prepájanie 

Európy (NPE), Horizont 2020, COSME, 

Kreatívna Európa a program v oblasti 

zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) 

na jednej strane Európsky fond pre 

strategické investície (EFSI) na druhej 

strane, je návrh, o ktorom by sa malo ďalej 

diskutovať; zastáva názor, že na základe 

takéhoto všeobecného riešenia by mala 

vzniknúť jasná štruktúra na výber z 

rôznych druhov finančných nástrojov v 

rôznych oblastiach politiky a na rôzne 

druhy opatrení; zdôrazňuje však, že do 

takéhoto fondu by nikdy nemohli byť 

začlenené finančné nástroje, ktoré spravujú 

členské štáty v rámci politiky súdržnosti; 

62. vyzýva Komisiu, aby v rámci 

budúceho VFR zjednodušila a 

harmonizovala pravidlá, ktorými sa riadi 

používanie finančných nástrojov, s cieľom 

dosiahnuť ich čo najúčinnejšie používanie; 

domnieva sa, že možnosť zlúčiť v jedinom 

fonde finančné nástroje na úrovni EÚ, 

ktoré sú spravované centrálne v rámci 

programov ako Nástroj na prepájanie 

Európy (NPE), Horizont 2020, COSME a 

Kreatívna Európa a program v oblasti 

zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI), 

je návrh, o ktorom by sa malo ďalej 

diskutovať; zastáva názor, že na základe 

takéhoto všeobecného riešenia by mala 

vzniknúť jasná štruktúra na výber z 

rôznych druhov finančných nástrojov v 

rôznych oblastiach politiky a na rôzne 

druhy opatrení; zdôrazňuje však, že do 

takéhoto fondu by nikdy nemohli byť 

začlenené finančné nástroje, ktoré spravujú 

členské štáty v rámci politiky súdržnosti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  311 

Marita Ulvskog 

v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 62 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

62. vyzýva Komisiu, aby v rámci 

budúceho VFR zjednodušila a 

harmonizovala pravidlá, ktorými sa riadi 

62. vyzýva Komisiu, aby v rámci 

budúceho VFR zjednodušila a 

harmonizovala pravidlá, ktorými sa riadi 
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používanie finančných nástrojov, s cieľom 

dosiahnuť ich čo najúčinnejšie používanie; 

domnieva sa, že možnosť zlúčiť v jedinom 

fonde finančné nástroje na úrovni EÚ, 

ktoré sú spravované centrálne v rámci 

programov ako Nástroj na prepájanie 

Európy (NPE), Horizont 2020, COSME, 

Kreatívna Európa a program v oblasti 

zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) 

na jednej strane Európsky fond pre 

strategické investície (EFSI) na druhej 

strane, je návrh, o ktorom by sa malo ďalej 

diskutovať; zastáva názor, že na základe 

takéhoto všeobecného riešenia by mala 

vzniknúť jasná štruktúra na výber z 

rôznych druhov finančných nástrojov v 

rôznych oblastiach politiky a na rôzne 

druhy opatrení; zdôrazňuje však, že do 

takéhoto fondu by nikdy nemohli byť 

začlenené finančné nástroje, ktoré spravujú 

členské štáty v rámci politiky súdržnosti; 

používanie finančných nástrojov, s cieľom 

dosiahnuť ich čo najúčinnejšie používanie; 

domnieva sa, že možnosť zlúčiť v jedinom 

fonde finančné nástroje na úrovni EÚ, 

ktoré sú spravované centrálne v rámci 

programov ako Nástroj na prepájanie 

Európy (NPE), Horizont 2020, COSME, 

Kreatívna Európa a program v oblasti 

zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) 

na jednej strane Európsky fond pre 

strategické investície (EFSI) na druhej 

strane, je návrh, o ktorom by sa malo ďalej 

diskutovať; zastáva názor, že na základe 

takéhoto všeobecného riešenia by mohla 

vzniknúť jasná štruktúra na výber z 

rôznych druhov finančných nástrojov v 

rôznych oblastiach politiky a na rôzne 

druhy opatrení; zdôrazňuje však, že do 

takéhoto fondu by nikdy nemohli byť 

začlenené finančné nástroje, ktoré spravujú 

členské štáty v rámci politiky súdržnosti; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  312 

Monica Macovei, Indrek Tarand 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 64 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

64. domnieva sa, že štruktúra VFR by 

mala zvýšiť prehľadnosť politických a 

rozpočtových priorít pre európskych 

občanov, a požaduje jasnejšiu prezentáciu 

všetkých výdavkových oblastí EÚ; je 

presvedčený, že by sa mali náležite 

odzrkadliť hlavné piliere budúcich 

výdavkov EÚ; 

64. poukazuje na to, že štruktúra 

nového VFR by mala lepšie zodpovedať 

piatim hlavným politickým prioritám EÚ; 
domnieva sa, že štruktúra VFR by mala 

zvýšiť prehľadnosť politických a 

rozpočtových priorít pre európskych 

občanov, a požaduje jasnejšiu prezentáciu 

všetkých výdavkových oblastí EÚ; je 

presvedčený, že by sa mali náležite 

odzrkadliť hlavné piliere budúcich 

výdavkov EÚ; žiada väčšiu súdržnosť 

medzi financovaním z rozpočtu EÚ a jeho 

cieľmi, a to v prípade potreby aj 

prelomením skleného stropu vo výške 1 % 

príspevkov z HDP členských štátov 
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a/alebo prispôsobením a obmedzením 

cieľov EÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  313 

Helga Trüpel 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 64 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 64a. vyzýva Komisiu, aby v rámci 

budúceho VFR zaviedla digitálny klaster 

zlučujúci všetky programy EÚ, ktoré 

poskytujú doplňujúce odpovede na 

digitálne výzvy v Únii, a zahŕňajúci 

činnosti, ako sú digitalizácia priemyslu, 

pokročilé digitálne zručnosti, výskum v 

digitálnom sektore, inovácie v oblasti 

médií a multimediálne akcie, mediálna 

gramotnosť, práca s vysokovýkonnými 

počítačmi , kybernetická bezpečnosť, 

elektronická verejná správa a 

infraštruktúra digitálnych služieb; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  314 

Jordi Solé 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 64 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 64a. domnieva sa, že štruktúra VFR by 

mala tiež odrážať hospodárstvo EÚ a 

zahŕňať programy a nástroje, ktoré 

podporujú podnikanie a všetky jeho 

obchodné formy od jednotlivých až po 

spoločné projekty, ako sú družstevné 

podniky; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  315 

Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Stanisław Ożóg 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 64 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 64a. zastáva preto názor, že súčasná 

prezentácia okruhov si vyžaduje určité 

zlepšenia, je však proti akýmkoľvek 

neodôvodneným radikálnym zmenám a 

z toho dôvodu požaduje, aby sa výdavky 

na spoločnú poľnohospodársku politiku 

zachovali ako samostatný rozpočtový 

okruh; 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh  316 

Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Stanisław Ożóg 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 65 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

65. domnieva sa preto, že súčasné 

zobrazenie okruhov si vyžaduje určité 

zlepšenia, je však proti akýmkoľvek 

neodôvodneným radikálnym zmenám; 

navrhuje preto nasledujúcu štruktúru 

VFR na obdobie po roku 2020; 

vypúšťa sa 

Okruh 1: Silnejšie a udržateľné 

hospodárstvo 

 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 

 

v rámci priameho hospodárenia:  

– výskum a inovácia  

– priemysel, podnikanie a malé a 

stredné podniky 
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– veľké projekty v oblasti 

infraštruktúry 

 

– doprava, digitalizácia, energetika  

– životné prostredie a prispôsobenie 

sa zmene klímy 

 

– poľnohospodárstvo a rozvoj 

vidieka 

 

– námorné záležitosti a rybné 

hospodárstvo 

 

– horizontálne (finančné) nástroje 

na podporu investícií v Európe (prípadný 

zastrešujúci finančný nástroj na úrovni 

EÚ vrátane EFSI) 

 

Okruh 2: Silnejšia súdržnosť a solidarita 

v Európe 

 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 

 

– hospodárska, sociálna a územná 

súdržnosť (v rámci zdieľaného 

hospodárenia) 

 

 investície do inovácií, digitalizácie, 

reindustrializácie, MSP, dopravy, 

prispôsobenie sa zmene klímy 

 

 zamestnanosť, sociálne záležitosti 

a sociálne začlenenie 

 

– vzdelávanie a celoživotné 

vzdelávanie 

 

– kultúra, občianstvo a komunikácia  

– zdravie a bezpečnosť potravín  

– azyl, migrácia a integrácia, 

spravodlivosť a spotrebitelia 

 

– podpora vnútroštátnych správnych 

orgánov a koordinácia spolupráce s nimi 

 

Okruh 3: Väčšia zodpovednosť vo svete  

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 

 

– medzinárodná spolupráca a rozvoj  

– susedstvo  

– rozširovanie  

– humanitárna pomoc  
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– obchod  

– príspevok do trustových fondov EÚ 

a nástrojov EÚ v oblasti vonkajších 

vzťahov 

 

Okruh 4: Bezpečnosť, mier a stabilita pre 

všetkých 

 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 

 

– bezpečnosť  

– reakcia na krízu a stabilita  

– spoločná zahraničná 

a bezpečnostná politika 

 

– obrana  

Okruh 5: Účinná správa slúžiaca všetkým 

Európanom 

 

– finančné prostriedky na 

zamestnancov EÚ 

 

– finančné prostriedky na budovy a 

vybavenie inštitúcií EÚ 

 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh  317 

Tamás Deutsch 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 65 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

65. domnieva sa preto, že súčasné 

zobrazenie okruhov si vyžaduje určité 

zlepšenia, je však proti akýmkoľvek 

neodôvodneným radikálnym zmenám; 

navrhuje preto nasledujúcu štruktúru VFR 

na obdobie po roku 2020; 

65. domnieva sa preto, že súčasné 

zobrazenie okruhov si vyžaduje určité 

zlepšenia, je však proti akýmkoľvek 

neodôvodneným radikálnym zmenám; 

navrhuje preto transparentnú štruktúru 

VFR na obdobie po roku 2020, v ktorej 

patria rôzne priority do samostatných 

okruhov; podporuje zachovanie 

samostatných okruhov pre tieto priority: 

hospodárska, sociálna a územná 

súdržnosť; poľnohospodárstvo a rozvoj 

vidieka, námorné záležitosti a rybné 
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hospodárstvo; 

Okruh 1: Silnejšie a udržateľné 

hospodárstvo 

 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 
 

v rámci priameho hospodárenia:  

– výskum a inovácie  
– priemysel, podnikanie a malé a 

stredné podniky  

 

– veľké projekty v oblasti 

infraštruktúry 
 

– doprava, digitalizácia, energetika  
– životné prostredie a prispôsobenie 

sa zmene klímy 
 

– poľnohospodárstvo a rozvoj 

vidieka 
 

– námorné záležitosti a rybné 

hospodárstvo 
 

– horizontálne (finančné) nástroje 

na podporu investícií v Európe (prípadný 

zastrešujúci finančný nástroj na úrovni 

EÚ vrátane EFSI) 

 

Okruh 2: Silnejšia súdržnosť a solidarita 

v Európe 
 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 
 

– hospodárska, sociálna a územná 

súdržnosť (v rámci zdieľaného 

hospodárenia) 

 

 investície do inovácií, digitalizácie, 

reindustrializácie, MSP, dopravy, 

prispôsobenie sa zmene klímy 

 

 zamestnanosť, sociálne záležitosti 

a sociálne začlenenie
 

– vzdelávanie a celoživotné 

vzdelávanie
 

– kultúra, občianstvo a komunikácia  
– zdravie a bezpečnosť potravín  
– azyl, migrácia a integrácia, 

spravodlivosť a spotrebitelia 
 

– podpora vnútroštátnych správnych 

orgánov a koordinácia spolupráce s nimi 
 

Okruh 3: Väčšia zodpovednosť vo svete  
vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 
 

– medzinárodná spolupráca a rozvoj  

– susedstvo  
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– rozširovanie  

– humanitárna pomoc  

– obchod  

– príspevok do trustových fondov EÚ 

a nástrojov EÚ v oblasti vonkajších 

vzťahov 

 

Okruh 4: Bezpečnosť, mier a stabilita pre 

všetkých 
 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 
 

– bezpečnosť  
– reakcia na krízu a stabilita   
– spoločná zahraničná 

a bezpečnostná politika  
 

– obrana  
Okruh 5: Účinná správa slúžiaca všetkým 

Európanom 
 

– finančné prostriedky na 

zamestnancov EÚ 
 

– finančné prostriedky na budovy a 

vybavenie inštitúcií EÚ 
 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  318 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Nils 

Torvalds, Pavel Telička, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Nedzhmi Ali, Fredrick 

Federley 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 65 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

65. domnieva sa preto, že súčasné 

zobrazenie okruhov si vyžaduje určité 

zlepšenia, je však proti akýmkoľvek 

neodôvodneným radikálnym zmenám; 

navrhuje preto nasledujúcu štruktúru VFR 

na obdobie po roku 2020; 

65. domnieva sa preto, že súčasné 

zobrazenie okruhov si vyžaduje určité 

zlepšenia, je však proti akýmkoľvek 

neodôvodneným radikálnym zmenám; 

vyzýva Komisiu, aby navrhla novú 
štruktúru VFR na obdobie po roku 2020; 

Okruh 1: Silnejšie a udržateľné 

hospodárstvo 

 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 
 

v rámci priameho hospodárenia:  
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– výskum a inovácie  
– priemysel, podnikanie a malé a 

stredné podniky  

 

– veľké projekty v oblasti 

infraštruktúry 
 

– doprava, digitalizácia, energetika  
– životné prostredie a prispôsobenie 

sa zmene klímy 
 

– poľnohospodárstvo a rozvoj 

vidieka 
 

– námorné záležitosti a rybné 

hospodárstvo 
 

– horizontálne (finančné) nástroje 

na podporu investícií v Európe (prípadný 

zastrešujúci finančný nástroj na úrovni 

EÚ vrátane EFSI) 

 

Okruh 2: Silnejšia súdržnosť a solidarita 

v Európe 
 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 
 

– hospodárska, sociálna a územná 

súdržnosť (v rámci zdieľaného 

hospodárenia) 

 

 investície do inovácií, digitalizácie, 

reindustrializácie, MSP, dopravy, 

prispôsobenie sa zmene klímy 

 

 zamestnanosť, sociálne záležitosti 

a sociálne začlenenie
 

– vzdelávanie a celoživotné 

vzdelávanie
 

– kultúra, občianstvo a komunikácia  
– zdravie a bezpečnosť potravín  
– azyl, migrácia a integrácia, 

spravodlivosť a spotrebitelia 
 

– podpora vnútroštátnych správnych 

orgánov a koordinácia spolupráce s nimi 
 

Okruh 3: Väčšia zodpovednosť vo svete  
vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 
 

– medzinárodná spolupráca a rozvoj  

– susedstvo  

– rozširovanie  

– humanitárna pomoc  

– obchod  

– príspevok do trustových fondov EÚ 

a nástrojov EÚ v oblasti vonkajších 
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vzťahov 

Okruh 4: Bezpečnosť, mier a stabilita pre 

všetkých 
 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 
 

– bezpečnosť  
– reakcia na krízu a stabilita   
– spoločná zahraničná 

a bezpečnostná politika  
 

– obrana  
Okruh 5: Účinná správa slúžiaca všetkým 

Európanom 
 

– finančné prostriedky na 

zamestnancov EÚ 
 

– finančné prostriedky na budovy a 

vybavenie inštitúcií EÚ 
 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  319 

Bernd Kölmel 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 65 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

65. domnieva sa preto, že súčasné 

zobrazenie okruhov si vyžaduje určité 

zlepšenia, je však proti akýmkoľvek 

neodôvodneným radikálnym zmenám; 

navrhuje preto nasledujúcu štruktúru VFR 

na obdobie po roku 2020; 

65. domnieva sa preto, že súčasné 

zobrazenie okruhov si vyžaduje zlepšenia; 

navrhuje preto nasledujúcu štruktúru VFR 

na obdobie po roku 2020; 

Okruh 1: Silnejšie a udržateľné 

hospodárstvo 

Okruh 1: Bezpečnosť v Európe 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 
vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 
v rámci priameho hospodárenia:  

– výskum a inovácie – azyl a migrácia 

– priemysel, podnikanie a malé a 

stredné podniky  

– bezpečnosť a boj proti terorizmu  

– veľké projekty v oblasti 

infraštruktúry 

– reakcia na krízu a stabilita 

– doprava, digitalizácia, energetika  

– životné prostredie a prispôsobenie 

sa zmene klímy 
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– poľnohospodárstvo a rozvoj 

vidieka 

 

– námorné záležitosti a rybné 

hospodárstvo 

 

– horizontálne (finančné) nástroje 

na podporu investícií v Európe (prípadný 

zastrešujúci finančný nástroj na úrovni 

EÚ vrátane EFSI) 

 

Okruh 2: Silnejšia súdržnosť a solidarita 

v Európe 

Okruh 2: Konkurencieschopná a 

inovatívna Európa 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 

– hospodárska, sociálna a územná 

súdržnosť (v rámci zdieľaného 

hospodárenia) 

– výskum a inovácie 

 investície do inovácií, digitalizácie, 

reindustrializácie, MSP, dopravy, 

prispôsobenie sa zmene klímy 

– priemysel, podnikanie a malé a 

stredné podniky 

 zamestnanosť, sociálne záležitosti 

a sociálne začlenenie

– veľké projekty v oblasti 

infraštruktúry 

– vzdelávanie a celoživotné 

vzdelávanie

– doprava, digitalizácia, energetika

– kultúra, občianstvo a komunikácia – obchod 

– zdravie a bezpečnosť potravín  

– azyl, migrácia a integrácia, 

spravodlivosť a spotrebitelia 

 

– podpora vnútroštátnych správnych 

orgánov a koordinácia spolupráce s nimi 

 

Okruh 3: Väčšia zodpovednosť vo svete Okruh 3: Reforma eurozóny v záujme 

udržateľnosti a hospodárskeho rastu 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 

– medzinárodná spolupráca a rozvoj – stabilizačný mechanizmus 

eurozóny 

– susedstvo – program na podporu členských 

štátov v prípade dohodnutého vystúpenia z 

eurozóny 

– rozširovanie  

– humanitárna pomoc  

– obchod  

– príspevok do trustových fondov EÚ 

a nástrojov EÚ v oblasti vonkajších 

vzťahov 

 

Okruh 4: Bezpečnosť, mier a stabilita pre 

všetkých 

Okruh 4: Súdržná spoločnosť a silná 

vidiecka krajina v Európe 

vrátane programov a nástrojov, ktoré vrátane programov a nástrojov, ktoré 
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podporujú tieto oblasti: podporujú tieto oblasti: 

– bezpečnosť – hospodárska, sociálna a územná 

súdržnosť 

– reakcia na krízu a stabilita  – poľnohospodárstvo a rozvoj 

vidieka 

– spoločná zahraničná 

a bezpečnostná politika  

– námorné záležitosti a rybné 

hospodárstvo 

– obrana  

Okruh 5: Účinná správa slúžiaca všetkým 

Európanom 

Okruh 5: Globálna Európa 

– finančné prostriedky na 

zamestnancov EÚ 

– humanitárna pomoc 

– finančné prostriedky na budovy a 

vybavenie inštitúcií EÚ 

– medzinárodná spolupráca a rozvoj 

 – príspevok do trustových fondov EÚ 

 Okruh 6: Správa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  320 

Janusz Lewandowski 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 65 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

65. domnieva sa preto, že súčasné 

zobrazenie okruhov si vyžaduje určité 

zlepšenia, je však proti akýmkoľvek 

neodôvodneným radikálnym zmenám; 

navrhuje preto nasledujúcu štruktúru VFR 

na obdobie po roku 2020; 

65. domnieva sa preto, že súčasné 

zobrazenie okruhov si vyžaduje určité 

zlepšenia, je však proti akýmkoľvek 

neodôvodneným radikálnym zmenám; 

navrhuje preto nasledujúcu štruktúru VFR 

na obdobie po roku 2020; 

  

Okruh 1: Silnejšie a udržateľné 

hospodárstvo 

Okruh 1: Inteligentný a inkluzívny rast 

 a) Konkurencieschopnosť pre rast a 

zamestnanosť 

 b) Hospodárska, sociálna a územná 

súdržnosť 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 
 

v rámci priameho hospodárenia:  

– výskum a inovácie  

– priemysel, podnikanie a malé a 

stredné podniky  

 

– veľké projekty v oblasti  
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infraštruktúry 

– doprava, digitalizácia, energetika  

– životné prostredie a prispôsobenie 

sa zmene klímy 

 

– poľnohospodárstvo a rozvoj 

vidieka 

 

– námorné záležitosti a rybné 

hospodárstvo 

 

– horizontálne (finančné) nástroje 

na podporu investícií v Európe (prípadný 

zastrešujúci finančný nástroj na úrovni 

EÚ vrátane EFSI) 

 

Okruh 2: Silnejšia súdržnosť a solidarita 

v Európe 

Okruh 2: Udržateľný rast: Prírodné 

zdroje 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 

 

– hospodárska, sociálna a územná 

súdržnosť (v rámci zdieľaného 

hospodárenia) 

 

 investície do inovácií, digitalizácie, 

reindustrializácie, MSP, dopravy, 

prispôsobenie sa zmene klímy 

 

 zamestnanosť, sociálne záležitosti 

a sociálne začlenenie



– vzdelávanie a celoživotné 

vzdelávanie



– kultúra, občianstvo a komunikácia  

– zdravie a bezpečnosť potravín  

– azyl, migrácia a integrácia, 

spravodlivosť a spotrebitelia 

 

– podpora vnútroštátnych správnych 

orgánov a koordinácia spolupráce s nimi 

 

Okruh 3: Väčšia zodpovednosť vo svete Okruh 3: Bezpečnosť, občianstvo a 

obrana 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 

 

– medzinárodná spolupráca a rozvoj  

– susedstvo  

– rozširovanie  

– humanitárna pomoc  

– obchod  

– príspevok do trustových fondov EÚ 

a nástrojov EÚ v oblasti vonkajších 

vzťahov 

 

Okruh 4: Bezpečnosť, mier a stabilita pre 

všetkých 

Okruh 4: Globálna Európa 
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vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 

 

– bezpečnosť  

– reakcia na krízu a stabilita   

– spoločná zahraničná 

a bezpečnostná politika  

 

– obrana  

Okruh 5: Účinná správa slúžiaca všetkým 

Európanom 

Okruh 5: Správa 

– finančné prostriedky na 

zamestnancov EÚ 

 

– finančné prostriedky na budovy a 

vybavenie inštitúcií EÚ 

 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  321 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu, Giovanni La Via 

Návrh uznesenia 

Odsek 65 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

65. domnieva sa preto, že súčasné 

zobrazenie okruhov si vyžaduje určité 

zlepšenia, je však proti akýmkoľvek 

neodôvodneným radikálnym zmenám; 

navrhuje preto nasledujúcu štruktúru VFR 

na obdobie po roku 2020; 

65. domnieva sa preto, že súčasné 

zobrazenie okruhov si vyžaduje určité 

zlepšenia, je však proti akýmkoľvek 

neodôvodneným radikálnym zmenám; 

navrhuje preto nasledujúcu štruktúru VFR 

na obdobie po roku 2020; 

Okruh 1: Silnejšie a udržateľné 

hospodárstvo 

Okruh 1: Silnejšie, udržateľné a 

digitálne hospodárstvo 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 
vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 
v rámci priameho hospodárenia: v rámci priameho hospodárenia: 

– výskum a inovácia – výskum a inovácia 

– – priemysel, podnikanie a 

malé a stredné podniky  

– – priemysel, podnikanie a 

malé a stredné podniky  

 – digitálna transformácia 

hospodárstva a spoločnosti 

– veľké projekty v oblasti 

infraštruktúry 

– veľké projekty v oblasti 

infraštruktúry 

– doprava, digitalizácia, energetika – doprava, energetika 

– životné prostredie a prispôsobenie 

sa zmene klímy 

– životné prostredie a prispôsobenie 

sa zmene klímy 

– poľnohospodárstvo a rozvoj 

vidieka 

 

– námorné záležitosti a rybné  
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hospodárstvo 

– horizontálne (finančné) nástroje na 

podporu investícií v Európe (prípadný 

zastrešujúci finančný nástroj na úrovni EÚ 

vrátane EFSI) 

– horizontálne (finančné) nástroje na 

podporu investícií v Európe (prípadný 

zastrešujúci finančný nástroj na úrovni EÚ 

vrátane EFSI) 

Okruh 2: Silnejšia súdržnosť a 

solidarita v Európe 

Okruh 2: Silnejšia súdržnosť a 

solidarita v Európe 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 

– hospodárska, sociálna a územná 

súdržnosť (v rámci zdieľaného 

hospodárenia) 

– hospodárska, sociálna a územná 

súdržnosť (v rámci zdieľaného 

hospodárenia) 

 investície do inovácií, digitalizácie, 

reindustrializácie, MSP, dopravy, 

prispôsobenie sa zmene klímy 

 investície do inovácií, digitalizácie, 

reindustrializácie, MSP, dopravy, 

prispôsobenie sa zmene klímy 

 zamestnanosť, sociálne záležitosti 

a sociálne začlenenie

 zamestnanosť, sociálne záležitosti 

a sociálne začlenenie

– vzdelávanie a celoživotné 

vzdelávanie

– vzdelávanie a celoživotné 

vzdelávanie

– kultúra, občianstvo a komunikácia – kultúra, občianstvo, médiá a 

komunikácia 

– zdravie a bezpečnosť potravín – zdravie a bezpečnosť potravín 

– azyl, migrácia a integrácia, 

spravodlivosť a spotrebitelia 

– azyl, migrácia a integrácia, 

spravodlivosť a spotrebitelia 

– podpora vnútroštátnych správnych 

orgánov a koordinácia spolupráce s nimi 

– podpora vnútroštátnych správnych 

orgánov a koordinácia spolupráce s nimi 

 Okruh 2 a (nový): Silnejšie a udržateľné 

poľnohospodárstvo a rybné hospodárstvo 
 vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 

 – poľnohospodárstvo a rozvoj 

vidieka 

 – námorné záležitosti a rybné 

hospodárstvo 

Okruh 3: Väčšia zodpovednosť vo svete Okruh 3: Väčšia zodpovednosť vo svete 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 

– medzinárodná spolupráca a rozvoj – medzinárodná spolupráca a rozvoj 

– susedstvo – susedstvo 

– rozširovanie – rozširovanie 

– humanitárna pomoc – humanitárna pomoc 

– obchod – obchod 

– príspevok do trustových fondov EÚ 

a nástrojov EÚ v oblasti vonkajších 

vzťahov 

– príspevok do trustových fondov EÚ 

a nástrojov EÚ v oblasti vonkajších 

vzťahov 

Okruh 4: Bezpečnosť, mier a stabilita Okruh 4: Bezpečnosť, mier a stabilita 



 

PE616.896v01-00 42/152 AM\1144763SK.docx 

SK 

pre všetkých pre všetkých 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 

– bezpečnosť – bezpečnosť 

– reakcia na krízu a stabilita  – reakcia na krízu a stabilita vrátane 

civilnej ochrany 
– spoločná zahraničná a bezpečnostná 

politika  

– spoločná zahraničná a bezpečnostná 

politika  

– obrana – obrana, výskum a inovácie 

Okruh 5: Účinná správa slúžiaca 

všetkým Európanom 

Okruh 5: Účinná správa slúžiaca 

všetkým Európanom 

– finančné prostriedky na 

zamestnancov EÚ 

– finančné prostriedky na 

zamestnancov EÚ 

– finančné prostriedky na budovy a 

vybavenie inštitúcií EÚ 

– finančné prostriedky na budovy a 

vybavenie inštitúcií EÚ 

Or. en 

Pozmeňujúci návrh  322 

Ivana Maletić 

Návrh uznesenia 

Odsek 65 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

65. domnieva sa preto, že súčasné 

zobrazenie okruhov si vyžaduje určité 

zlepšenia, je však proti akýmkoľvek 

neodôvodneným radikálnym zmenám; 

navrhuje preto nasledujúcu štruktúru VFR 

na obdobie po roku 2020; 

65. domnieva sa preto, že súčasné 

zobrazenie okruhov si vyžaduje určité 

zlepšenia, je však proti akýmkoľvek 

neodôvodneným radikálnym zmenám; 

navrhuje preto nasledujúcu štruktúru VFR 

na obdobie po roku 2020; 

Okruh 1: Silnejšie a udržateľné 

hospodárstvo 

Okruh 1: Silnejšie a konkurencieschopné 

hospodárstvo 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 
vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 

v rámci priameho hospodárenia: v rámci priameho hospodárenia: 

– výskum a inovácia – výskum a inovácia 
– – priemysel, podnikanie a 

malé a stredné podniky  

– – priemysel, podnikanie a 

malé a stredné podniky 

– veľké projekty v oblasti 

infraštruktúry 

– veľké projekty v oblasti 

infraštruktúry 
– doprava, digitalizácia, energetika – doprava, digitalizácia, energetika 
– životné prostredie a prispôsobenie 

sa zmene klímy 
 

– poľnohospodárstvo a rozvoj 

vidieka 
 

– námorné záležitosti a rybné 

hospodárstvo 
 

– horizontálne (finančné) nástroje  



 

AM\1144763SK.docx 43/152 PE616.896v01-00 

 SK 

na podporu investícií v Európe (prípadný 

zastrešujúci finančný nástroj na úrovni 

EÚ vrátane EFSI) 

  
 Okruh 2: Udržateľný rozvoj, ochrana a 

riadenie prírodných zdrojov 

 – poľnohospodárstvo a rozvoj 

vidieka 

 – námorné záležitosti a rybné 

hospodárstvo 

 – životné prostredie a prispôsobenie 

sa zmene klímy 

Okruh 2: Silnejšia súdržnosť a solidarita v 

Európe 

Okruh 3: Silnejšia súdržnosť a solidarita v 

Európe 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 

– hospodárska, sociálna a územná 

súdržnosť (v rámci zdieľaného 

hospodárenia) 

– hospodárska, sociálna a územná 

súdržnosť (v rámci zdieľaného 

hospodárenia) 

 investície do inovácií, digitalizácie, 

reindustrializácie, MSP, dopravy, 

prispôsobenie sa zmene klímy 

 investície do inovácií, digitalizácie, 

reindustrializácie, MSP, dopravy, 

prispôsobenie sa zmene klímy 

 zamestnanosť, sociálne záležitosti 

a sociálne začlenenie

 zamestnanosť, sociálne záležitosti 

a sociálne začlenenie

– vzdelávanie a celoživotné 

vzdelávanie

– vzdelávanie a celoživotné 

vzdelávanie

– kultúra, občianstvo a komunikácia – kultúra, občianstvo a komunikácia 

– zdravie a bezpečnosť potravín – zdravie a bezpečnosť potravín 

– azyl, migrácia a integrácia, 

spravodlivosť a spotrebitelia 

– azyl, migrácia a integrácia, 

spravodlivosť a spotrebitelia 

– podpora vnútroštátnych správnych 

orgánov a koordinácia spolupráce s nimi 

– podpora vnútroštátnych správnych 

orgánov a koordinácia spolupráce s nimi 

Okruh 3: Väčšia zodpovednosť vo svete Okruh 4: Väčšia zodpovednosť vo svete 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 

  

– medzinárodná spolupráca a rozvoj – medzinárodná spolupráca a rozvoj 

– susedstvo – susedstvo 

– rozširovanie – rozširovanie 

– humanitárna pomoc – humanitárna pomoc 

– obchod – obchod 

– príspevok do trustových fondov EÚ 

a nástrojov EÚ v oblasti vonkajších 

vzťahov 

– príspevok do trustových fondov EÚ 

a nástrojov EÚ v oblasti vonkajších 

vzťahov 

Okruh 4: Bezpečnosť, mier a stabilita pre 

všetkých 

Okruh 5: Bezpečnosť, mier a stabilita pre 

všetkých 



 

PE616.896v01-00 44/152 AM\1144763SK.docx 

SK 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 

– bezpečnosť – bezpečnosť 

– reakcia na krízu a stabilita  – reakcia na krízu a stabilita  

– spoločná zahraničná a bezpečnostná 

politika  

– spoločná zahraničná a bezpečnostná 

politika  

– obrana – obrana 

Okruh 5: Účinná správa slúžiaca všetkým 

Európanom 

Okruh 6: Účinná správa slúžiaca všetkým 

Európanom 

– finančné prostriedky na 

zamestnancov EÚ 

– finančné prostriedky na 

zamestnancov EÚ 

– finančné prostriedky na budovy a 

vybavenie inštitúcií EÚ 

– finančné prostriedky na budovy a 

vybavenie inštitúcií EÚ 

Or. en 

Pozmeňujúci návrh  323 

Jens Geier, Josef Weidenholzer, Miroslav Poche, Péter Niedermüller, Claude Moraes, 

Derek Vaughan, Clare Moody, Soraya Post, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 65 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

65. domnieva sa preto, že súčasné 

zobrazenie okruhov si vyžaduje určité 

zlepšenia, je však proti akýmkoľvek 

neodôvodneným radikálnym zmenám; 

navrhuje preto nasledujúcu štruktúru VFR 

na obdobie po roku 2020; 

65. domnieva sa preto, že súčasné 

zobrazenie okruhov si vyžaduje určité 

zlepšenia, je však proti akýmkoľvek 

neodôvodneným radikálnym zmenám; 

navrhuje preto nasledujúcu štruktúru VFR 

na obdobie po roku 2020; 

Okruh 1: Silnejšie a udržateľné 

hospodárstvo 

Okruh 1: Silnejšie a udržateľné 

hospodárstvo 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 

v rámci priameho hospodárenia: v rámci priameho hospodárenia: 

– výskum a inovácia – výskum a inovácia 

 – digitálna transformácia európskej 

spoločnosti a hospodárstva 

– priemysel, podnikanie a malé a 

stredné podniky  

– priemysel, podnikanie a malé a 

stredné podniky  

– veľké projekty v oblasti 

infraštruktúry 

– veľké projekty v oblasti 

infraštruktúry 

– doprava, digitalizácia, energetika – doprava, energetika, vesmír 

– životné prostredie a prispôsobenie 

sa zmene klímy 

– životné prostredie a prispôsobenie 

sa zmene klímy a jej zmiernenie 

– poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka – poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
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– námorné záležitosti a rybné 

hospodárstvo 

– námorné záležitosti a rybné 

hospodárstvo 

  

– horizontálne (finančné) nástroje na 

podporu investícií v Európe (prípadný 

zastrešujúci finančný nástroj na úrovni EÚ 

vrátane EFSI) 

– horizontálne (finančné) nástroje na 

podporu investícií v Európe (prípadný 

zastrešujúci finančný nástroj na úrovni EÚ 

vrátane EFSI) 

Okruh 2: Silnejšia súdržnosť a 

solidarita v Európe 

Okruh 2: Silnejšia súdržnosť a 

solidarita v Európe 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 

– hospodárska, sociálna a územná 

súdržnosť (v rámci zdieľaného 

hospodárenia) 

– hospodárska, sociálna a územná 

súdržnosť (v rámci zdieľaného 

hospodárenia) 

 investície do inovácií, digitalizácie, 

reindustrializácie, MSP, dopravy, 

prispôsobenie sa zmene klímy 

 investície do inovácií, výskumu, 

digitalizácie, zmien v priemysle, MSP, 

dopravy, prispôsobenie sa zmene klímy a 

jej zmiernenie, energetika a životné 

prostredie 

 zamestnanosť, sociálne záležitosti 

a sociálne začlenenie

 Zamestnanosť, vzdelávanie, 

sociálne záležitosti a sociálne začlenenie, 

budovanie kapacít 

– vzdelávanie a celoživotné 

vzdelávanie

– vzdelávanie, vzdelávanie mládeže 

a celoživotné vzdelávanie 

 – demokracia, právny štát, základné 

práva 

– kultúra, občianstvo a komunikácia – kultúra, občianstvo a komunikácia 

– zdravie a bezpečnosť potravín – zdravie a bezpečnosť potravín 

– azyl, migrácia a integrácia, 

spravodlivosť a spotrebitelia 

– azyl, migrácia a integrácia, 

spravodlivosť a spotrebitelia 

– podpora vnútroštátnych správnych 

orgánov a koordinácia spolupráce s nimi 

– podpora vnútroštátnych správnych 

orgánov a koordinácia spolupráce s nimi 

 – rodová rovnosť 

Okruh 3: Väčšia zodpovednosť vo svete Okruh 3: Väčšia zodpovednosť vo svete 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 

 – ľudské práva, demokracia 

a právny štát 

– medzinárodná spolupráca a rozvoj – medzinárodná spolupráca a rozvoj 

– susedstvo – susedstvo 

– rozširovanie – rozširovanie 
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– humanitárna pomoc – humanitárna pomoc 

– obchod – obchod 

 – rodová rovnosť 

– príspevok do trustových fondov EÚ 

a nástrojov EÚ v oblasti vonkajších 

vzťahov 

– príspevok do trustových fondov EÚ 

a nástrojov EÚ v oblasti vonkajších 

vzťahov 

Okruh 4: Bezpečnosť, mier a stabilita 

pre všetkých 

Okruh 4: Bezpečnosť, mier a stabilita 

pre všetkých 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 

– bezpečnosť – bezpečnosť 

 – kybernetická bezpečnosť 

– reakcia na krízu a stabilita – reakcia na krízu a stabilita 

– spoločná zahraničná a bezpečnostná 

politika 

– spoločná zahraničná a bezpečnostná 

politika 

– obrana – obrana 

Okruh 5: Účinná správa slúžiaca 

všetkým Európanom 

Okruh 5: Účinná správa slúžiaca 

všetkým Európanom 

– finančné prostriedky na 

zamestnancov EÚ 

– finančné prostriedky na 

zamestnancov EÚ 

– finančné prostriedky na budovy a 

vybavenie inštitúcií EÚ 

– finančné prostriedky na budovy a 

vybavenie inštitúcií EÚ 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  324 

Marita Ulvskog 

v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 

Návrh uznesenia 

Odsek 65 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

65. domnieva sa preto, že súčasné 

zobrazenie okruhov si vyžaduje určité 

zlepšenia, je však proti akýmkoľvek 

neodôvodneným radikálnym zmenám; 

navrhuje preto nasledujúcu štruktúru VFR 

na obdobie po roku 2020; 

65. domnieva sa preto, že súčasné 

zobrazenie okruhov si vyžaduje určité 

zlepšenia, je však proti akýmkoľvek 

neodôvodneným radikálnym zmenám; 

navrhuje preto nasledujúcu štruktúru VFR 

na obdobie po roku 2020; 

Okruh 1: Silnejšie a udržateľné 

hospodárstvo 

Okruh 1: Silnejšie a udržateľné 

hospodárstvo 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 
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v rámci priameho hospodárenia: v rámci priameho hospodárenia: 

– výskum a inovácia – výskum a inovácia 

– priemysel, podnikanie a malé a 

stredné podniky  

– priemysel, podnikanie a malé a 

stredné podniky  

– veľké projekty v oblasti 

infraštruktúry 

– veľké projekty v oblasti 

infraštruktúry 

– doprava, digitalizácia, energetika – doprava, digitalizácia, energetika 

– životné prostredie a prispôsobenie 

sa zmene klímy 

– životné prostredie a prispôsobenie 

sa zmene klímy 

– poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka – poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

– námorné záležitosti a rybné 

hospodárstvo 

– námorné záležitosti a rybné 

hospodárstvo 

– horizontálne (finančné) nástroje na 

podporu investícií v Európe (prípadný 

zastrešujúci finančný nástroj na úrovni EÚ 

vrátane EFSI) 

– horizontálne (finančné) nástroje na 

podporu investícií v Európe (prípadný 

zastrešujúci finančný nástroj na úrovni EÚ 

vrátane EFSI) 

Okruh 2: Silnejšia súdržnosť a 

solidarita v Európe 

Okruh 2: Silnejšia súdržnosť a 

solidarita v Európe 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 

– hospodárska, sociálna a územná 

súdržnosť (v rámci zdieľaného 

hospodárenia) 

– hospodárska, sociálna a územná 

súdržnosť (v rámci zdieľaného 

hospodárenia) 

 investície do inovácií, digitalizácie, 

reindustrializácie, MSP, dopravy, 

prispôsobenie sa zmene klímy 

 investície do inovácií, digitalizácie, 

reindustrializácie, MSP, dopravy, 

prispôsobenie sa zmene klímy a 

demografické zmeny 

 zamestnanosť, sociálne záležitosti 

a sociálne začlenenie

 zamestnanosť, sociálne záležitosti 

a sociálne začlenenie, zníženie rozdielov a 

boj proti chudobe 

  zlaďovanie zručností a kvalifikácií 

s potrebami pracovného trhu

  zmenšovanie rozdielov výsledkov v 

oblasti zamestnanosti medzi členskými 

štátmi a kandidátskymi krajinami

– vzdelávanie a celoživotné 

vzdelávanie

– vzdelávanie s osobitným dôrazom 

na digitálne zručnosti a podnikateľské 

schopnosti a celoživotné vzdelávanie 

– kultúra, občianstvo a komunikácia – kultúra, občianstvo a komunikácia 

– zdravie a bezpečnosť potravín – zdravie a bezpečnosť potravín 

– azyl, migrácia a integrácia, 

spravodlivosť a spotrebitelia 

– azyl, migrácia a integrácia, 

spravodlivosť a spotrebitelia 

– podpora vnútroštátnych správnych – podpora vnútroštátnych správnych 
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orgánov a koordinácia spolupráce s nimi orgánov a koordinácia spolupráce s nimi 

Okruh 3: Väčšia zodpovednosť vo svete Okruh 3: Väčšia zodpovednosť vo svete 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 

– medzinárodná spolupráca a rozvoj – medzinárodná spolupráca a rozvoj 

– susedstvo – susedstvo 

– rozširovanie – rozširovanie 

– humanitárna pomoc – humanitárna pomoc 

– obchod – obchod 

– príspevok do trustových fondov EÚ 

a nástrojov EÚ v oblasti vonkajších 

vzťahov 

– príspevok do trustových fondov EÚ 

a nástrojov EÚ v oblasti vonkajších 

vzťahov 

Okruh 4: Bezpečnosť, mier a stabilita 

pre všetkých 

Okruh 4: Bezpečnosť, mier a stabilita 

pre všetkých 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 

– bezpečnosť – bezpečnosť 

– reakcia na krízu a stabilita – reakcia na krízu a stabilita 

– spoločná zahraničná a bezpečnostná 

politika 

– spoločná zahraničná a bezpečnostná 

politika 

– obrana – obrana 

Okruh 5: Účinná správa slúžiaca 

všetkým Európanom 

Okruh 5: Účinná správa slúžiaca 

všetkým Európanom 

– finančné prostriedky na 

zamestnancov EÚ 

– finančné prostriedky na 

zamestnancov EÚ 

– finančné prostriedky na budovy a 

vybavenie inštitúcií EÚ 

– finančné prostriedky na budovy a 

vybavenie inštitúcií EÚ 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  325 

Tiemo Wölken 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 65 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

65. domnieva sa preto, že súčasné 

zobrazenie okruhov si vyžaduje určité 

zlepšenia, je však proti akýmkoľvek 

neodôvodneným radikálnym zmenám; 

65. domnieva sa preto, že súčasné 

zobrazenie okruhov si vyžaduje určité 

zlepšenia, je však proti akýmkoľvek 

neodôvodneným radikálnym zmenám; 
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navrhuje preto nasledujúcu štruktúru VFR 

na obdobie po roku 2020; 

navrhuje preto nasledujúcu štruktúru VFR 

na obdobie po roku 2020; 

Okruh 1: Silnejšie a udržateľné 

hospodárstvo 

Okruh 1: Silnejšie a udržateľné 

hospodárstvo 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 
vrátane programov a nástrojov, ktoré v 

súlade s cieľmi trvalo udržateľného 

rozvoja a cieľmi Parížskej dohody 

presadzujúcimi udržateľné hospodárstvo 

a dekarbonizáciu, podporujú tieto oblasti: 

v rámci priameho hospodárenia: v rámci priameho hospodárenia: 

– výskum a inovácia – výskum a inovácia 
– priemysel, podnikanie a malé a 

stredné podniky  

– priemysel, podnikanie a malé a 

stredné podniky 

– veľké projekty v oblasti 

infraštruktúry 

– veľké projekty v oblasti 

infraštruktúry 
– doprava, digitalizácia, energetika – doprava, digitalizácia, energetika 
– životné prostredie a prispôsobenie 

sa zmene klímy 

– životné prostredie vrátane 

financovania prírody s cieľom zastaviť 

stratu biodiverzity a prispôsobenie sa 

zmene klímy 
– poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka – poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 
– námorné záležitosti a rybné 

hospodárstvo 

– námorné záležitosti a rybné 

hospodárstvo 
– horizontálne (finančné) nástroje na 

podporu investícií v Európe (prípadný 

zastrešujúci finančný nástroj na úrovni EÚ 

vrátane EFSI) 

– horizontálne (finančné) nástroje na 

podporu investícií v Európe (prípadný 

zastrešujúci finančný nástroj na úrovni EÚ 

vrátane EFSI) 
Okruh 2: Silnejšia súdržnosť a 

solidarita v Európe 

Okruh 2: Silnejšia súdržnosť a 

solidarita v Európe 
vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 

– hospodárska, sociálna a územná 

súdržnosť (v rámci zdieľaného 

hospodárenia) 

– hospodárska, sociálna a územná 

súdržnosť (v rámci zdieľaného 

hospodárenia) 

 investície do inovácií, digitalizácie, 

reindustrializácie, MSP, dopravy, 

prispôsobenie sa zmene klímy 

 investície do inovácií, digitalizácie, 

reindustrializácie, MSP, dopravy, 

prispôsobenie sa zmene klímy 

 zamestnanosť, sociálne záležitosti 

a sociálne začlenenie

 zamestnanosť, sociálne záležitosti 

a sociálne začlenenie

– vzdelávanie a celoživotné 

vzdelávanie

– vzdelávanie a celoživotné 

vzdelávanie

– kultúra, občianstvo a komunikácia – kultúra, občianstvo a komunikácia 

– zdravie a bezpečnosť potravín – zdravie a bezpečnosť potravín 

– azyl, migrácia a integrácia, 

spravodlivosť a spotrebitelia 

– azyl, migrácia a integrácia, 

spravodlivosť a spotrebitelia 

– podpora vnútroštátnych správnych 

orgánov a koordinácia spolupráce s nimi 

– podpora vnútroštátnych správnych 

orgánov a koordinácia spolupráce s nimi 

Okruh 3: Väčšia zodpovednosť vo svete Okruh 3: Väčšia zodpovednosť vo svete 
vrátane programov a nástrojov, ktoré vrátane programov a nástrojov, ktoré 
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podporujú tieto oblasti: podporujú tieto oblasti: 

  

– medzinárodná spolupráca a rozvoj – medzinárodná spolupráca a rozvoj 

– susedstvo – susedstvo 

– rozširovanie – rozširovanie 

– humanitárna pomoc – humanitárna pomoc 

– obchod – obchod 

– príspevok do trustových fondov EÚ 

a nástrojov EÚ v oblasti vonkajších 

vzťahov 

– príspevok do trustových fondov EÚ 

a nástrojov EÚ v oblasti vonkajších 

vzťahov 

Okruh 4: Bezpečnosť, mier a stabilita 

pre všetkých 

Okruh 4: Bezpečnosť, mier a stabilita 

pre všetkých 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 

– bezpečnosť – bezpečnosť 

– reakcia na krízu a stabilita  – reakcia na krízu a stabilita  

– spoločná zahraničná a bezpečnostná 

politika  

– spoločná zahraničná a bezpečnostná 

politika  

– obrana – obrana 

Okruh 5: Účinná správa slúžiaca 

všetkým Európanom 

Okruh 5: Účinná správa slúžiaca 

všetkým Európanom 

– finančné prostriedky na 

zamestnancov EÚ 

– finančné prostriedky na 

zamestnancov EÚ 

– finančné prostriedky na budovy a 

vybavenie inštitúcií EÚ 

– finančné prostriedky na budovy a 

vybavenie inštitúcií EÚ 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  326 

Paul Rübig 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 65 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

65. domnieva sa preto, že súčasné 

zobrazenie okruhov si vyžaduje určité 

zlepšenia, je však proti akýmkoľvek 

neodôvodneným radikálnym zmenám; 

navrhuje preto nasledujúcu štruktúru VFR 

na obdobie po roku 2020; 

65. domnieva sa preto, že súčasné 

zobrazenie okruhov si vyžaduje určité 

zlepšenia, je však proti akýmkoľvek 

neodôvodneným radikálnym zmenám; 

navrhuje preto nasledujúcu štruktúru VFR 

na obdobie po roku 2020; 

Okruh 1: Silnejšie a udržateľné 

hospodárstvo 

Okruh 1: Silnejšie a udržateľné 

hospodárstvo 

vrátane programov a nástrojov, ktoré vrátane programov a nástrojov, ktoré 
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podporujú tieto oblasti: podporujú tieto oblasti: 
v rámci priameho hospodárenia: v rámci priameho hospodárenia: 

– výskum a inovácia – výskum a inovácia 

– priemysel, podnikanie a malé a 

stredné podniky  

– priemysel, podnikanie a malé a 

stredné podniky  

– veľké projekty v oblasti 

infraštruktúry 

– veľké projekty v oblasti 

infraštruktúry 

– doprava, digitalizácia, energetika – doprava, digitalizácia, energetika 

– životné prostredie a prispôsobenie 

sa zmene klímy 

– životné prostredie a prispôsobenie 

sa zmene klímy 

– poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka – poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka 

– námorné záležitosti a rybné 

hospodárstvo 

– námorné záležitosti a rybné 

hospodárstvo 

– horizontálne (finančné) nástroje na 

podporu investícií v Európe (prípadný 

zastrešujúci finančný nástroj na úrovni EÚ 

vrátane EFSI) 

– horizontálne (finančné) nástroje na 

podporu investícií v Európe (prípadný 

zastrešujúci finančný nástroj na úrovni EÚ 

vrátane EFSI) 

Okruh 2: Silnejšia súdržnosť a 

solidarita v Európe 

Okruh 2: Silnejšia súdržnosť a 

solidarita v Európe 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 

– hospodárska, sociálna a územná 

súdržnosť (v rámci zdieľaného 

hospodárenia) 

– hospodárska, sociálna a územná 

súdržnosť (v rámci zdieľaného 

hospodárenia) 

 investície do inovácií, digitalizácie, 

reindustrializácie, MSP, dopravy, 

prispôsobenie sa zmene klímy 

 investície do inovácií, digitalizácie, 

reindustrializácie, MSP, dopravy, 

prispôsobenie sa zmene klímy 

 zamestnanosť, sociálne záležitosti 

a sociálne začlenenie

 zamestnanosť, sociálne záležitosti 

a sociálne začlenenie

– vzdelávanie a celoživotné 

vzdelávanie

– vzdelávanie a celoživotné 

vzdelávanie

– kultúra, občianstvo a komunikácia – kultúra, občianstvo a komunikácia 

– zdravie a bezpečnosť potravín – zdravie a bezpečnosť potravín 

– azyl, migrácia a integrácia, 

spravodlivosť a spotrebitelia 

– azyl, migrácia a integrácia, 

spravodlivosť a spotrebitelia 

– podpora vnútroštátnych správnych 

orgánov a koordinácia spolupráce s nimi 

– podpora vnútroštátnych správnych 

orgánov a koordinácia spolupráce s nimi 

Okruh 3: Väčšia zodpovednosť vo svete Okruh 3: Väčšia zodpovednosť vo svete 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 

– medzinárodná spolupráca a rozvoj – medzinárodná spolupráca a rozvoj 

– susedstvo – susedstvo 

– rozširovanie – rozširovanie 

– humanitárna pomoc – humanitárna pomoc 

– obchod – obchod 

– príspevok do trustových fondov EÚ 

a nástrojov EÚ v oblasti vonkajších 

– príspevok do trustových fondov EÚ 

a nástrojov EÚ v oblasti vonkajších 
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vzťahov vzťahov 

Okruh 4: Bezpečnosť, mier a stabilita 

pre všetkých 

Okruh 4: Bezpečnosť, mier a stabilita 

pre všetkých 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 

vrátane programov a nástrojov, ktoré 

podporujú tieto oblasti: 

– bezpečnosť – bezpečnosť 

– reakcia na krízu a stabilita  – reakcia na krízu a stabilita  

– spoločná zahraničná a bezpečnostná 

politika  

– spoločná zahraničná a bezpečnostná 

politika  

– obrana – obrana, výskum a inovácie 

Okruh 5: Účinná správa slúžiaca 

všetkým Európanom 

Okruh 5: Účinná správa slúžiaca 

všetkým Európanom 

– finančné prostriedky na 

zamestnancov EÚ 

– finančné prostriedky na 

zamestnancov EÚ 

– finančné prostriedky na budovy a 

vybavenie inštitúcií EÚ 

– finančné prostriedky na budovy a 

vybavenie inštitúcií EÚ 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  327 

Jordi Solé 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 66 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 66a. trvá na tom, že Parížska dohoda o 

zmene klímy by mala tvoriť hlavnú os pre 

VFR po roku 2020; domnieva sa preto, že 

všetky politiky a programy treba dôkladne 

zreformovať, aby boli čo najviac v súlade 

so záväzkami prijatými na konferencií 

COP 21 a aby sa aspoň 50 % výdavkov 

súvisiacich s činnosťami spojenými s 

klímou dostalo do VFR na obdobie po 

roku 2020; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  328 

Jordi Solé 

v mene skupiny Verts/ALE 
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Návrh uznesenia 

Odsek 66 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 66b. zastáva názor, že na ochranu našej 

planéty, v záujme starostlivosti o ľudí a na 

investovanie do našej budúcnosti v EÚ a 

budúcnosti sveta je potrebné výdavky 

týkajúce sa jadrovej energie, zemného 

plynu, pozemných komunikácií a obrany 

vylúčiť z akejkoľvek priamej alebo 

nepriamej podpory z rozpočtu EÚ; v 

dôsledku toho by sa z rozpočtu EÚ nemali 

ďalej či už priamo, alebo nepriamo 

financovať infraštruktúry pre fosílne 

palivá v EÚ a v zahraničí; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  329 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia 

Podnadpis 16 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

Silnejšie a udržateľné hospodárstvo Silnejšie, spravodlivejšie a udržateľné 

hospodárstvo 

 __________________ 

 1a Aj napriek tomu, že spoločné vyhlásenie 

o začleňovaní hľadiska rodovej rovnosti 

bolo pripojené k VFR na roky 2014 – 

2020, dosiahol sa v tejto oblasti len veľmi 

malý pokrok a nebola prijatá žiadna jasná 

stratégia rodovej rovnosti, ktorá by 

obsahovala osobitné plány, konkrétne 

ciele a rozdelenie finančných prostriedkov 

z VFR na obdobie 2014 – 2020. V 

kontexte tejto správy je nanajvýš dôležitý 

ikonický odkaz zdôrazňujúci potenciál, v 

ktorom môže celkový finančný rámec 

Únie prispieť k zvýšeniu rodovej rovnosti 

a zabezpečeniu začleňovania hľadiska 
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rodovej rovnosti. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  330 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Návrh uznesenia 

Podnadpis 16 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

Silnejšie a udržateľné hospodárstvo Silnejšie, udržateľné a digitálne 

hospodárstvo 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  331 

Ivana Maletić 

 

Návrh uznesenia 

Podnadpis 16 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

Silnejšie a udržateľné hospodárstvo Silnejšie a konkurencieschopné 

hospodárstvo 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  332 

Jordi Solé 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Podnadpis 16 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

Silnejšie a udržateľné hospodárstvo Ochrana planéty 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  333 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Nils Torvalds, Pavel Telička, 

Dominique Riquet, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Nedzhmi Ali 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 67 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

67. zdôrazňuje dôležitosť dokončenia 

Európskeho výskumného priestoru, 

energetickej únie a digitálneho jednotného 

trhu ako základných prvkov európskeho 

jednotného trhu; 

67. zdôrazňuje dôležitosť dokončenia 

Európskeho výskumného priestoru, 

energetickej únie, jednotného európskeho 

dopravného priestoru a digitálneho 

jednotného trhu ako základných prvkov 

európskeho jednotného trhu a opätovne 

pripomína potrebu primerane financovať 

Nástroj na prepájanie Európy ako 

strategický nástroj na podporovanie 

dosiahnutia týchto cieľov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  334 

Marco Valli 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 67 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

67. zdôrazňuje dôležitosť dokončenia 

Európskeho výskumného priestoru, 

energetickej únie a digitálneho 

jednotného trhu ako základných prvkov 

európskeho jednotného trhu;  

67. zdôrazňuje dôležitosť dokončenia 

energetickej únie s prezieravou politikou v 

oblasti zmeny klímy, digitálneho 

jednotného trhu a Európskeho 

výskumného priestoru ako základných 

prvkov európskeho jednotného trhu; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  335 

Jordi Solé 

v mene skupiny Verts/ALE 
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Návrh uznesenia 

Odsek 67 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

67. zdôrazňuje dôležitosť dokončenia 

Európskeho výskumného priestoru, 

energetickej únie a digitálneho jednotného 

trhu ako základných prvkov európskeho 

jednotného trhu; 

67. zdôrazňuje1a dôležitosť dokončenia 

Európskeho výskumného priestoru, 

energetickej únie a digitálneho jednotného 

trhu ako základných prvkov európskeho 

jednotného trhu; 

 __________________ 

 1a Odsek, ktorý sa má uviesť do kapitoly 

Investovanie do budúcnosti  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  336 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 67 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 67a. zdôrazňuje potrebu väčšej 

konzistentnosti medzi finančnými 

politikami EÚ a jej záväzkom podľa 

Parížskej dohody, na základe ktorej sa 

vyžaduje zosúladenie všetkých finančných 

tokov s dlhodobým cieľom v oblasti klímy; 

v tejto súvislosti zdôrazňuje potenciál 

VFR na podporu rýchleho prechodu na 

európske hospodárstvo s nulovými 

emisiami oxidu uhličitého do roku 2050; 

žiada, aby podpora fosílnych palív bola 

neprípustná už v roku 2020, aby sa aspoň 

polovica finančných prostriedkov z VFR 

na výdavky vyčlenila na klímu a aby sa 

navrhol nový nástroj na urýchlenie 

energetickej transformácie 

prostredníctvom podpory miestnych 

orgánov, energetických družstiev, 

aktívnych spotrebiteľov energie a 

podnikov; 

Or. it 
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Pozmeňujúci návrh  337 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 68 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

68. domnieva sa, že budúci VFR by sa 

mal viac zameriavať na rozpočtové zdroje 

v oblastiach, v ktorých sa preukazuje jasná 

európska pridaná hodnota a ktoré stimulujú 

hospodársky rast, konkurencieschopnosť a 

zamestnanosť; zdôrazňuje v tejto súvislosti 

význam výskumu a inovácií pri vytváraní 

udržateľnej znalostnej ekonomiky s 

vedúcim svetovým postavením a vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že pre nedostatok 

finančných prostriedkov dostal v tejto 

oblasti v rámci súčasného VFR finančné 

prostriedky len veľmi malý podiel veľmi 

kvalitných projektov; 

68. domnieva sa, že budúci VFR by sa 

mal viac zameriavať na rozpočtové zdroje 

v oblastiach, v ktorých sa preukazuje jasná 

európska pridaná hodnota a ktoré stimulujú 

udržateľný hospodársky rast, 

konkurencieschopnosť a zamestnanosť; 

zdôrazňuje v tejto súvislosti význam 

výskumu a inovácií pri vytváraní 

udržateľnej znalostnej ekonomiky s 

vedúcim svetovým postavením a vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že pre nedostatok 

finančných prostriedkov dostal v tejto 

oblasti v rámci súčasného VFR finančné 

prostriedky len veľmi malý podiel veľmi 

kvalitných projektov, a to najmä pre 

kľúčové otázky, ako sú efektívnosť 

využívania zdrojov, prírodný kapitál 

a ekosystémové služby, ekologické 

pracovné miesta a financovanie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  338 

Jordi Solé, Sven Giegold 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 68 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

68. domnieva sa, že budúci VFR by sa 

mal viac zameriavať na rozpočtové zdroje 

v oblastiach, v ktorých sa preukazuje jasná 

európska pridaná hodnota a ktoré 

stimulujú hospodársky rast, 

konkurencieschopnosť a zamestnanosť; 

68. domnieva sa1a, že2a budúci VFR by 

sa mal viac zameriavať na rozpočtové 

zdroje v oblastiach, v ktorých sa 

preukazuje jasná európska pridaná 

hodnota, ktoré posilňujú európske 

hospodárstvo a robia ho odolnejším tým, 
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zdôrazňuje v tejto súvislosti význam 

výskumu a inovácií pri vytváraní 

udržateľnej znalostnej ekonomiky s 

vedúcim svetovým postavením a vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že pre nedostatok 

finančných prostriedkov dostal v tejto 

oblasti v rámci súčasného VFR finančné 

prostriedky len veľmi malý podiel veľmi 

kvalitných projektov; 

že podporujú dlhodobú 
konkurencieschopnosť, udržateľnosť a 

solidaritu; zdôrazňuje v tejto súvislosti 

význam výskumu a inovácií pri vytváraní 

udržateľnej znalostnej ekonomiky s 

vedúcim svetovým postavením a vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že pre nedostatok 

finančných prostriedkov dostal v tejto 

oblasti v rámci súčasného VFR finančné 

prostriedky len veľmi malý podiel veľmi 

kvalitných projektov; 

 __________________ 

 1a Odsek, ktorý sa má uviesť do kapitoly 

Investovanie do budúcnosti 

 2a PN navrhnutý organizáciou NABU – 

Naturschutzbund Deutschland e.V. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  339 

Marita Ulvskog 

v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 68 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

68. domnieva sa, že budúci VFR by sa 

mal viac zameriavať na rozpočtové zdroje 

v oblastiach, v ktorých sa preukazuje jasná 

európska pridaná hodnota a ktoré stimulujú 

hospodársky rast, konkurencieschopnosť a 

zamestnanosť; zdôrazňuje v tejto súvislosti 

význam výskumu a inovácií pri vytváraní 

udržateľnej znalostnej ekonomiky s 

vedúcim svetovým postavením a vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že pre nedostatok 

finančných prostriedkov dostal v tejto 

oblasti v rámci súčasného VFR finančné 

prostriedky len veľmi malý podiel veľmi 

kvalitných projektov; 

68. domnieva sa, že budúci VFR by sa 

mal viac zameriavať na rozpočtové zdroje 

v oblastiach, v ktorých sa preukazuje jasná 

európska pridaná hodnota a ktoré stimulujú 

hospodársky rozvoj a sociálne 

začleňovanie, konkurencieschopnosť a 

zamestnanosť; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  340 

Marco Valli 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 68 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

68. domnieva sa, že budúci VFR by sa 

mal viac zameriavať na rozpočtové zdroje 

v oblastiach, v ktorých sa preukazuje jasná 

európska pridaná hodnota a ktoré stimulujú 

hospodársky rast, konkurencieschopnosť a 

zamestnanosť; zdôrazňuje v tejto súvislosti 

význam výskumu a inovácií pri vytváraní 

udržateľnej znalostnej ekonomiky s 

vedúcim svetovým postavením a vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že pre nedostatok 

finančných prostriedkov dostal v tejto 

oblasti v rámci súčasného VFR finančné 

prostriedky len veľmi malý podiel veľmi 

kvalitných projektov; 

68. domnieva sa, že budúci VFR by sa 

mal viac zameriavať na rozpočtové zdroje 

v oblastiach, v ktorých sa preukazuje jasná 

európska pridaná hodnota, ktoré 

prispievajú k plneniu cieľov v oblasti 

klímy a energetiky a ktoré stimulujú 

prosperitu, konkurencieschopnosť a 

zamestnanosť; zdôrazňuje v tejto súvislosti 

význam výskumu a inovácií pri vytváraní 

udržateľnej znalostnej ekonomiky s 

vedúcim svetovým postavením a vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že pre nedostatok 

finančných prostriedkov dostal v tejto 

oblasti v rámci súčasného VFR finančné 

prostriedky len veľmi malý podiel veľmi 

kvalitných projektov; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  341 

Eider Gardiazabal Rubial, Alfred Sant 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 68 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

68. domnieva sa, že budúci VFR by sa 

mal viac zameriavať na rozpočtové zdroje 

v oblastiach, v ktorých sa preukazuje jasná 

európska pridaná hodnota a ktoré stimulujú 

hospodársky rast, konkurencieschopnosť a 

zamestnanosť; zdôrazňuje v tejto súvislosti 

význam výskumu a inovácií pri vytváraní 

udržateľnej znalostnej ekonomiky s 

vedúcim svetovým postavením a vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že pre nedostatok 

68. domnieva sa, že budúci VFR by sa 

mal viac zameriavať na rozpočtové zdroje 

v oblastiach, v ktorých sa preukazuje jasná 

európska pridaná hodnota a ktoré v 

maximálnej možnej miere stimulujú 

rovnomerný hospodársky rast, 

konkurencieschopnosť a zamestnanosť vo 

všetkých regiónoch EÚ; zdôrazňuje v tejto 

súvislosti význam výskumu a inovácií pri 

vytváraní udržateľnej znalostnej 
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finančných prostriedkov dostal v tejto 

oblasti v rámci súčasného VFR finančné 

prostriedky len veľmi malý podiel veľmi 

kvalitných projektov; 

ekonomiky s vedúcim svetovým 

postavením a vyjadruje poľutovanie nad 

tým, že pre nedostatok finančných 

prostriedkov dostal v tejto oblasti v rámci 

súčasného VFR finančné prostriedky len 

veľmi malý podiel veľmi kvalitných 

projektov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  342 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 68 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

68. domnieva sa, že budúci VFR by sa 

mal viac zameriavať na rozpočtové zdroje 

v oblastiach, v ktorých sa preukazuje jasná 

európska pridaná hodnota a ktoré stimulujú 

hospodársky rast, konkurencieschopnosť a 

zamestnanosť; zdôrazňuje v tejto súvislosti 

význam výskumu a inovácií pri vytváraní 

udržateľnej znalostnej ekonomiky s 

vedúcim svetovým postavením a vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že pre nedostatok 

finančných prostriedkov dostal v tejto 

oblasti v rámci súčasného VFR finančné 

prostriedky len veľmi malý podiel veľmi 

kvalitných projektov; 

68. domnieva sa, že budúci VFR by sa 

mal viac zameriavať na rozpočtové zdroje 

v oblastiach, v ktorých sa preukazuje jasná 

európska pridaná hodnota a ktoré stimulujú 

hospodársky rast, konkurencieschopnosť a 

zamestnanosť, a podporovať tam 

udržateľný rozvoj a dôstojné pracovné 

miesta; zdôrazňuje v tejto súvislosti 

význam výskumu a inovácií pri vytváraní 

udržateľnej znalostnej ekonomiky s 

vedúcim svetovým postavením a vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že pre nedostatok 

finančných prostriedkov dostal v tejto 

oblasti v rámci súčasného VFR finančné 

prostriedky len veľmi malý podiel veľmi 

kvalitných projektov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  343 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 68 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

68. domnieva sa, že budúci VFR by sa 

mal viac zameriavať na rozpočtové zdroje 

v oblastiach, v ktorých sa preukazuje jasná 

európska pridaná hodnota a ktoré 

stimulujú hospodársky rast, 

konkurencieschopnosť a zamestnanosť; 

zdôrazňuje v tejto súvislosti význam 

výskumu a inovácií pri vytváraní 

udržateľnej znalostnej ekonomiky s 

vedúcim svetovým postavením a vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že pre nedostatok 

finančných prostriedkov dostal v tejto 

oblasti v rámci súčasného VFR finančné 

prostriedky len veľmi malý podiel veľmi 

kvalitných projektov; 

68. domnieva sa, že budúci VFR by sa 

mal viac zameriavať na rozpočtové zdroje 

v oblastiach, v ktorých sa preukazuje jasná 

pridaná hodnota v záujme dosiahnutia 

toho, aby sa európske hospodárstvo stalo 

čestnejším vďaka podpore solidarity a 

udržateľnosti; zdôrazňuje v tejto súvislosti 

význam výskumu a inovácií pri vytváraní 

udržateľnej znalostnej ekonomiky s 

vedúcim svetovým postavením a vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že pre nedostatok 

finančných prostriedkov dostal v tejto 

oblasti v rámci súčasného VFR finančné 

prostriedky len veľmi malý podiel veľmi 

kvalitných projektov; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  344 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 68 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

68. domnieva sa, že budúci VFR by sa 

mal viac zameriavať na rozpočtové zdroje 

v oblastiach, v ktorých sa preukazuje jasná 

európska pridaná hodnota a ktoré stimulujú 

hospodársky rast, konkurencieschopnosť a 

zamestnanosť; zdôrazňuje v tejto súvislosti 

význam výskumu a inovácií pri vytváraní 

udržateľnej znalostnej ekonomiky s 

vedúcim svetovým postavením a vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že pre nedostatok 

finančných prostriedkov dostal v tejto 

oblasti v rámci súčasného VFR finančné 

prostriedky len veľmi malý podiel veľmi 

kvalitných projektov; 

68. domnieva sa, že budúci VFR by sa 

mal viac zameriavať na rozpočtové zdroje 

v oblastiach, v ktorých sa preukazuje jasná 

európska pridaná hodnota a ktoré stimulujú 

konvergentný hospodársky a udržateľný 

ekologický rast, kvalitu a dlhodobú 

zamestnanosť; zdôrazňuje v tejto súvislosti 

význam výskumu a inovácií pri vytváraní 

udržateľnej znalostnej ekonomiky s 

vedúcim svetovým postavením a vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že pre nedostatok 

finančných prostriedkov dostal v tejto 

oblasti v rámci súčasného VFR finančné 

prostriedky len veľmi malý podiel veľmi 

kvalitných projektov; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  345 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 69 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

69. vyzýva preto na podstatné zvýšenie 

celkového rozpočtu na 9. rámcový program 

tak, aby v budúcom VFR predstavoval 

aspoň 120 miliárd EUR; považuje túto 

výšku za primeranú na zabezpečenie 

celkovej konkurencieschopnosti, vedúceho 

postavenia v oblasti vedy a priemyslu, 

zvládanie spoločenských výziev a na 

pomoc pri dosahovaní cieľov EÚ v oblasti 

klímy; 

69. vyzýva preto na podstatné zvýšenie 

celkového rozpočtu na 9. rámcový program 

tak, aby v budúcom VFR predstavoval 

aspoň 160 miliárd EUR; považuje túto 

výšku za primeranú na zabezpečenie 

celkovej konkurencieschopnosti, vedúceho 

postavenia v oblasti vedy a priemyslu, 

zvládanie spoločenských výziev a na 

pomoc pri dosahovaní cieľov EÚ v oblasti 

klímy; 

Or. sv 

 

Pozmeňujúci návrh  346 

Paul Rübig, Christian Ehler 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 69 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

69. vyzýva preto na podstatné zvýšenie 

celkového rozpočtu na 9. rámcový program 

tak, aby v budúcom VFR predstavoval 

aspoň 120 miliárd EUR; považuje túto 

výšku za primeranú na zabezpečenie 

celkovej konkurencieschopnosti, vedúceho 

postavenia v oblasti vedy a priemyslu, 

zvládanie spoločenských výziev a na 

pomoc pri dosahovaní cieľov EÚ v oblasti 

klímy; 

69. vyzýva preto na podstatné zvýšenie 

celkového rozpočtu na 9. rámcový program 

tak, aby sa v budúcom VFR aspoň 

zdvojnásobil; považuje túto výšku za 

primeranú na zabezpečenie celkovej 

konkurencieschopnosti, vedúceho 

postavenia v oblasti vedy a priemyslu, 

zvládanie spoločenských výziev a na 

pomoc pri dosahovaní cieľov EÚ v oblasti 

klímy; 

Or. de 
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Pozmeňujúci návrh  347 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 69 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

69. vyzýva preto na podstatné zvýšenie 

celkového rozpočtu na 9. rámcový program 

tak, aby v budúcom VFR predstavoval 

aspoň 120 miliárd EUR; považuje túto 

výšku za primeranú na zabezpečenie 

celkovej konkurencieschopnosti, vedúceho 

postavenia v oblasti vedy a priemyslu, 

zvládanie spoločenských výziev a na 

pomoc pri dosahovaní cieľov EÚ v oblasti 

klímy;  

69. vyzýva preto na podstatné zvýšenie 

celkového rozpočtu na 9. rámcový program 

tak, aby v budúcom VFR predstavoval 

aspoň 120 miliárd EUR a aby počas jeho 

vykonávania nedošlo ku škrtom v rozpočte 

alebo aby sa rozpočet neznížil; považuje 

túto výšku za primeranú na zabezpečenie 

celkovej konkurencieschopnosti, vedúceho 

postavenia v oblasti vedy a priemyslu, 

zvládanie spoločenských výziev a na 

pomoc pri dosahovaní cieľov EÚ v oblasti 

klímy; v tejto súvislosti opätovne 

zdôrazňuje potrebu zachovať granty, 

najmä pre akademický, kolaboratívny a 

základný výskum; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  348 

Eider Gardiazabal Rubial, Elly Schlein, Arne Lietz, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 69 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

69. vyzýva preto na podstatné zvýšenie 

celkového rozpočtu na 9. rámcový program 

tak, aby v budúcom VFR predstavoval 

aspoň 120 miliárd EUR; považuje túto 

výšku za primeranú na zabezpečenie 

celkovej konkurencieschopnosti, vedúceho 

postavenia v oblasti vedy a priemyslu, 

zvládanie spoločenských výziev a na 

pomoc pri dosahovaní cieľov EÚ v oblasti 

klímy; 

69. vyzýva preto na podstatné zvýšenie 

celkového rozpočtu na 9. rámcový program 

tak, aby v budúcom VFR predstavoval 

aspoň 120 miliárd EUR; považuje túto 

výšku za primeranú na zabezpečenie 

celkovej konkurencieschopnosti, vedúceho 

postavenia v oblasti vedy a priemyslu, 

zvládanie spoločenských výziev a na 

pomoc pri dosahovaní cieľov EÚ v oblasti 

klímy a cieľov trvalo udržateľného 

rozvoja; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  349 

Jordi Solé 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 69 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

69. vyzýva preto na podstatné zvýšenie 

celkového rozpočtu na 9. rámcový program 

tak, aby v budúcom VFR predstavoval 

aspoň 120 miliárd EUR; považuje túto 

výšku za primeranú na zabezpečenie 

celkovej konkurencieschopnosti, vedúceho 

postavenia v oblasti vedy a priemyslu, 

zvládanie spoločenských výziev a na 

pomoc pri dosahovaní cieľov EÚ v oblasti 

klímy; 

69. vyzýva preto na podstatné zvýšenie 

celkového rozpočtu na program Horizont 

2030 tak, aby v budúcom VFR 

predstavoval aspoň 105 miliárd EUR; 

považuje túto výšku za primeranú na 

zabezpečenie celkovej 

konkurencieschopnosti, vedúceho 

postavenia v oblasti vedy a priemyslu, 

zvládanie spoločenských výziev a na 

pomoc pri dosahovaní cieľov EÚ v oblasti 

klímy; 

 __________________ 

 1a Odsek, ktorý sa má uviesť do kapitoly 

Investovanie do budúcnosti 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  350 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 69 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

69. vyzýva preto na podstatné zvýšenie 

celkového rozpočtu na 9. rámcový program 

tak, aby v budúcom VFR predstavoval 

aspoň 120 miliárd EUR; považuje túto 

výšku za primeranú na zabezpečenie 

celkovej konkurencieschopnosti, vedúceho 

postavenia v oblasti vedy a priemyslu, 

zvládanie spoločenských výziev a na 

pomoc pri dosahovaní cieľov EÚ v oblasti 

klímy; 

69. vyzýva preto na podstatné zvýšenie 

celkového rozpočtu na 9. rámcový program 

tak, aby v budúcom VFR predstavoval 

aspoň 120 miliárd EUR; považuje túto 

výšku za primeranú na zabezpečenie 

celkovej konkurencieschopnosti, vedúceho 

postavenia v oblasti vedy, technológií a 

priemyslu, zvládanie spoločenských výziev 

a na pomoc pri dosahovaní cieľov EÚ v 

oblasti klímy; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  351 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 69 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 69a. konštatuje, že ďalší VFR musí 

podporovať EÚ a jej členské štáty pri 

dosahovaní svojich cieľov v oblasti klímy, 

ako sa uvádza v Parížskej dohode; 

zdôrazňuje, že finančnými prostriedkami 

EÚ by sa mal podporovať prechod 

energetiky založenej na energii z 

obnoviteľných zdrojov na nízkoemisné 

zdroje; zdôrazňuje, že je dôležité zaručiť 

finančné prostriedky na podporu 

zachovania biodiverzity prostredníctvom 

programov, ako je finančný nástroj pre 

životné prostredie (LIFE), a zabezpečiť 

jeho pokračovanie v budúcom VFR; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  352 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 69 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 69a. domnieva sa, že je potrebné 

poskytnúť regulačný, neregulačný rámec 

a finančné prostriedky na dosiahnutie 

konkurencieschopnosti a rastu 

medicínskych a digitálnych 

zdravotníckych technológií na európskom 

trhu podporovaním priemyslu (veľkých a 

malých podnikov) s cieľom konkurovať 

na medzinárodnej úrovni; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  353 

Janusz Lewandowski, Barbara Kudrycka 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 70 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

70. žiada okrem toho väčšie zameranie 

sa na vykonávanie výskumu a inovácií 

prostredníctvom spoločných podnikov a na 

podporu investícií do kľúčových 

technológií s cieľom preklenúť nedostatok 

investícií v oblasti inovácie; zdôrazňuje, že 

zvýšenie prostriedkov musí byť spojené 

so zjednodušením postupov financovania; 

víta úsilie Komisie vyvíjané v tejto 

súvislosti a zdôrazňuje, že by sa v ňom 

malo v budúcom programovom období 

pokračovať; 

70. žiada okrem toho väčšie zameranie 

sa na vykonávanie výskumu a inovácií 

prostredníctvom rôznych nástrojov a na 

podporu investícií do kľúčových 

technológií s cieľom preklenúť nedostatok 

investícií v oblasti inovácie; zdôrazňuje, že 

zvýšenie prostriedkov musí byť spojené 

so zjednodušením postupov financovania; 

víta úsilie Komisie vyvíjané v tejto 

súvislosti a zdôrazňuje, že by sa v ňom 

malo v budúcom programovom období 

pokračovať; všíma si veľkú geografickú 

nerovnováhu pri využívaní finančných 

prostriedkov z rámcového programu; 

požaduje komplexné rozpočtové riešenia, 

ktorými sa zabezpečí, aby sa všetky 

členské štáty a regióny EÚ podieľali na 

výskume, rozvoji a inováciách; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  354 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 70 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

70. žiada okrem toho väčšie zameranie 

sa na vykonávanie výskumu a inovácií 

prostredníctvom spoločných podnikov a na 

podporu investícií do kľúčových 

technológií s cieľom preklenúť nedostatok 

investícií v oblasti inovácie; zdôrazňuje, že 

70. žiada okrem toho väčšie zameranie 

sa na vykonávanie výskumu a inovácií 

prostredníctvom spoločných podnikov a na 

podporu investícií do kľúčových 

technológií s cieľom preklenúť nedostatok 

investícií v oblasti inovácie; zdôrazňuje, že 
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zvýšenie prostriedkov musí byť spojené 

so zjednodušením postupov financovania; 

víta úsilie Komisie vyvíjané v tejto 

súvislosti a zdôrazňuje, že by sa v ňom 

malo v budúcom programovom období 

pokračovať; 

zvýšenie prostriedkov musí byť spojené 

so zjednodušením postupov financovania; 

víta úsilie Komisie vyvíjané v tejto 

súvislosti a zdôrazňuje, že by sa v ňom 

malo v budúcom programovom období 

pokračovať, aby sa zabezpečil lepší prístup 

a rovnaké podmienky pre žiadateľov zo 

všetkých členských štátov prostredníctvom 

nového systému hodnotenia žiadostí na 

základe pridanej hodnoty návrhu a 

možných výsledkov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  355 

Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 70 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

70. žiada okrem toho väčšie zameranie 

sa na vykonávanie výskumu a inovácií 

prostredníctvom spoločných podnikov a na 

podporu investícií do kľúčových 

technológií s cieľom preklenúť nedostatok 

investícií v oblasti inovácie; zdôrazňuje, že 

zvýšenie prostriedkov musí byť spojené 

so zjednodušením postupov financovania; 

víta úsilie Komisie vyvíjané v tejto 

súvislosti a zdôrazňuje, že by sa v ňom 

malo v budúcom programovom období 

pokračovať; 

70. žiada okrem toho väčšie zameranie 

sa na vykonávanie výskumu a inovácií 

prostredníctvom spoločných podnikov a na 

podporu investícií do kľúčových 

technológií s cieľom preklenúť nedostatok 

investícií v oblasti inovácie; zdôrazňuje, že 

zvýšenie prostriedkov musí byť spojené 

so zjednodušením postupov financovania; 

víta úsilie Komisie vyvíjané v tejto 

súvislosti a zdôrazňuje, že by sa v ňom 

malo v budúcom programovom období 

pokračovať, ako aj v úsilí zaviesť 

mechanizmy, ktorými sa zabezpečí 

vyvážená účasť zainteresovaných strán zo 

všetkých členských štátov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  356 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 70 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

70. žiada okrem toho väčšie zameranie 

sa na vykonávanie výskumu a inovácií 

prostredníctvom spoločných podnikov a na 

podporu investícií do kľúčových 

technológií s cieľom preklenúť nedostatok 

investícií v oblasti inovácie; zdôrazňuje, že 

zvýšenie prostriedkov musí byť spojené 

so zjednodušením postupov financovania; 

víta úsilie Komisie vyvíjané v tejto 

súvislosti a zdôrazňuje, že by sa v ňom 

malo v budúcom programovom období 

pokračovať; 

70. žiada okrem toho väčšie zameranie 

sa na vykonávanie výskumu a inovácií 

prostredníctvom spoločných podnikov a na 

podporu investícií do kľúčových 

technológií s cieľom preklenúť nedostatok 

investícií v oblasti inovácie a tým prispieť 

k tomu, aby sa z Európy stal odborník na 

významný výskum, predstavovanie a 

zavádzanie technológií; zdôrazňuje, že 

zvýšenie prostriedkov musí byť spojené 

so zjednodušením postupov financovania a 

s účinnými mechanizmami kontroly; víta 

úsilie Komisie vyvíjané v tejto súvislosti a 

zdôrazňuje, že by sa v ňom malo v 

budúcom programovom období 

pokračovať; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  357 

Marco Valli 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 70 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

70. žiada okrem toho väčšie zameranie 

sa na vykonávanie výskumu a inovácií 

prostredníctvom spoločných podnikov a na 

podporu investícií do kľúčových 

technológií s cieľom preklenúť nedostatok 

investícií v oblasti inovácie; zdôrazňuje, že 

zvýšenie prostriedkov musí byť spojené 

so zjednodušením postupov financovania; 

víta úsilie Komisie vyvíjané v tejto 

súvislosti a zdôrazňuje, že by sa v ňom 

malo v budúcom programovom období 

pokračovať;  

70. žiada okrem toho väčšie zameranie 

sa na vykonávanie výskumu a inovácií a na 

podporu investícií do kľúčových 

technológií, najmä podporných 

technológií, s cieľom preklenúť nedostatok 

investícií v oblasti inovácie; zdôrazňuje, že 

zvýšenie prostriedkov musí byť spojené 

s primeranou podporou a 
so zjednodušením postupov financovania; 

vyzýva Komisiu, aby v tejto súvislosti 

zintenzívnila svoje úsilie a zdôrazňuje, že 

by sa v ňom malo v budúcom 

programovom období pokračovať; 

Or. it 
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Pozmeňujúci návrh  358 

Jordi Solé 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 70 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

70. žiada okrem toho väčšie zameranie 

sa na vykonávanie výskumu a inovácií 

prostredníctvom spoločných podnikov a na 

podporu investícií do kľúčových 

technológií s cieľom preklenúť nedostatok 

investícií v oblasti inovácie; zdôrazňuje, že 

zvýšenie prostriedkov musí byť spojené 

so zjednodušením postupov financovania; 

víta úsilie Komisie vyvíjané v tejto 

súvislosti a zdôrazňuje, že by sa v ňom 

malo v budúcom programovom období 

pokračovať; 

70. žiada1a okrem toho väčšie 

zameranie sa na vykonávanie výskumu 

a inovácií prostredníctvom spoločných 

podnikov a na podporu investícií 

do kľúčových technológií s cieľom 

preklenúť nedostatok investícií v oblasti 

inovácie; zdôrazňuje, že zvýšenie 

prostriedkov musí byť spojené 

so zjednodušením postupov financovania; 

víta úsilie Komisie vyvíjané v tejto 

súvislosti a zdôrazňuje, že by sa v ňom 

malo v budúcom programovom období 

pokračovať; 

 __________________ 

 1a Odsek, ktorý sa má uviesť do kapitoly 

Investovanie do budúcnosti 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  359 

Jens Geier 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 70 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 70a. víta nedávny návrh Komisie 

zabezpečiť financovanie Výskumného 

fondu pre uhlie a oceľ na nadchádzajúce 

roky; zdôrazňuje dôležitosť tohto fondu 

pre financovanie výskumu v tomto 

priemyselnom odvetví; je preto 

presvedčený, že je potrebné dlhodobé 

riešenie, ktorým by sa zabezpečilo 

financovanie po roku 2020, ako aj 

začlenenie fondu do rozpočtu Únie, aby 
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mal Parlament možnosť plniť si svoju 

úlohu ako orgán zodpovedný za kontrolu 

plnenia rozpočtu;  

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  360 

Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Stanisław Ożóg 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 70 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 70a. upriamuje pozornosť na potrebu 

zabezpečiť geografickú rovnováhu 

v používaní financovania výskumu a 

inovácií EÚ zavedením vnútroštátneho 

finančného krytia alebo dodatočných 

kritérií výberu projektov, ktoré zabezpečia 

spravodlivé rozdelenie podpory medzi 

členskými štátmi; 

Or. pl 

 

Pozmeňujúci návrh  361 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 70 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 70a. na zabezpečenie súdržnosti medzi 

priemyselnou a digitálnou agendou v 

podobe iniciatívy Priemysel 4.0, teda tzv. 

priemyselný internet, je dôležité opätovne 

zaviesť investície do priemyslu a je 

rovnako vhodné vytvoriť pomocou cieľov 

environmentálnej politiky situáciu, ktorá 

bude prospešná pre všetky strany; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  362 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 70 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 70a. trvá na záväzkoch Únie týkajúcich 

sa mieru a vyzýva členské štáty, aby 

spoločne schválili zákaz využívania 

rozpočtu EÚ na financovanie alebo 

zabezpečenie akýchkoľvek projektov 

duálneho technologického rozvoja s 

vojenskou použiteľnosťou; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  363 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 70 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 70b. zdôrazňuje, že je potrebné zamerať 

nástroje financovania výskumu a rozvoja 

na pripojenú starostlivosť s cieľom 

industrializovať starostlivosť 

prostredníctvom noriem a postupov 

založených na dôkazoch a zároveň 

umožniť presné medicínske postupy a 

liečbu prispôsobenú individuálnym 

potrebám danej osoby a technológie a tým 

podporiť konečnú diagnózu, prevenciu, 

biomedicínske modelovanie a 

optimalizáciu liečby; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  364 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 
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Návrh uznesenia 

Odsek 71 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

71. zdôrazňuje, že MSP sú hlavnou 

hybnou silou hospodárskeho rastu, 

inovácií a zamestnanosti, a uznáva ich 

dôležitú úlohu v zabezpečení obnovy 

a oživenia udržateľného hospodárstva EÚ; 

pripomína, že v EÚ je viac než 20 miliónov 

MSP a že predstavujú 99 % všetkých 

podnikov; domnieva sa, že lepší prístup 

MSP k financovaniu by mal byť aj naďalej 

dôležitým politickým cieľom budúceho 

VFR, a žiada preto zdvojnásobenie 

finančného krytia programu COSME, aby 

zodpovedal súčasným potrebám 

hospodárstva EÚ a veľmi vysokému 

záujmu o účasť;  

71. zdôrazňuje, že MSP sú hlavnou 

hybnou silou udržateľného rastu, inovácií 

a zamestnanosti, a uznáva ich dôležitú 

úlohu v zabezpečení obnovy a oživenia 

udržateľného hospodárstva EÚ; pripomína, 

že v EÚ je viac než 20 miliónov MSP a že 

predstavujú 99 % všetkých podnikov; 

domnieva sa, že lepší a jednoduchší 

prístup MSP k financovaniu s osobitným 

zameraním na mikropodniky by mal byť 

aj naďalej dôležitým politickým cieľom 

budúceho VFR, a žiada preto 

prinajmenšom zdvojnásobenie finančného 

krytia programu COSME, aby zodpovedal 

súčasným potrebám hospodárstva EÚ a 

veľmi vysokému záujmu o účasť;  

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  365 

Eider Gardiazabal Rubial, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 71 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

71. zdôrazňuje, že MSP sú hlavnou 

hybnou silou hospodárskeho rastu, inovácií 

a zamestnanosti, a uznáva ich dôležitú 

úlohu v zabezpečení obnovy a oživenia 

udržateľného hospodárstva EÚ; pripomína, 

že v EÚ je viac než 20 miliónov MSP a že 

predstavujú 99 % všetkých podnikov; 

domnieva sa, že lepší prístup MSP k 

financovaniu by mal byť aj naďalej 

dôležitým politickým cieľom budúceho 

VFR, a žiada preto zdvojnásobenie 

finančného krytia programu COSME, aby 

zodpovedal súčasným potrebám 

hospodárstva EÚ a veľmi vysokému 

záujmu o účasť; 

71. zdôrazňuje, že MSP a 

mikropodniky vrátane podnikov 

sociálneho hospodárstva sú hlavnou 

hybnou silou hospodárskeho rastu, inovácií 

a zamestnanosti, a uznáva ich dôležitú 

úlohu v zabezpečení obnovy a oživenia 

udržateľného hospodárstva EÚ; pripomína, 

že v EÚ je viac než 20 miliónov MSP a že 

predstavujú 99 % všetkých podnikov; 

domnieva sa, že lepší prístup MSP k 

financovaniu by mal byť aj naďalej 

dôležitým politickým cieľom budúceho 

VFR, a žiada preto zdvojnásobenie 

finančného krytia programu COSME, aby 

zodpovedal súčasným potrebám 
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hospodárstva EÚ a veľmi vysokému 

záujmu o účasť; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  366 

Jordi Solé 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 71 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

71. zdôrazňuje, že MSP sú hlavnou 

hybnou silou hospodárskeho rastu, inovácií 

a zamestnanosti, a uznáva ich dôležitú 

úlohu v zabezpečení obnovy a oživenia 

udržateľného hospodárstva EÚ; pripomína, 

že v EÚ je viac než 20 miliónov MSP a že 

predstavujú 99 % všetkých podnikov; 

domnieva sa, že lepší prístup MSP k 

financovaniu by mal byť aj naďalej 

dôležitým politickým cieľom budúceho 

VFR, a žiada preto zdvojnásobenie 

finančného krytia programu COSME, aby 

zodpovedal súčasným potrebám 

hospodárstva EÚ a veľmi vysokému 

záujmu o účasť; 

71. zdôrazňuje1a, že MSP vrátane 

družstiev sú hlavnou hybnou silou 

hospodárskeho rastu, inovácií 

a zamestnanosti, a uznáva ich dôležitú 

úlohu v zabezpečení obnovy a oživenia 

udržateľného hospodárstva EÚ; pripomína, 

že v EÚ je viac než 20 miliónov MSP a že 

predstavujú 99 % všetkých podnikov; 

domnieva sa, že lepší prístup MSP k 

financovaniu by mal byť aj naďalej 

dôležitým politickým cieľom budúceho 

VFR, a žiada preto zdvojnásobenie 

finančného krytia programu COSME, aby 

zodpovedal súčasným potrebám 

hospodárstva EÚ a veľmi vysokému 

záujmu o účasť; 

 __________________ 

 1a Odsek, ktorý sa má uviesť do kapitoly 

Investovanie do budúcnosti 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  367 

Inese Vaidere 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 71 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

71. zdôrazňuje, že MSP sú hlavnou 

hybnou silou hospodárskeho rastu, inovácií 

a zamestnanosti, a uznáva ich dôležitú 

úlohu v zabezpečení obnovy a oživenia 

udržateľného hospodárstva EÚ; pripomína, 

že v EÚ je viac než 20 miliónov MSP a že 

predstavujú 99 % všetkých podnikov; 

domnieva sa, že lepší prístup MSP k 

financovaniu by mal byť aj naďalej 

dôležitým politickým cieľom budúceho 

VFR, a žiada preto zdvojnásobenie 

finančného krytia programu COSME, aby 

zodpovedal súčasným potrebám 

hospodárstva EÚ a veľmi vysokému 

záujmu o účasť; 

71. zdôrazňuje, že MSP sú hlavnou 

hybnou silou hospodárskeho rastu, inovácií 

a zamestnanosti, a uznáva ich dôležitú 

úlohu v zabezpečení obnovy a oživenia 

udržateľného hospodárstva EÚ; pripomína, 

že v EÚ je viac než 20 miliónov MSP a že 

predstavujú 99 % všetkých podnikov; 

domnieva sa, že lepší prístup MSP vo 

všetkých členských štátoch k financovaniu 

by mal byť aj naďalej dôležitým 

politickým cieľom budúceho VFR, a žiada 

preto zdvojnásobenie finančného krytia 

programu COSME, aby zodpovedal 

súčasným potrebám hospodárstva EÚ a 

veľmi vysokému záujmu o účasť; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  368 

José Manuel Fernandes 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 71 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

71. zdôrazňuje, že MSP sú hlavnou 

hybnou silou hospodárskeho rastu, inovácií 

a zamestnanosti, a uznáva ich dôležitú 

úlohu v zabezpečení obnovy a oživenia 

udržateľného hospodárstva EÚ; pripomína, 

že v EÚ je viac než 20 miliónov MSP a že 

predstavujú 99 % všetkých podnikov; 

domnieva sa, že lepší prístup MSP k 

financovaniu by mal byť aj naďalej 

dôležitým politickým cieľom budúceho 

VFR, a žiada preto zdvojnásobenie 

finančného krytia programu COSME, aby 

zodpovedal súčasným potrebám 

hospodárstva EÚ a veľmi vysokému 

záujmu o účasť; 

71. zdôrazňuje, že MSP sú hlavnou 

hybnou silou hospodárskeho rastu, inovácií 

a zamestnanosti, a uznáva ich dôležitú 

úlohu v zabezpečení obnovy a oživenia 

udržateľného hospodárstva EÚ; pripomína, 

že v EÚ je viac než 20 miliónov MSP a že 

predstavujú 99 % všetkých podnikov; 

domnieva sa, že lepší prístup MSP k 

financovaniu by mal byť aj naďalej 

dôležitým politickým cieľom budúceho 

VFR; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  369 

José Manuel Fernandes 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 71 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 71a. víta úspech vyhradeného 

Programu EÚ pre konkurencieschopnosť 

podnikov a malé a stredné podniky 

(COSME) v rámci súčasného VFR; 

konštatuje, že Parlament dôsledne bojoval 

za ďalšie zvýšenie objemu prostriedkov 

vyčlenených na tento program v kontexte 

ročného rozpočtového postupu; s 

potešením si všíma vysokú úroveň 

vykonávania tohto programu a poukazuje 

na jeho schopnosť využiť ešte viac; žiada 

preto zdvojnásobenie finančného krytia 

programu COSME, aby zodpovedal 

súčasným potrebám hospodárstva EÚ a 

veľmi vysokému záujmu o účasť; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  370 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 72 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

72. zdôrazňuje svoju jasnú podporu 

EFSI, ktorého cieľom je mobilizovať v 

rámci súčasného VFR 500 miliárd EUR 

na nové investovanie do reálnej 

ekonomiky; domnieva sa, že EFSI už 

umožnil výrazné a cielené naštartovanie 

hospodárskych odvetví, ktoré vytvárajú 

udržateľný rast a pracovné miesta; víta 

preto zámer Komisie predložiť legislatívny 

návrh na pokračovanie a zdokonalenie 

tohto investičného systému počas nového 

vypúšťa sa 
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VFR; zdôrazňuje, že každý legislatívny 

návrh by mal byť založený na záveroch 

preskúmania Komisie a nezávislého 

hodnotenia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  371 

Bernd Kölmel 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 72 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

72. zdôrazňuje svoju jasnú podporu 

EFSI, ktorého cieľom je mobilizovať v 

rámci súčasného VFR 500 miliárd EUR 

na nové investovanie do reálnej 

ekonomiky; domnieva sa, že EFSI už 

umožnil výrazné a cielené naštartovanie 

hospodárskych odvetví, ktoré vytvárajú 

udržateľný rast a pracovné miesta; víta 

preto zámer Komisie predložiť legislatívny 

návrh na pokračovanie a zdokonalenie 

tohto investičného systému počas nového 

VFR; zdôrazňuje, že každý legislatívny 

návrh by mal byť založený na záveroch 

preskúmania Komisie a nezávislého 

hodnotenia; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  372 

Tamás Deutsch 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 72 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

72. zdôrazňuje svoju jasnú podporu 

EFSI, ktorého cieľom je mobilizovať v 

rámci súčasného VFR 500 miliárd EUR na 

nové investovanie do reálnej ekonomiky; 

72. zdôrazňuje svoju jasnú podporu 

EFSI, ktorého cieľom je mobilizovať v 

rámci súčasného VFR 500 miliárd EUR na 

nové investovanie do reálnej ekonomiky; 
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domnieva sa, že EFSI už umožnil výrazné 

a cielené naštartovanie hospodárskych 

odvetví, ktoré vytvárajú udržateľný rast a 

pracovné miesta; víta preto zámer Komisie 

predložiť legislatívny návrh na 

pokračovanie a zdokonalenie tohto 

investičného systému počas nového VFR; 

zdôrazňuje, že každý legislatívny návrh by 

mal byť založený na záveroch preskúmania 

Komisie a nezávislého hodnotenia; 

domnieva sa, že EFSI už umožnil výrazné 

a cielené naštartovanie hospodárskych 

odvetví, ktoré vytvárajú udržateľný rast a 

pracovné miesta; víta preto zámer Komisie 

predložiť legislatívny návrh na 

pokračovanie a zdokonalenie tohto 

investičného systému počas nového VFR; 

zdôrazňuje, že každý legislatívny návrh by 

mal byť založený na záveroch preskúmania 

Komisie a nezávislého hodnotenia; 

zdôrazňuje, že každý legislatívny návrh by 

mal výrazne zlepšiť geografické pokrytie 

EFSI; pripomína, že EFSI by mal zostať 

doplnkovým nástrojom na zvýšenie 

investícií, keďže politika súdržnosti by 

mala zostať investičnou politikou 

Európskej únie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  373 

Inese Vaidere 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 72 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

72. zdôrazňuje svoju jasnú podporu 

EFSI, ktorého cieľom je mobilizovať v 

rámci súčasného VFR 500 miliárd EUR na 

nové investovanie do reálnej ekonomiky; 

domnieva sa, že EFSI už umožnil výrazné 

a cielené naštartovanie hospodárskych 

odvetví, ktoré vytvárajú udržateľný rast a 

pracovné miesta; víta preto zámer Komisie 

predložiť legislatívny návrh na 

pokračovanie a zdokonalenie tohto 

investičného systému počas nového VFR; 

zdôrazňuje, že každý legislatívny návrh by 

mal byť založený na záveroch preskúmania 

Komisie a nezávislého hodnotenia; 

72. zdôrazňuje svoju jasnú podporu 

EFSI, ktorého cieľom je mobilizovať v 

rámci súčasného VFR 500 miliárd EUR na 

nové investovanie do reálnej ekonomiky; 

domnieva sa, že EFSI už umožnil výrazné 

a cielené naštartovanie hospodárskych 

odvetví, ktoré vytvárajú udržateľný rast a 

pracovné miesta; toto hospodárske 

oživenie však bolo najmä selektívne a 

týkalo sa 15 členských štátov EÚ, preto je 

nevyhnutné zabezpečiť rovnaký prístup k 

investičným príležitostiam vo všetkých 

členských štátoch; víta preto zámer 

Komisie predložiť legislatívny návrh na 

pokračovanie a zdokonalenie tohto 

investičného systému počas nového VFR; 

zdôrazňuje, že každý legislatívny návrh by 

mal byť založený na záveroch preskúmania 
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Komisie a nezávislého hodnotenia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  374 

Jordi Solé 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 72 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

72. zdôrazňuje svoju jasnú podporu 

EFSI, ktorého cieľom je mobilizovať v 

rámci súčasného VFR 500 miliárd EUR na 

nové investovanie do reálnej ekonomiky; 

domnieva sa, že EFSI už umožnil výrazné 

a cielené naštartovanie hospodárskych 

odvetví, ktoré vytvárajú udržateľný rast a 

pracovné miesta; víta preto zámer Komisie 

predložiť legislatívny návrh na 

pokračovanie a zdokonalenie tohto 

investičného systému počas nového VFR; 

zdôrazňuje, že každý legislatívny návrh by 

mal byť založený na záveroch preskúmania 

Komisie a nezávislého hodnotenia; 

72. zdôrazňuje1a svoju jasnú podporu 

EFSI, ktorého cieľom je mobilizovať v 

rámci súčasného VFR 500 miliárd EUR na 

nové investovanie do reálnej ekonomiky; 

domnieva sa, že EFSI už umožnil výrazné 

a cielené naštartovanie hospodárskych 

odvetví, ktoré vytvárajú udržateľný rast a 

pracovné miesta; víta preto zámer Komisie 

predložiť legislatívny návrh na 

pokračovanie a zdokonalenie tohto 

investičného systému počas nového VFR; 

zdôrazňuje, že každý legislatívny návrh by 

mal byť založený na záveroch preskúmania 

Komisie a nezávislého hodnotenia a že 

všetky výdavky, ktoré sú v rozpore s 

domácimi a zahraničnými záväzkami EÚ, 

by sa mali stať neoprávnenými; 

 __________________ 

 1a Odsek, ktorý sa má uviesť do kapitoly 

Investovanie do budúcnosti 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  375 

Alfred Sant 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 72 



 

AM\1144763SK.docx 79/152 PE616.896v01-00 

 SK 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

72. zdôrazňuje svoju jasnú podporu 

EFSI, ktorého cieľom je mobilizovať v 

rámci súčasného VFR 500 miliárd EUR na 

nové investovanie do reálnej ekonomiky; 

domnieva sa, že EFSI už umožnil výrazné 

a cielené naštartovanie hospodárskych 

odvetví, ktoré vytvárajú udržateľný rast a 

pracovné miesta; víta preto zámer Komisie 

predložiť legislatívny návrh na 

pokračovanie a zdokonalenie tohto 

investičného systému počas nového VFR; 

zdôrazňuje, že každý legislatívny návrh by 

mal byť založený na záveroch preskúmania 

Komisie a nezávislého hodnotenia; 

72. zdôrazňuje svoju jasnú podporu 

EFSI, ktorého cieľom je mobilizovať v 

rámci súčasného VFR 500 miliárd EUR na 

nové investovanie do reálnej ekonomiky; 

domnieva sa, že EFSI už umožnil výrazné 

a cielené naštartovanie hospodárskych 

odvetví, ktoré vytvárajú udržateľný rast a 

pracovné miesta, a že je možné urobiť ešte 

viac, aby sa jeho prínosy prejavili vo 

všetkých regiónoch EÚ; víta preto zámer 

Komisie predložiť legislatívny návrh na 

pokračovanie a zdokonalenie tohto 

investičného systému počas nového VFR; 

zdôrazňuje, že každý legislatívny návrh by 

mal byť založený na záveroch preskúmania 

Komisie a nezávislého hodnotenia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  376 

Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 72 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

72. zdôrazňuje svoju jasnú podporu 

EFSI, ktorého cieľom je mobilizovať v 

rámci súčasného VFR 500 miliárd EUR na 

nové investovanie do reálnej ekonomiky; 

domnieva sa, že EFSI už umožnil výrazné 

a cielené naštartovanie hospodárskych 

odvetví, ktoré vytvárajú udržateľný rast a 

pracovné miesta; víta preto zámer Komisie 

predložiť legislatívny návrh na 

pokračovanie a zdokonalenie tohto 

investičného systému počas nového VFR; 

zdôrazňuje, že každý legislatívny návrh by 

mal byť založený na záveroch preskúmania 

Komisie a nezávislého hodnotenia; 

72. zdôrazňuje svoju jasnú podporu 

EFSI, ktorého cieľom je mobilizovať v 

rámci súčasného VFR 500 miliárd EUR na 

nové investovanie do reálnej ekonomiky; 

vyzýva preto Komisiu, aby prekonala 

nedostatky pri vykonávaní EFSI v jeho 

prvej fáze a aby ho zdokonalila, keď bude 

predkladať legislatívny návrh na 

pokračovanie tohto investičného systému 

počas nového VFR s cieľom podporiť 

jeho úlohu ako dôležitého nástroja na 

zníženie štrukturálnych rozdielov a 

posilnenie konvergencie a súdržnosti; 

zdôrazňuje, že každý legislatívny návrh by 

mal byť založený na záveroch preskúmania 

Komisie a nezávislého hodnotenia; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  377 

Eider Gardiazabal Rubial, Josef Weidenholzer 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 72 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 72a. zastáva názor, že budúci VFR by 

mal lepšie zohľadňovať politickú prioritu, 

ktorú má digitálna transformácia 

európskej spoločnosti a hospodárstva; 

vyzýva na investovanie do základných 

technológií a infraštruktúr, do inovácií a 

výskumu, ako aj do digitálnych zručností s 

cieľom zachovať a ďalej zvyšovať 

konkurencieschopnosť EÚ a zlepšiť 

kvalitu života našich občanov; domnieva 

sa, že je potrebné zamerať viac podpory 

na cezhraničné iniciatívy, ktoré majú pre 

Európu kľúčový význam, ako sú kapacita 

v oblasti kybernetickej bezpečnosti, rozvoj 

umelej inteligencie a prístup k nej, 

robotika a vysokovýkonná výpočtová 

technika; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  378 

Jordi Solé 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 72 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 72a. zastáva1a názor, že Nástroj na 

prepájanie Európy by sa po roku 2030 

mal stať hlavným investičným nástrojom 

EÚ priamo riadeným Európskou 

komisiou a mal by sa zameriavať na 

cezhraničné prepojenia pre trvalo 
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udržateľné spôsoby dopravy vrátane 

obnovy, chýbajúcich prepojení, 

intermodality a modernizácie 

infraštruktúr súvisiacich s novými 

riešeniami digitalizácie a dekarbonizácie, 

na elektrickú infraštruktúru, obnoviteľné 

zdroje energie a na inteligentné siete s 

cieľom podporiť transformáciu odvetvia 

energetiky, ako aj na vysokorýchlostné 

širokopásmové pripojenie v odvetví IKT; 

 __________________ 

 1a Odsek, ktorý sa má uviesť do kapitoly 

Investovanie do budúcnosti 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  379 

Younous Omarjee 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 72 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 72a. domnieva sa, že je potrebné uistiť 

sa, že miesto EFSI v rozpočte a medzi 

politickými prioritami Únie nemá 

negatívny vplyv na plnenie cieľov 

európskej politiky súdržnosti; domnieva 

sa, že by opatrenia financované z EFSI 

mali byť podmienené cieľom 

zmenšovania rozdielov v bohatstve 

v Európe, ako aj cieľmi sociálnej 

súdržnosti a udržateľnosti; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  380 

José Manuel Fernandes 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 72 a (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 72a. okrem toho zdôrazňuje pozitívny 

vplyv, ktorý má EFSI na poskytovanie 

finančných prostriedkov malým a 

stredným podnikom, ktoré sa v súčasnosti 

poskytujú vyše 500 000 MSP a 

spoločnostiam so strednou trhovou 

kapitalizáciou v celej Únii; zdôrazňuje, že 

pre veľmi výrazné čerpanie prostriedkov 

odzrkadľujúce vysoký dopyt na trhu bol 

špecializovaný nástroj pre MSP posilnený 

už v prvej fáze vykonávania programu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  381 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 72 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 72b. zdôrazňuje, že je potrebné, aby 

budúci VFR lepšie zohľadňoval politickú 

prioritu, ktorú má digitálna transformácia 

európskeho hospodárstva a spoločnosti, a 

aby sa investovalo do základných 

technológií a infraštruktúr a do 

digitálnych zručností s cieľom zachovať a 

zvýšiť našu konkurencieschopnosť, 

kvalitu života a sociálnu štruktúru; 

domnieva sa, že je potrebné zamerať viac 

podpory na cezhraničné iniciatívy, ktoré 

majú pre Európu kľúčový význam, a to 

najmä v oblasti rozvoja najnovších 

technológií od umelej inteligencie až po 

vysokovýkonnú výpočtovú techniku a 

prístupu k nim, a na digitálne zručnosti a 

zároveň aj naďalej značne podporovať 

výskum a inovácie v oblasti digitálnych 

technológií ako súčasť rámcového 

programu pre výskum; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  382 

Inese Vaidere 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 73 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

73. trvá na tom, že VFR má význam 

pre odvetvia, ktoré závisia od dlhodobých 

investícií, ako je napríklad odvetvie 

dopravy; zdôrazňuje, že dopravná 

infraštruktúra je hlavným pilierom 

jednotného trhu a základom udržateľného 

rastu a tvorby pracovných miest; 

konštatuje, že dokončenie jednotného 

európskeho dopravného priestoru 

spojeného so susediacimi krajinami si 

vyžaduje rozsiahlu dopravnú infraštruktúru 

a musí sa považovať za kľúčovú prioritu, 

pokiaľ ide o konkurencieschopnosť EÚ a 

hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť 

vrátane okrajových oblastí; domnieva sa 

preto, že budúci VFR by mal umožniť 

dostatočné finančné prostriedky na 

projekty, ktoré prispievajú predovšetkým k 

dokončeniu základnej siete TEN-T a jej 

koridorov, v prípade ktorých je potrebné 

ďalšie rozšírenie; zdôrazňuje, že 

aktualizovaný a účinnejší program NPE by 

mal zahŕňať všetky druhy dopravy a byť 

zameraný na prepojenia a na dokončenie 

siete v okrajových oblastiach s využitím 

spoločných noriem a uplatňovať pritom 

spoločné normy; 

73. trvá na tom, že VFR má význam 

pre odvetvia, ktoré závisia od dlhodobých 

investícií, ako je napríklad odvetvie 

dopravy; zdôrazňuje, že dopravná 

infraštruktúra je hlavným pilierom 

jednotného trhu a základom udržateľného 

rastu a tvorby pracovných miest a 

stimuluje odstránenie rozdielov v oblasti 

súdržnosti; konštatuje, že dokončenie 

jednotného európskeho dopravného 

priestoru spojeného so susediacimi 

krajinami si vyžaduje rozsiahlu dopravnú 

infraštruktúru a musí sa považovať za 

kľúčovú prioritu, pokiaľ ide o 

konkurencieschopnosť EÚ a hospodársku, 

územnú a sociálnu súdržnosť vrátane 

okrajových oblastí; domnieva sa preto, že 

budúci VFR by mal umožniť dostatočné 

finančné prostriedky na projekty, ktoré 

prispievajú predovšetkým k dokončeniu 

základnej siete TEN-T a jej koridorov, v 

prípade ktorých je potrebné ďalšie 

rozšírenie; pre hospodársku, sociálnu a 

územnú súdržnosť je dôležité zabezpečiť, 

aby boli strediská regionálneho rozvoja 

napojené na sieť TEN-T, inak nebudú 

môcť využívať prístup k jednotnému trhu; 
zdôrazňuje, že aktualizovaný a účinnejší 

program NPE by mal zahŕňať všetky druhy 

dopravy a byť zameraný na prepojenia a na 

dokončenie siete v okrajových oblastiach s 

využitím spoločných noriem a uplatňovať 

pritom spoločné normy; pričom sa bude 

zameriavať najmä na veľké 

infraštruktúrne cezhraničné projekty v 

rámci programu NPE, napríklad Rail 

Baltic, ktoré ešte zmenšia rozdiely v 

oblasti súdržnosti, prepoja sever a juh 

Európy a znížia závislosť od Ruska; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  383 

Marco Valli 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 73 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

73. trvá na tom, že VFR má význam 

pre odvetvia, ktoré závisia od dlhodobých 

investícií, ako je napríklad odvetvie 

dopravy; zdôrazňuje, že dopravná 

infraštruktúra je hlavným pilierom 

jednotného trhu a základom udržateľného 

rastu a tvorby pracovných miest; 

konštatuje, že dokončenie jednotného 

európskeho dopravného priestoru 

spojeného so susediacimi krajinami si 

vyžaduje rozsiahlu dopravnú infraštruktúru 

a musí sa považovať za kľúčovú prioritu, 

pokiaľ ide o konkurencieschopnosť EÚ a 

hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť 

vrátane okrajových oblastí; domnieva sa 

preto, že budúci VFR by mal umožniť 

dostatočné finančné prostriedky na 

projekty, ktoré prispievajú predovšetkým k 

dokončeniu základnej siete TEN-T a jej 

koridorov, v prípade ktorých je potrebné 

ďalšie rozšírenie; zdôrazňuje, že 

aktualizovaný a účinnejší program NPE by 

mal zahŕňať všetky druhy dopravy a byť 

zameraný na prepojenia a na dokončenie 

siete v okrajových oblastiach s využitím 

spoločných noriem a uplatňovať pritom 

spoločné normy; 

73. trvá na tom, že VFR má význam 

pre odvetvia, ktoré závisia od dlhodobých 

investícií, ako je napríklad odvetvie 

dopravy; zdôrazňuje, že dopravná 

infraštruktúra je hlavným pilierom 

jednotného trhu a základom udržateľného 

rastu a tvorby pracovných miest; 

konštatuje, že dokončenie jednotného 

európskeho dopravného priestoru 

spojeného so susediacimi krajinami si 

vyžaduje rozsiahlu dopravnú infraštruktúru 

a musí sa považovať za kľúčovú prioritu, 

pokiaľ ide o konkurencieschopnosť EÚ a 

hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť 

vrátane okrajových oblastí; domnieva sa 

preto, že budúci VFR by mal umožniť 

dostatočné finančné prostriedky na 

projekty, ktoré prispievajú predovšetkým k 

dokončeniu základnej siete TEN-T a jej 

koridorov; vyzýva v tejto súvislosti 

Komisiu, aby preskúmala financovanie 

stavieb, ktoré nie sú výhodné z 

ekonomického hľadiska a ktoré 

poškodzujú zdravie občanov a životné 

prostredie, napríklad projektu 

vysokorýchlostnej železničnej trate Turín-

Lyon; zdôrazňuje, že aktualizovaný a 

účinnejší program NPE by mal zahŕňať 

všetky druhy dopravy a byť zameraný na 

prepojenia a na dokončenie siete v 

okrajových oblastiach s využitím 

spoločných noriem a uplatňovať pritom 

spoločné normy; zdôrazňuje potrebu 

uprednostňovať projekty, ktoré podporujú 

dekarbonizáciu dopravných systémov, ako 

aj ich digitalizáciu; 
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Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  384 

Jordi Solé, Sven Giegold, Heidi Hautala 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 73 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

73. trvá na tom, že VFR má význam 

pre odvetvia, ktoré závisia od dlhodobých 

investícií, ako je napríklad odvetvie 

dopravy; zdôrazňuje, že dopravná 

infraštruktúra je hlavným pilierom 

jednotného trhu a základom udržateľného 

rastu a tvorby pracovných miest; 

konštatuje, že dokončenie jednotného 

európskeho dopravného priestoru 

spojeného so susediacimi krajinami si 

vyžaduje rozsiahlu dopravnú infraštruktúru 

a musí sa považovať za kľúčovú prioritu, 

pokiaľ ide o konkurencieschopnosť EÚ a 

hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť 

vrátane okrajových oblastí; domnieva sa 

preto, že budúci VFR by mal umožniť 

dostatočné finančné prostriedky na 

projekty, ktoré prispievajú predovšetkým k 

dokončeniu základnej siete TEN-T a jej 

koridorov, v prípade ktorých je potrebné 

ďalšie rozšírenie; zdôrazňuje, že 

aktualizovaný a účinnejší program NPE by 

mal zahŕňať všetky druhy dopravy a byť 

zameraný na prepojenia a na dokončenie 

siete v okrajových oblastiach s využitím 

spoločných noriem a uplatňovať pritom 

spoločné normy; 

73. trvá1a na2a tom, že VFR má význam 

pre odvetvia, ktoré závisia od dlhodobých 

investícií, ako je napríklad trvalo 

udržateľné odvetvie dopravy; zdôrazňuje, 

že dopravná infraštruktúra je hlavným 

pilierom jednotného trhu a základom 

udržateľného rozvoja a tvorby pracovných 

miest; konštatuje, že dokončenie 

jednotného európskeho dopravného 

priestoru spojeného so susediacimi 

krajinami si vyžaduje rozsiahlu dopravnú 

infraštruktúru a musí sa považovať za 

kľúčovú prioritu, pokiaľ ide o 

konkurencieschopnosť EÚ a hospodársku, 

územnú a sociálnu súdržnosť vrátane 

okrajových oblastí; domnieva sa preto, že 

budúci VFR by mal umožniť dostatočné 

finančné prostriedky na projekty, ktoré 

prispievajú predovšetkým k dokončeniu 

základnej siete TEN-T a jej koridorov, v 

prípade ktorých je potrebné ďalšie 

rozšírenie; zdôrazňuje, že aktualizovaný a 

účinnejší program NPE by mal zahŕňať 

druhy dopravy v súlade so záväzkami EÚ v 

oblasti klímy a energie a byť zameraný na 

prepojenia a na dokončenie siete v 

okrajových oblastiach s využitím 

spoločných noriem a uplatňovať pritom 

spoločné normy; na presadzovanie 

prepojiteľnosti a zachovania biotopov by 

sa mala zaviesť transeurópska 

energetická sieť pre ekologickú 

infraštruktúru (TEN-G) a mala by sa 

financovať okrem iného prostredníctvom 

NPE; 
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 __________________ 

 1a Odsek, ktorý sa má uviesť do kapitoly 

Investovanie do budúcnosti 

 2a PN navrhnutý organizáciou NABU – 

Naturschutzbund Deutschland e.V. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  385 

Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski, Alfred Sant 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 73 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

73. trvá na tom, že VFR má význam 

pre odvetvia, ktoré závisia od dlhodobých 

investícií, ako je napríklad odvetvie 

dopravy; zdôrazňuje, že dopravná 

infraštruktúra je hlavným pilierom 

jednotného trhu a základom udržateľného 

rastu a tvorby pracovných miest; 

konštatuje, že dokončenie jednotného 

európskeho dopravného priestoru 

spojeného so susediacimi krajinami si 

vyžaduje rozsiahlu dopravnú infraštruktúru 

a musí sa považovať za kľúčovú prioritu, 

pokiaľ ide o konkurencieschopnosť EÚ a 

hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť 

vrátane okrajových oblastí; domnieva sa 

preto, že budúci VFR by mal umožniť 

dostatočné finančné prostriedky na 

projekty, ktoré prispievajú predovšetkým k 

dokončeniu základnej siete TEN-T a jej 

koridorov, v prípade ktorých je potrebné 

ďalšie rozšírenie; zdôrazňuje, že 

aktualizovaný a účinnejší program NPE by 

mal zahŕňať všetky druhy dopravy a byť 

zameraný na prepojenia a na dokončenie 

siete v okrajových oblastiach s využitím 

spoločných noriem a uplatňovať pritom 

spoločné normy; 

73. trvá na tom, že VFR má význam 

pre odvetvia, ktoré závisia od dlhodobých 

investícií, ako je napríklad odvetvie 

dopravy; zdôrazňuje, že dopravná 

infraštruktúra je hlavným pilierom 

jednotného trhu a základom udržateľného 

rastu a tvorby pracovných miest; 

konštatuje, že dokončenie jednotného 

európskeho dopravného priestoru 

spojeného so susediacimi krajinami si 

vyžaduje rozsiahlu dopravnú infraštruktúru 

najmä v okrajových a menej rozvinutých 

regiónoch a musí sa považovať za kľúčovú 

prioritu pre konkurencieschopnosť EÚ a 

hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť 

vrátane okrajových a ostrovných oblastí; 

domnieva sa preto, že budúci VFR by mal 

umožniť dostatočné finančné prostriedky 

na projekty, ktoré prispievajú 

predovšetkým k dokončeniu základnej 

siete TEN-T a jej koridorov, v prípade 

ktorých je potrebné ďalšie rozšírenie; 

uznáva v tomto smere význam Kohézneho 

fondu a trvá na jeho pokračovaní v 

budúcom VFR; zdôrazňuje, že 

aktualizovaný a účinnejší program NPE by 

mal zahŕňať všetky druhy dopravy a byť 

zameraný na prepojenia a na dokončenie 

siete v okrajových oblastiach s využitím 

spoločných noriem a uplatňovať pritom 
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spoločné normy; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  386 

Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, 

Fredrick Federley, Nils Torvalds 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 73 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

73. trvá na tom, že VFR má význam 

pre odvetvia, ktoré závisia od dlhodobých 

investícií, ako je napríklad odvetvie 

dopravy; zdôrazňuje, že dopravná 

infraštruktúra je hlavným pilierom 

jednotného trhu a základom udržateľného 

rastu a tvorby pracovných miest; 

konštatuje, že dokončenie jednotného 

európskeho dopravného priestoru 

spojeného so susediacimi krajinami si 

vyžaduje rozsiahlu dopravnú infraštruktúru 

a musí sa považovať za kľúčovú prioritu, 

pokiaľ ide o konkurencieschopnosť EÚ a 

hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť 

vrátane okrajových oblastí; domnieva sa 

preto, že budúci VFR by mal umožniť 

dostatočné finančné prostriedky na 

projekty, ktoré prispievajú predovšetkým k 

dokončeniu základnej siete TEN-T a jej 

koridorov, v prípade ktorých je potrebné 

ďalšie rozšírenie; zdôrazňuje, že 

aktualizovaný a účinnejší program NPE by 

mal zahŕňať všetky druhy dopravy a byť 

zameraný na prepojenia a na dokončenie 

siete v okrajových oblastiach s využitím 

spoločných noriem a uplatňovať pritom 

spoločné normy; 

73. trvá na tom, že VFR má význam 

pre odvetvia, ktoré závisia od dlhodobých 

investícií, ako je napríklad odvetvie 

dopravy; zdôrazňuje, že dopravná 

infraštruktúra je hlavným pilierom 

jednotného trhu a základom udržateľného 

rastu a tvorby pracovných miest; 

konštatuje, že dokončenie jednotného 

európskeho dopravného priestoru 

spojeného so susediacimi krajinami si 

vyžaduje rozsiahlu dopravnú infraštruktúru 

a musí sa považovať za kľúčovú prioritu, 

pokiaľ ide o konkurencieschopnosť EÚ a 

hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť 

vrátane okrajových oblastí; domnieva sa 

preto, že budúci VFR by mal umožniť 

dostatočné finančné prostriedky na 

projekty, ktoré prispievajú predovšetkým k 

dokončeniu základnej siete TEN-T a jej 

koridorov, v prípade ktorých je potrebné 

ďalšie rozšírenie; zdôrazňuje, že 

aktualizovaný a účinnejší program NPE by 

mal zahŕňať všetky druhy dopravy, najmä 

železničnú ďalšie druhy dopravy, ktoré 

prispievajú k znižovaniu emisií CO2, a byť 

zameraný na prepojenia a na dokončenie 

siete v okrajových oblastiach s využitím 

spoločných noriem a uplatňovať pritom 

spoločné normy; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  387 

Tiemo Wölken 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 73 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

73. trvá na tom, že VFR má význam 

pre odvetvia, ktoré závisia od dlhodobých 

investícií, ako je napríklad odvetvie 

dopravy; zdôrazňuje, že dopravná 

infraštruktúra je hlavným pilierom 

jednotného trhu a základom udržateľného 

rastu a tvorby pracovných miest; 

konštatuje, že dokončenie jednotného 

európskeho dopravného priestoru 

spojeného so susediacimi krajinami si 

vyžaduje rozsiahlu dopravnú infraštruktúru 

a musí sa považovať za kľúčovú prioritu, 

pokiaľ ide o konkurencieschopnosť EÚ a 

hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť 

vrátane okrajových oblastí; domnieva sa 

preto, že budúci VFR by mal umožniť 

dostatočné finančné prostriedky na 

projekty, ktoré prispievajú predovšetkým k 

dokončeniu základnej siete TEN-T a jej 

koridorov, v prípade ktorých je potrebné 

ďalšie rozšírenie; zdôrazňuje, že 

aktualizovaný a účinnejší program NPE by 

mal zahŕňať všetky druhy dopravy a byť 

zameraný na prepojenia a na dokončenie 

siete v okrajových oblastiach s využitím 

spoločných noriem a uplatňovať pritom 

spoločné normy; 

73. trvá na tom, že VFR má význam 

pre odvetvia, ktoré závisia od dlhodobých 

investícií, ako je napríklad odvetvie 

dopravy; zdôrazňuje, že dopravná 

infraštruktúra je hlavným pilierom 

jednotného trhu a že trvalo udržateľná 

infraštruktúra je základom udržateľného 

rastu a tvorby pracovných miest; 

konštatuje, že dokončenie jednotného 

európskeho dopravného priestoru 

spojeného so susediacimi krajinami si 

vyžaduje rozsiahlu dopravnú infraštruktúru 

a musí sa považovať za kľúčovú prioritu, 

pokiaľ ide o konkurencieschopnosť EÚ a 

hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť 

vrátane okrajových oblastí; domnieva sa 

preto, že budúci VFR by mal umožniť 

dostatočné finančné prostriedky na 

projekty, ktoré prispievajú predovšetkým k 

dokončeniu základnej siete TEN-T a jej 

koridorov, v prípade ktorých je potrebné 

ďalšie rozšírenie; zdôrazňuje, že 

aktualizovaný a účinnejší program NPE by 

mal zahŕňať všetky druhy dopravy a byť 

zameraný na prepojenia a na dokončenie 

siete v okrajových oblastiach s využitím 

spoločných noriem a uplatňovať pritom 

spoločné normy; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  388 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 73 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

73. trvá na tom, že VFR má význam 

pre odvetvia, ktoré závisia od dlhodobých 

investícií, ako je napríklad odvetvie 

dopravy; zdôrazňuje, že dopravná 

infraštruktúra je hlavným pilierom 

jednotného trhu a základom udržateľného 

rastu a tvorby pracovných miest; 

konštatuje, že dokončenie jednotného 

európskeho dopravného priestoru 

spojeného so susediacimi krajinami si 

vyžaduje rozsiahlu dopravnú infraštruktúru 

a musí sa považovať za kľúčovú prioritu, 

pokiaľ ide o konkurencieschopnosť EÚ a 

hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť 

vrátane okrajových oblastí; domnieva sa 

preto, že budúci VFR by mal umožniť 

dostatočné finančné prostriedky na 

projekty, ktoré prispievajú predovšetkým k 

dokončeniu základnej siete TEN-T a jej 

koridorov, v prípade ktorých je potrebné 

ďalšie rozšírenie; zdôrazňuje, že 

aktualizovaný a účinnejší program NPE 

by mal zahŕňať všetky druhy dopravy a 

byť zameraný na prepojenia a na 

dokončenie siete v okrajových oblastiach s 

využitím spoločných noriem a uplatňovať 

pritom spoločné normy; 

73. trvá na tom, že VFR má význam 

pre odvetvia, ktoré závisia od dlhodobých 

investícií, ako je napríklad odvetvie 

dopravy; zdôrazňuje, že dopravná 

infraštruktúra je hlavným pilierom 

jednotného trhu a základom udržateľného 

rastu a tvorby pracovných miest; 

konštatuje, že dokončenie jednotného 

európskeho dopravného priestoru 

spojeného so susediacimi krajinami si 

vyžaduje rozsiahlu dopravnú infraštruktúru 

a musí sa považovať za kľúčovú prioritu, 

pokiaľ ide o konkurencieschopnosť EÚ a 

hospodársku, územnú a sociálnu súdržnosť 

vrátane okrajových oblastí; domnieva sa 

preto, že budúci VFR by mal umožniť 

dostatočné finančné prostriedky na 

projekty, ktoré prispievajú predovšetkým k 

dokončeniu základnej siete TEN-T a jej 

koridorov, v prípade ktorých je potrebné 

ďalšie rozšírenie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  389 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 73 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 73a. zdôrazňuje, že aktualizovaný a 

účinnejší program NPE by mal zahŕňať 

všetky druhy dopravy a byť zameraný na 

prepojenia a na dokončenie siete v 

okrajových oblastiach s využitím 

spoločných noriem a uplatňovať pritom 
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spoločné normy; NPE by mal presadzovať 

širšie prepojenia medzi súhrnnými 

sieťami horizontálnych politík, ako sú 

námorné diaľnice; zdôrazňuje, že 

koordinácia Komisiou by mala byť 

zameraná na stimulovanie účasti 

investorov a že zavádzanie ERTMS by 

malo v čo najvyššej miere využiť prínosy z 

hľadiska interoperability; domnieva sa, že 

v záujme posunu smerom k skutočnej 

európskej politike cestovného ruchu by sa 

mal vytvoriť osobitný rozpočtový riadok 

pre cestovný ruch; vyzýva na vytvorenie 

prístupu zhora nadol s cieľom zabezpečiť 

účinné vykonávanie projektov, najmä 

pokiaľ ide o splavnosť vnútrozemských 

vodných ciest; vyzýva na financovanie 

výskumu v rámci programu SESAR v 

záujme dokončenia európskeho 

digitálneho ATM; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  390 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 73 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 73a. vyzýva Európsku komisiu, aby 

urýchlene podporila investície do vývoja 

technológií novej generácie a 

presadzovala ich zavádzanie; európske 

štrukturálne fondy a finančné prostriedky 

pre širokopásmové siete a transeurópska 

sieť v oblasti telekomunikačnej 

infraštruktúry sa musia zakladať na 

kritériách zajtrajška; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  391 

Giovanni La Via 
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Návrh uznesenia 

Odsek 73 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 73a. žiada vytvoriť v rámci budúceho 

viacročného finančného rámca 

rozpočtový riadok, ktorý by bol venovaný 

cestovnému ruchu; keďže je potrebné 

dosiahnuť rast a vytvoriť pracovné 

miesta, musí byť cestovný ruch jednou z 

našich priorít; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  392 

Marco Valli 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 74 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

74. zdôrazňuje, že je dôležité zaistiť 

financovanie na dokončenie digitálneho 

jednotného trhu, a to plným využívaním 

spektra, zavedením technológie 5G a 

gigabitovým pripojením, ako aj ďalším 

napredovaním v harmonizácii predpisov 

EÚ v oblasti telekomunikácií s cieľom 

vytvoriť správny regulačný rámec na 

zlepšenia internetového pripojenia v celej 

EÚ; zdôrazňuje, že telekomunikačná 

zložka NPE by mala naďalej podporovať 

infraštruktúru digitálnych služieb a 

širokopásmové siete tým, že umožní ich 

prístupnosť, a to aj vo vzdialených 

regiónoch a vidieckych oblastiach, a tým, 

že zvýši digitálnu gramotnosť, prepojenie a 

interoperabilitu; 

74. zdôrazňuje, že je dôležité zaistiť 

financovanie na dokončenie digitálneho 

jednotného trhu, a to plným využívaním 

spektra, zavedením technológie 5G a 

gigabitovým pripojením, ako aj ďalším 

napredovaním v harmonizácii predpisov 

EÚ v oblasti telekomunikácií s cieľom 

vytvoriť správny regulačný rámec na 

zlepšenia internetového pripojenia v celej 

EÚ; zdôrazňuje, že telekomunikačná 

zložka NPE by mala naďalej podporovať 

infraštruktúru digitálnych služieb a 

širokopásmové siete tým, že umožní ich 

prístupnosť, a to aj vo vzdialených 

regiónoch a vidieckych oblastiach, a tým, 

že zvýši digitálnu gramotnosť, prepojenie a 

interoperabilitu; zdôrazňuje, že z 

telekomunikačnej zložky NPE sa môžu 

tiež podporovať digitálne modely, ktoré 

podporujú pripojiteľnosť a výmeny peer-

to-peer, ako aj decentralizované 

uchovávanie údajov; 
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Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  393 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 74 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

74. zdôrazňuje, že je dôležité zaistiť 

financovanie na dokončenie digitálneho 

jednotného trhu, a to plným využívaním 

spektra, zavedením technológie 5G a 

gigabitovým pripojením, ako aj ďalším 

napredovaním v harmonizácii predpisov 

EÚ v oblasti telekomunikácií s cieľom 

vytvoriť správny regulačný rámec na 

zlepšenia internetového pripojenia v celej 

EÚ; zdôrazňuje, že telekomunikačná 

zložka NPE by mala naďalej podporovať 

infraštruktúru digitálnych služieb a 

širokopásmové siete tým, že umožní ich 

prístupnosť, a to aj vo vzdialených 

regiónoch a vidieckych oblastiach, a tým, 

že zvýši digitálnu gramotnosť, prepojenie a 

interoperabilitu; 

74. zdôrazňuje, že je dôležité zaistiť 

financovanie na dokončenie digitálneho 

jednotného trhu, a to plným využívaním 

spektra, zavedením technológie 5G a 

gigabitovým pripojením, ako aj ďalším 

napredovaním v harmonizácii predpisov 

EÚ v oblasti telekomunikácií s cieľom 

vytvoriť správny regulačný rámec na 

zlepšenia internetového pripojenia v celej 

EÚ; zdôrazňuje, že telekomunikačná 

zložka NPE by mala mať k dispozícii 

primerané zdroje a mala by naďalej 

podporovať infraštruktúru digitálnych 

služieb a narastajúcu potrebu 

investovania do vysokorýchlostných 

širokopásmových sietí tým, že umožní ich 

prístupnosť, a to aj vo vzdialených 

regiónoch a vidieckych oblastiach, a tým, 

že zvýši digitálnu gramotnosť, prepojenie a 

interoperabilitu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  394 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 74 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

74. zdôrazňuje, že je dôležité zaistiť 

financovanie na dokončenie digitálneho 

jednotného trhu, a to plným využívaním 

spektra, zavedením technológie 5G a 

74. zdôrazňuje, že je dôležité zaistiť 

financovanie na dokončenie digitálneho 

jednotného trhu, a to plným využívaním 

spektra, zvýšením úrovne pevných sietí a 



 

AM\1144763SK.docx 93/152 PE616.896v01-00 

 SK 

gigabitovým pripojením, ako aj ďalším 

napredovaním v harmonizácii predpisov 

EÚ v oblasti telekomunikácií s cieľom 

vytvoriť správny regulačný rámec na 

zlepšenia internetového pripojenia v celej 

EÚ; zdôrazňuje, že telekomunikačná 

zložka NPE by mala naďalej podporovať 

infraštruktúru digitálnych služieb a 

širokopásmové siete tým, že umožní ich 

prístupnosť, a to aj vo vzdialených 

regiónoch a vidieckych oblastiach, a tým, 

že zvýši digitálnu gramotnosť, prepojenie a 

interoperabilitu; 

zhustením tých mobilných, zavedením 

technológie 5G a gigabitovým pripojením 

do roku 2025, ako aj ďalším napredovaním 

v harmonizácii predpisov EÚ v oblasti 

telekomunikácií s cieľom vytvoriť správny 

regulačný rámec na zlepšenia 

internetového pripojenia v celej EÚ; 

zdôrazňuje, že telekomunikačná zložka 

NPE by mala naďalej podporovať 

infraštruktúru digitálnych služieb a 

širokopásmové siete tým, že umožní ich 

prístupnosť, a to aj vo vzdialených 

regiónoch a vidieckych oblastiach, a tým, 

že zvýši digitálnu gramotnosť, prepojenie a 

interoperabilitu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  395 

Marita Ulvskog 

v mene Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 74 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

74. zdôrazňuje, že je dôležité zaistiť 

financovanie na dokončenie digitálneho 

jednotného trhu, a to plným využívaním 

spektra, zavedením technológie 5G a 

gigabitovým pripojením, ako aj ďalším 

napredovaním v harmonizácii predpisov 

EÚ v oblasti telekomunikácií s cieľom 

vytvoriť správny regulačný rámec na 

zlepšenia internetového pripojenia v celej 

EÚ; zdôrazňuje, že telekomunikačná 

zložka NPE by mala naďalej podporovať 

infraštruktúru digitálnych služieb a 

širokopásmové siete tým, že umožní ich 

prístupnosť, a to aj vo vzdialených 

regiónoch a vidieckych oblastiach, a tým, 

že zvýši digitálnu gramotnosť, prepojenie a 

interoperabilitu; 

74. zdôrazňuje, že je dôležité zaistiť 

financovanie na dokončenie digitálneho 

jednotného trhu, a to plným využívaním 

spektra, zavedením technológie 5G a 

gigabitovým pripojením, ako aj ďalším 

napredovaním v harmonizácii predpisov 

EÚ v oblasti telekomunikácií s cieľom 

vytvoriť správny regulačný rámec na 

zlepšenia internetového pripojenia v celej 

EÚ; zdôrazňuje, že telekomunikačná 

zložka NPE by mala naďalej podporovať 

infraštruktúru digitálnych služieb a 

širokopásmové siete tým, že umožní ich 

prístupnosť, a to aj vo vzdialených 

regiónoch a vidieckych oblastiach, a tým, 

že zvýši digitálnu gramotnosť, prepojenie a 

interoperabilitu; zdôrazňuje, že je dôležité 

zlepšiť digitálne zručnosti občanov a 

pracovníkov v Európe; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  396 

Jordi Solé 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 74 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

74. zdôrazňuje, že je dôležité zaistiť 

financovanie na dokončenie digitálneho 

jednotného trhu, a to plným využívaním 

spektra, zavedením technológie 5G a 

gigabitovým pripojením, ako aj ďalším 

napredovaním v harmonizácii predpisov 

EÚ v oblasti telekomunikácií s cieľom 

vytvoriť správny regulačný rámec na 

zlepšenia internetového pripojenia v celej 

EÚ; zdôrazňuje, že telekomunikačná 

zložka NPE by mala naďalej podporovať 

infraštruktúru digitálnych služieb a 

širokopásmové siete tým, že umožní ich 

prístupnosť, a to aj vo vzdialených 

regiónoch a vidieckych oblastiach, a tým, 

že zvýši digitálnu gramotnosť, prepojenie a 

interoperabilitu; 

74. zdôrazňuje1a, že je dôležité zaistiť 

financovanie na dokončenie digitálneho 

jednotného trhu, a to plným využívaním 

spektra, zavedením technológie 5G a 

gigabitovým pripojením, ako aj ďalším 

napredovaním v harmonizácii predpisov 

EÚ v oblasti telekomunikácií s cieľom 

vytvoriť správny regulačný rámec na 

zlepšenia internetového pripojenia v celej 

EÚ; zdôrazňuje, že telekomunikačná 

zložka NPE by mala naďalej podporovať 

infraštruktúru digitálnych služieb a 

širokopásmové siete tým, že umožní ich 

prístupnosť, a to aj vo vzdialených 

regiónoch a vidieckych oblastiach, a tým, 

že zvýši digitálnu gramotnosť, prepojenie a 

interoperabilitu; 

 __________________ 

 1a Odsek, ktorý sa má uviesť do kapitoly 

Investovanie do budúcnosti 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  397 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 74 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 74a. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 

zachovala a rozvíjala financovanie 
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akčného plánu pre 5G na primeranej 

úrovni v rámci budúceho viacročného 

finančného rámca na roky 2020 – 2027; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  398 

Nils Torvalds 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 75 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

75. považuje za veľmi dôležité 

zabezpečiť udržateľné a cenovo dostupné 

dodávky energie v Európe; požaduje preto 

nepretržitú podporu investícií zaistením 

diverzifikácie zdrojov energie, zvýšením 

energetickej bezpečnosti a energetickej 

účinnosti a to aj prostredníctvom NPE v 

oblasti energetiky; zdôrazňuje najmä, že 

je dôležité zabezpečiť komplexnú 

podporu, najmä regiónov s vysokou 

spotrebou uhlíka, transformáciu 

energetiky, prechod na nízkouhlíkové 

hospodárstvo, modernizáciu výroby 

elektriny a rozvodných sietí, technológie 

zachytávania, ukladania a používania 

oxidu uhličitého, ako aj modernizáciu 

diaľkového vykurovania; domnieva sa, že 

transformácia odvetvia energetiky by sa 

mala vzhľadom na ciele v oblasti klímy 

opierať o vytvorenie fondu pre 

energetický prechod v rámci budúceho 

VFR, čo by uľahčilo štrukturálne zmeny 

v energeticky náročných priemyselných 

odvetviach a elektrárňach s vysokou 

uhlíkovou náročnosťou a vytvorilo 

stimuly na investície do nízkouhlíkových 

a inovačných riešení; 

75. považuje za veľmi dôležité 

zabezpečiť dodávky čistej, stabilnej a 

konkurencieschopnej energie v Európe; 

požaduje preto nepretržitú podporu trvalo 

udržateľných investícií, ktoré stimulujú 

obnoviteľné zdroje energie, pričom 

uprednostňujú energetickú účinnosť, 

zvyšujú energetickú bezpečnosť a 

energetickú nezávislosť od dovážaných 

zdrojov energie a ktoré podporujú nové 

energetické a priemyselné technológie, 

ktoré sú v súlade s dlhodobými záväzkami 

Európy v oblasti klímy; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  399 

Gérard Deprez, Gerben-Jan Gerbrandy, Louis Michel 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 75 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

75. považuje za veľmi dôležité 

zabezpečiť udržateľné a cenovo dostupné 

dodávky energie v Európe; požaduje preto 

nepretržitú podporu investícií zaistením 

diverzifikácie zdrojov energie, zvýšením 

energetickej bezpečnosti a energetickej 

účinnosti a to aj prostredníctvom NPE v 

oblasti energetiky; zdôrazňuje najmä, že 

je dôležité zabezpečiť komplexnú 

podporu, najmä regiónov s vysokou 

spotrebou uhlíka, transformáciu 

energetiky, prechod na nízkouhlíkové 

hospodárstvo, modernizáciu výroby 

elektriny a rozvodných sietí, technológie 

zachytávania, ukladania a používania 

oxidu uhličitého, ako aj modernizáciu 

diaľkového vykurovania; domnieva sa, že 

transformácia odvetvia energetiky by sa 

mala vzhľadom na ciele v oblasti klímy 

opierať o vytvorenie fondu pre 

energetický prechod v rámci budúceho 

VFR, čo by uľahčilo štrukturálne zmeny 

v energeticky náročných priemyselných 

odvetviach a elektrárňach s vysokou 

uhlíkovou náročnosťou a vytvorilo 

stimuly na investície do nízkouhlíkových 

a inovačných riešení; 

75. považuje za veľmi dôležité 

zabezpečiť dodávky čistej, stabilnej a 

konkurencieschopnej energie v Európe; 

požaduje preto nepretržitú podporu trvalo 

udržateľných investícií, ktoré stimulujú 

obnoviteľné zdroje energie, zvyšujú 

energetickú účinnosť ako hlavnú hybnú 

silu, posilňujú energetickú bezpečnosť a 

energetickú nezávislosť od dovážaných 

zdrojov energie a ktoré podporujú nové a 

inovačné energetické a priemyselné 

technológie, ktoré sú v súlade s 

dlhodobými záväzkami Európy v oblasti 

klímy; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  400 

Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 75 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

75. považuje za veľmi dôležité 75. považuje za veľmi dôležité 



 

AM\1144763SK.docx 97/152 PE616.896v01-00 

 SK 

zabezpečiť udržateľné a cenovo dostupné 

dodávky energie v Európe; požaduje preto 

nepretržitú podporu investícií zaistením 

diverzifikácie zdrojov energie, zvýšením 

energetickej bezpečnosti a energetickej 

účinnosti a to aj prostredníctvom NPE v 

oblasti energetiky; zdôrazňuje najmä, že je 

dôležité zabezpečiť komplexnú podporu, 

najmä regiónov s vysokou spotrebou 

uhlíka, transformáciu energetiky, prechod 

na nízkouhlíkové hospodárstvo, 

modernizáciu výroby elektriny a 

rozvodných sietí, technológie 

zachytávania, ukladania a používania oxidu 

uhličitého, ako aj modernizáciu diaľkového 

vykurovania; domnieva sa, že 

transformácia odvetvia energetiky by sa 

mala vzhľadom na ciele v oblasti klímy 

opierať o vytvorenie fondu pre 

energetický prechod v rámci budúceho 

VFR, čo by uľahčilo štrukturálne zmeny 

v energeticky náročných priemyselných 

odvetviach a elektrárňach s vysokou 

uhlíkovou náročnosťou a vytvorilo 

stimuly na investície do nízkouhlíkových 

a inovačných riešení; 

zabezpečiť udržateľné a cenovo dostupné 

dodávky energie v Európe; požaduje preto 

nepretržitú podporu investícií zaistením 

diverzifikácie zdrojov a trás energie, 

zvýšením energetickej bezpečnosti a 

energetickej účinnosti a to aj 

prostredníctvom NPE v oblasti energetiky; 

zdôrazňuje najmä, že je dôležité zabezpečiť 

komplexnú podporu, najmä pre 

transformáciu energetiky, prechod na 

nízkoemisné hospodárstvo, modernizáciu 

výroby elektriny a rozvodných sietí, 

technológie zachytávania, ukladania a 

používania oxidu uhličitého, ako aj 

modernizáciu diaľkového vykurovania; 

domnieva sa, že regióny a krajiny Únie 

závislé od ťažby uhlia potrebujú cielenú 

podporu vrátane primeraných finančných 

prostriedkov, aby mohli účinne prispieť 

k strategickému prechodu na nízkoemisné 

hospodárstvo, a požaduje vytvorenie 

komplexného nástroja pre tieto regióny 

a krajiny s cieľom podporiť spravodlivú 

transformáciu, najmä prostredníctvom 

vývoja a využívania obnoviteľných 

zdrojov, riešení v oblasti energetickej 

účinnosti, uskladnenia energie, riešení a 

infraštruktúry v oblasti elektromobility, 

modernizácie výroby a sietí elektrickej 

energie, moderných technológií výroby 

elektrickej energie vrátane CCS, CCU 

a splyňovania uhlia, modernizácie 

diaľkového vykurovania vrátane 

vysokoúčinnej kombinovanej výroby, 

skorej adaptácie na budúce 

environmentálne normy, 

reštrukturalizácie energeticky náročných 

priemyselných odvetví, ako aj riešením 

spoločenského, sociálno-hospodárskeho 

a environmentálneho vplyvu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  401 

John Howarth, Theresa Griffin, Kathleen Van Brempt 
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Návrh uznesenia 

Odsek 75 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

75. považuje za veľmi dôležité 

zabezpečiť udržateľné a cenovo dostupné 

dodávky energie v Európe; požaduje preto 

nepretržitú podporu investícií zaistením 

diverzifikácie zdrojov energie, zvýšením 

energetickej bezpečnosti a energetickej 

účinnosti a to aj prostredníctvom NPE v 

oblasti energetiky; zdôrazňuje najmä, že je 

dôležité zabezpečiť komplexnú podporu, 

najmä regiónov s vysokou spotrebou 

uhlíka, transformáciu energetiky, prechod 

na nízkouhlíkové hospodárstvo, 

modernizáciu výroby elektriny a 

rozvodných sietí, technológie 

zachytávania, ukladania a používania oxidu 

uhličitého, ako aj modernizáciu diaľkového 

vykurovania; domnieva sa, že 

transformácia odvetvia energetiky by sa 

mala vzhľadom na ciele v oblasti klímy 

opierať o vytvorenie fondu pre energetický 

prechod v rámci budúceho VFR, čo by 

uľahčilo štrukturálne zmeny v energeticky 

náročných priemyselných odvetviach 

a elektrárňach s vysokou uhlíkovou 

náročnosťou a vytvorilo stimuly na 

investície do nízkouhlíkových 

a inovačných riešení; 

75. považuje za veľmi dôležité 

zabezpečiť udržateľné a cenovo dostupné 

dodávky energie v Európe; požaduje preto 

nepretržitú podporu investícií zaistením 

diverzifikácie zdrojov energie, zvýšením 

energetickej bezpečnosti a energetickej 

účinnosti; žiada, aby sa podpora 

zameriavala na ciele uvedené v článku 

194 ods. 1 ZFEÚ; zdôrazňuje preto 

potrebu preorientovať podporu NPE v 

oblasti energetiky vynakladanú na 

plynárenskú infraštruktúru na investície 

zamerané na dekarbonizáciu dodávok 

plynu (bioplyn, zelený vodík, syntetický 

metán atď.); zdôrazňuje najmä, že je 

dôležité zabezpečiť komplexnú podporu, 

najmä regiónov s vysokou spotrebou 

uhlíka, transformáciu energetiky, prechod 

na nízkouhlíkové hospodárstvo, 

modernizáciu výroby elektriny a 

rozvodných sietí, technológie 

zachytávania, ukladania a používania oxidu 

uhličitého, ako aj modernizáciu diaľkového 

vykurovania; domnieva sa, že 

transformácia odvetvia energetiky by sa 

mala vzhľadom na ciele v oblasti klímy 

opierať o vytvorenie fondu pre energetický 

prechod v rámci budúceho VFR, čo by 

uľahčilo štrukturálne zmeny v energeticky 

náročných priemyselných odvetviach 

a elektrárňach s vysokou uhlíkovou 

náročnosťou a vytvorilo stimuly na 

investície do nízkouhlíkových 

a inovačných riešení; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  402 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 75 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

75. považuje za veľmi dôležité 

zabezpečiť udržateľné a cenovo dostupné 

dodávky energie v Európe; požaduje preto 

nepretržitú podporu investícií zaistením 

diverzifikácie zdrojov energie, zvýšením 

energetickej bezpečnosti a energetickej 

účinnosti a to aj prostredníctvom NPE v 

oblasti energetiky; zdôrazňuje najmä, že je 

dôležité zabezpečiť komplexnú podporu, 

najmä regiónov s vysokou spotrebou 

uhlíka, transformáciu energetiky, prechod 

na nízkouhlíkové hospodárstvo, 

modernizáciu výroby elektriny a 

rozvodných sietí, technológie 

zachytávania, ukladania a používania 

oxidu uhličitého, ako aj modernizáciu 

diaľkového vykurovania; domnieva sa, že 

transformácia odvetvia energetiky by sa 

mala vzhľadom na ciele v oblasti klímy 

opierať o vytvorenie fondu pre energetický 

prechod v rámci budúceho VFR, čo by 

uľahčilo štrukturálne zmeny v energeticky 

náročných priemyselných odvetviach 

a elektrárňach s vysokou uhlíkovou 

náročnosťou a vytvorilo stimuly na 

investície do nízkouhlíkových 

a inovačných riešení; 

75. považuje za veľmi dôležité 

zabezpečiť v Európe efektívne využívanie 

energie bez plytvania a dodávky energie 

založené na obnoviteľných zdrojoch 
energie; požaduje preto nepretržitú 

podporu investícií zaistením zlepšenia 

energetickej efektívnosti, využívania 

decentralizovaných obnoviteľných zdrojov 

energie, ich distribúcie a skladovania a 

zvýšenia energetickej bezpečnosti, a to aj 

prostredníctvom NPE v oblasti energetiky; 

zdôrazňuje najmä, že je dôležité zabezpečiť 

komplexnú podporu, najmä regiónov s 

vysokou spotrebou uhlíka, pokiaľ ide o 

prechod na hospodárstvo s nulovými 

emisiami uhlíka do roku 2050, 

modernizáciu výroby elektriny, 

rozvodných sietí a technológií na 

skladovanie energie, ako aj modernizáciu 

diaľkového vykurovania; domnieva sa, že 

transformácia odvetvia energetiky by sa 

mala vzhľadom na ciele v oblasti klímy 

opierať aj o vytvorenie osobitného fondu 

pre energetický prechod v rámci budúceho 

VFR, čo by stimulovalo investície v oblasti 

energetickej efektívnosti, obnoviteľných 

zdrojov energie a inovačných riešení, a to 

najmä podporou miestnych orgánov, 

energetických družstiev, aktívnych 

spotrebiteľov energie a podnikov, a 
uľahčilo štrukturálne zmeny v energeticky 

náročných priemyselných odvetviach 

a elektrárňach s vysokou uhlíkovou 

náročnosťou; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  403 

Jens Geier 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 75 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

75. považuje za veľmi dôležité 

zabezpečiť udržateľné a cenovo dostupné 

dodávky energie v Európe; požaduje preto 

nepretržitú podporu investícií zaistením 

diverzifikácie zdrojov energie, zvýšením 

energetickej bezpečnosti a energetickej 

účinnosti a to aj prostredníctvom NPE v 

oblasti energetiky; zdôrazňuje najmä, že je 

dôležité zabezpečiť komplexnú podporu, 

najmä regiónov s vysokou spotrebou 

uhlíka, transformáciu energetiky, prechod 

na nízkouhlíkové hospodárstvo, 

modernizáciu výroby elektriny a 

rozvodných sietí, technológie 

zachytávania, ukladania a používania oxidu 

uhličitého, ako aj modernizáciu diaľkového 

vykurovania; domnieva sa, že 

transformácia odvetvia energetiky by sa 

mala vzhľadom na ciele v oblasti klímy 

opierať o vytvorenie fondu pre energetický 

prechod v rámci budúceho VFR, čo by 

uľahčilo štrukturálne zmeny v energeticky 

náročných priemyselných odvetviach 

a elektrárňach s vysokou uhlíkovou 

náročnosťou a vytvorilo stimuly na 

investície do nízkouhlíkových 

a inovačných riešení; 

75. považuje za veľmi dôležité 

zabezpečiť udržateľné a cenovo dostupné 

dodávky energie v Európe; požaduje preto 

nepretržitú podporu investícií zaistením 

diverzifikácie zdrojov energie, zvýšením 

energetickej bezpečnosti a energetickej 

účinnosti a využívania energie z 

obnoviteľných zdrojov, a to aj 

prostredníctvom NPE v oblasti energetiky, 

ktorý by sa mal zameriavať najmä na 

infraštruktúru pre energiu z 

obnoviteľných zdrojov; zdôrazňuje najmä, 

že je dôležité zabezpečiť komplexnú 

podporu, najmä regiónov s vysokou 

spotrebou uhlíka, transformáciu energetiky, 

prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo, 

modernizáciu výroby elektriny a 

rozvodných sietí, technológie 

zachytávania, ukladania a používania oxidu 

uhličitého, ako aj modernizáciu diaľkového 

vykurovania; domnieva sa, že 

transformácia odvetvia energetiky by sa 

mala vzhľadom na ciele v oblasti klímy 

opierať o vytvorenie fondu pre energetický 

prechod v rámci budúceho VFR, čo by 

uľahčilo štrukturálne zmeny v energeticky 

náročných priemyselných odvetviach 

a elektrárňach s vysokou uhlíkovou 

náročnosťou a vytvorilo stimuly na 

investície do nízkouhlíkových 

a inovačných riešení; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  404 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 75 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

75. považuje za veľmi dôležité 

zabezpečiť udržateľné a cenovo dostupné 

75. považuje za veľmi dôležité 

zabezpečiť udržateľné a cenovo dostupné 
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dodávky energie v Európe; požaduje preto 

nepretržitú podporu investícií zaistením 

diverzifikácie zdrojov energie, zvýšením 

energetickej bezpečnosti a energetickej 

účinnosti a to aj prostredníctvom NPE v 

oblasti energetiky; zdôrazňuje najmä, že je 

dôležité zabezpečiť komplexnú podporu, 

najmä regiónov s vysokou spotrebou 

uhlíka, transformáciu energetiky, prechod 

na nízkouhlíkové hospodárstvo, 

modernizáciu výroby elektriny a 

rozvodných sietí, technológie 

zachytávania, ukladania a používania oxidu 

uhličitého, ako aj modernizáciu diaľkového 

vykurovania; domnieva sa, že 

transformácia odvetvia energetiky by sa 

mala vzhľadom na ciele v oblasti klímy 

opierať o vytvorenie fondu pre energetický 

prechod v rámci budúceho VFR, čo by 

uľahčilo štrukturálne zmeny v energeticky 

náročných priemyselných odvetviach 

a elektrárňach s vysokou uhlíkovou 

náročnosťou a vytvorilo stimuly na 

investície do nízkouhlíkových 

a inovačných riešení; 

dodávky energie v Európe; požaduje preto 

nepretržitú podporu investícií zaistením 

diverzifikácie zdrojov energie, zvýšením 

energetickej bezpečnosti a energetickej 

účinnosti a to aj prostredníctvom NPE v 

oblasti energetiky; zdôrazňuje najmä, že je 

dôležité zabezpečiť komplexnú podporu, 

najmä regiónov s vysokou spotrebou 

uhlíka, transformáciu energetiky, prechod 

na nízkouhlíkové hospodárstvo, 

modernizáciu výroby elektriny, 

zdokonalenie cezhraničných prepojení a 

využívanie inteligentných sietí, 

technológie zachytávania, ukladania a 

používania oxidu uhličitého, ako aj 

modernizáciu diaľkového vykurovania; 

domnieva sa, že transformácia odvetvia 

energetiky by sa mala vzhľadom na ciele 

v oblasti klímy opierať o vytvorenie fondu 

pre energetický prechod v rámci budúceho 

VFR, čo by uľahčilo štrukturálne zmeny 

v energeticky náročných priemyselných 

odvetviach a elektrárňach s vysokou 

uhlíkovou náročnosťou a vytvorilo stimuly 

na investície do nízkouhlíkových 

a inovačných riešení; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  405 

Eider Gardiazabal Rubial, Miroslav Poche 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 75 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

75. považuje za veľmi dôležité 

zabezpečiť udržateľné a cenovo dostupné 

dodávky energie v Európe; požaduje preto 

nepretržitú podporu investícií zaistením 

diverzifikácie zdrojov energie, zvýšením 

energetickej bezpečnosti a energetickej 

účinnosti a to aj prostredníctvom NPE v 

oblasti energetiky; zdôrazňuje najmä, že je 

dôležité zabezpečiť komplexnú podporu, 

najmä regiónov s vysokou spotrebou 

75. považuje za veľmi dôležité 

zabezpečiť udržateľné a cenovo dostupné 

dodávky energie v Európe; požaduje preto 

nepretržitú podporu investícií zaistením 

diverzifikácie zdrojov energie, zvýšením 

energetickej bezpečnosti a energetickej 

účinnosti a to aj prostredníctvom NPE v 

oblasti energetiky; zdôrazňuje najmä, že je 

dôležité zabezpečiť komplexnú podporu, 

najmä regiónov s vysokou spotrebou 
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uhlíka, transformáciu energetiky, prechod 

na nízkouhlíkové hospodárstvo, 

modernizáciu výroby elektriny a 

rozvodných sietí, technológie 

zachytávania, ukladania a používania oxidu 

uhličitého, ako aj modernizáciu diaľkového 

vykurovania; domnieva sa, že 

transformácia odvetvia energetiky by sa 

mala vzhľadom na ciele v oblasti klímy 

opierať o vytvorenie fondu pre energetický 

prechod v rámci budúceho VFR, čo by 

uľahčilo štrukturálne zmeny v energeticky 

náročných priemyselných odvetviach 

a elektrárňach s vysokou uhlíkovou 

náročnosťou a vytvorilo stimuly na 

investície do nízkouhlíkových 

a inovačných riešení; 

uhlíka, transformáciu energetiky, prechod 

na nízkouhlíkové hospodárstvo, 

modernizáciu výroby elektriny, 

zdokonalenie cezhraničných prepojení a 

využívanie inteligentných sietí, 

technológie zachytávania, ukladania a 

používania oxidu uhličitého, ako aj 

modernizáciu diaľkového vykurovania; 

domnieva sa, že transformácia odvetvia 

energetiky by sa mala vzhľadom na ciele 

v oblasti klímy opierať o vytvorenie fondu 

pre energetický prechod v rámci budúceho 

VFR, čo by uľahčilo štrukturálne zmeny 

v energeticky náročných priemyselných 

odvetviach a elektrárňach s vysokou 

uhlíkovou náročnosťou a vytvorilo stimuly 

na investície do nízkouhlíkových 

a inovačných riešení; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  406 

Tiemo Wölken 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 75 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

75. považuje za veľmi dôležité 

zabezpečiť udržateľné a cenovo dostupné 

dodávky energie v Európe; požaduje preto 

nepretržitú podporu investícií zaistením 

diverzifikácie zdrojov energie, zvýšením 

energetickej bezpečnosti a energetickej 

účinnosti a to aj prostredníctvom NPE v 

oblasti energetiky; zdôrazňuje najmä, že je 

dôležité zabezpečiť komplexnú podporu, 

najmä regiónov s vysokou spotrebou 

uhlíka, transformáciu energetiky, prechod 

na nízkouhlíkové hospodárstvo, 

modernizáciu výroby elektriny a 

rozvodných sietí, technológie 

zachytávania, ukladania a používania 

oxidu uhličitého, ako aj modernizáciu 

diaľkového vykurovania; domnieva sa, že 

transformácia odvetvia energetiky by sa 

75. považuje za veľmi dôležité 

zabezpečiť udržateľné a cenovo dostupné 

dodávky energie v Európe; požaduje preto 

nepretržitú podporu investícií zaistením 

diverzifikácie zdrojov energie, zvýšením 

energetickej bezpečnosti a energetickej 

účinnosti a to aj prostredníctvom NPE v 

oblasti energetiky; zdôrazňuje najmä, že je 

dôležité zabezpečiť komplexnú podporu, 

najmä regiónov s vysokou spotrebou 

uhlíka, transformáciu energetiky, prechod 

na nízkouhlíkové hospodárstvo, 

modernizáciu výroby elektriny a 

rozvodných sietí a technológie využívania, 

ako aj modernizáciu diaľkového 

vykurovania; domnieva sa, že 

transformácia odvetvia energetiky by sa 

mala vzhľadom na ciele v oblasti klímy 
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mala vzhľadom na ciele v oblasti klímy 

opierať o vytvorenie fondu pre energetický 

prechod v rámci budúceho VFR, čo by 

uľahčilo štrukturálne zmeny v energeticky 

náročných priemyselných odvetviach 

a elektrárňach s vysokou uhlíkovou 

náročnosťou a vytvorilo stimuly na 

investície do nízkouhlíkových 

a inovačných riešení; 

opierať o vytvorenie fondu pre energetický 

prechod v rámci budúceho VFR, čo by 

uľahčilo štrukturálne zmeny v energeticky 

náročných priemyselných odvetviach 

a elektrárňach s vysokou uhlíkovou 

náročnosťou a vytvorilo stimuly na 

investície do nízkouhlíkových 

a inovačných riešení a zároveň ukončilo 

poskytovanie dotácií na infraštruktúru pre 

fosílne palivá v súlade s Parížskou 

dohodou; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  407 

Jordi Solé, Sven Giegold 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 75 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

75. považuje za veľmi dôležité 

zabezpečiť udržateľné a cenovo dostupné 

dodávky energie v Európe; požaduje preto 

nepretržitú podporu investícií zaistením 

diverzifikácie zdrojov energie, zvýšením 

energetickej bezpečnosti a energetickej 

účinnosti a to aj prostredníctvom NPE v 

oblasti energetiky; zdôrazňuje najmä, že je 

dôležité zabezpečiť komplexnú podporu, 

najmä regiónov s vysokou spotrebou 

uhlíka, transformáciu energetiky, prechod 

na nízkouhlíkové hospodárstvo, 

modernizáciu výroby elektriny a 

rozvodných sietí, technológie 

zachytávania, ukladania a používania 

oxidu uhličitého, ako aj modernizáciu 

diaľkového vykurovania; domnieva sa, že 

transformácia odvetvia energetiky by sa 

mala vzhľadom na ciele v oblasti klímy 

opierať o vytvorenie fondu pre energetický 

prechod v rámci budúceho VFR, čo by 

uľahčilo štrukturálne zmeny v energeticky 

náročných priemyselných odvetviach 

a elektrárňach s vysokou uhlíkovou 

75. považuje1a za2a veľmi dôležité 

zabezpečiť udržateľné a cenovo dostupné 

dodávky energie v Európe; požaduje preto 

nepretržitú podporu investícií zaistením 

diverzifikácie zdrojov energie, zvýšením 

energetickej bezpečnosti a energetickej 

účinnosti a to aj prostredníctvom NPE v 

oblasti energetiky; zdôrazňuje najmä, že je 

dôležité zabezpečiť komplexnú podporu, 

najmä regiónov s vysokou spotrebou 

uhlíka, transformáciu energetiky, prechod 

na nízkouhlíkové hospodárstvo 

nevyužívajúce jadrovú energiu, 

modernizáciu výroby elektriny a 

inteligentných sietí, ako aj modernizáciu 

diaľkového vykurovania; domnieva sa, že 

transformácia odvetvia energetiky sa má 

vzhľadom na ciele v oblasti klímy opierať 

o vytvorenie fondu pre energetický 

prechod v rámci budúceho VFR, čo by 

uľahčilo štrukturálne zmeny v energeticky 

náročných priemyselných odvetviach 

a elektrárňach s vysokou uhlíkovou 

náročnosťou a vytvorilo stimuly na 
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náročnosťou a vytvorilo stimuly na 

investície do nízkouhlíkových 

a inovačných riešení; 

investície do nízkouhlíkových 

a inovačných riešení nevyužívajúcich 

jadrovú energiu; 

 __________________ 

 1a Odsek, ktorý sa má uviesť do kapitoly 

Investovanie do budúcnosti 

 2a PN sčasti navrhnutý organizáciou 

NABU – Naturschutzbund Deutschland 

e.V. 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  408 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 75 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 75a. domnieva sa, že európske ostrovy, 

európske najvzdialenejšie regióny, ako aj 

zámorské krajiny a územia (ZKÚ) čelia 

rovnakým výzvam vyplývajúcim zo zmeny 

klímy ako niektoré najmenej rozvinuté 

krajiny alebo malé ostrovné rozvojové 

štáty, pričom tie môžu využívať 

mechanizmus financovania adaptácie na 

zmenu klímy globálnej aliancie proti 

zmene klímy (AMCC+); považuje preto za 

potrebné, aby sa vytvoril európsky fond na 

adaptáciu európskych ostrovov, 

najvzdialenejších regiónov a ZKÚ na 

výzvy zmeny klímy, ktorý umožní 

zmierňovať na týchto územiach negatívne 

účinky zmeny klímy; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  409 

Eider Gardiazabal Rubial, Theresa Griffin, John Howarth 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 75 a (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 75a. zdôrazňuje potrebu 

celoeurópskeho investičného plánu v 

prospech energetickej účinnosti 

vzhľadom na ambiciózne ciele, ktoré si 

EÚ stanovila do roku 2030; je 

presvedčený, že takýto investičný program 

by mal veľmi priaznivý účinok, pokiaľ ide 

o vytváranie pracovných miest, cenovo 

dostupné bývanie a boj proti energetickej 

chudobe; je preto presvedčený, že budúci 

VFR by mal zahŕňať viditeľný a ľahko 

prístupný investičný plán energetickej 

účinnosti pre celú EÚ, ktorý by miestnym 

verejným orgánom umožnil získať 

administratívnu a finančnú podporu na 

realizáciu plánov energetickej účinnosti v 

oblasti bývania a stavebníctva; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  410 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 75 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 75a. opätovne pripomína, že v budúcom 

VFR nemôžu finančné nástroje nahradiť 

granty na projekty v oblasti energetickej 

efektívnosti, obnoviteľných zdrojov 

energie a všeobecne verejne vedených 

výskumných a inovačných projektov, 

keďže len granty môžu maximalizovať 

výsledky v tejto oblasti a zabezpečiť 

rozsiahle zapojenie strán, ako sú 

akademické obce, miestne orgány, malé a 

stredné podniky a organizácie občianskej 

spoločnosti; 

Or. it 
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Pozmeňujúci návrh  411 

Eider Gardiazabal Rubial, Theresa Griffin, John Howarth 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 75 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 75b. domnieva sa, že transformácia 

odvetvia energetiky by sa mala v rámci 

budúceho VFR vzhľadom na ciele 

v oblasti klímy opierať o vytvorenie 

spravodlivého fondu pre energetický 

prechod s cieľom podporiť pracovníkov a 

spoločenstvá nepriaznivo ovplyvnené 

týmto prechodom na trvalo udržateľné 

nízkouhlíkové hospodárstvo; v tejto 

súvislosti naliehavo žiada Komisiu, aby 

pre túto iniciatívu vytvorila na úrovni 

Únie platformu financovania, ktorá by 

čerpala zo súčasných skúseností a 

zabezpečila dostatočné dodatočné zdroje 

na pokrytie potrieb postihnutých oblastí; 

okrem toho zdôrazňuje, že tento fond by 

sa mal zamerať na vytváranie dôstojných 

a udržateľných pracovných miest spolu s 

rekvalifikáciou a novými zručnosťami v 

oblasti čistých procesov a technológií a na 

zlepšenie systémov sociálnej ochrany 

vrátane aktívnych politík trhu práce; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  412 

Paul Rübig 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 76 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

76. zdôrazňuje strategický význam 

rozsiahlych infraštruktúrnych projektov, 

ako je medzinárodný termonukleárny 

experimentálny reaktor (ITER), Európska 

geostacionárna navigačná prekrývacia 

služba (EGNOS), európsky systém 

76. zdôrazňuje strategický význam 

rozsiahlych infraštruktúrnych projektov, 

ako je medzinárodný termonukleárny 

experimentálny reaktor (ITER), Európska 

geostacionárna navigačná prekrývacia 

služba (EGNOS), európsky systém 
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satelitnej navigácie (Galileo) a Európsky 

program pozorovania Zeme (Copernicus), 

v záujme konkurencieschopnosti EÚ v 

budúcnosti; domnieva sa, že financovanie 

týchto rozsiahlych projektov by malo byť 

v rozpočte Únie zabezpečené, ale zároveň 

obmedzené tak, aby sa zaistilo, že možné 

prekročenia nákladov neohrozia 

financovanie a úspešné vykonávanie 

ostatných politík Únie, ako sa stalo v 

prípade predchádzajúceho VFR; 

pripomína, že na tento účel je v nariadení o 

VFR v súčasnosti stanovená maximálna 

suma na tieto projekty, a požaduje podobné 

ustanovenia v novom nariadení; 

satelitnej navigácie (Galileo) a Európsky 

program pozorovania Zeme (Copernicus), 

v záujme konkurencieschopnosti EÚ v 

budúcnosti; poukazuje na významný 

prínos Agentúry pre európsky GNSS 

(GSA) k posilneniu 

konkurencieschopnosti a technickej 

inovácie; zdôrazňuje potrebu 

primeraného financovania GSA v 

budúcom VFR na zabezpečenie hladkého 

fungovania, primeranej bezpečnosti a 

plného využívania európskych programov 

v oblasti globálnej satelitnej navigácie; 

domnieva sa, že financovanie týchto 

rozsiahlych projektov by malo byť 

v rozpočte Únie zabezpečené, ale zároveň 

obmedzené tak, aby sa zaistilo, že možné 

prekročenia nákladov neohrozia 

financovanie a úspešné vykonávanie 

ostatných politík Únie, ako sa stalo v 

prípade predchádzajúceho VFR; 

pripomína, že na tento účel je v nariadení o 

VFR v súčasnosti stanovená maximálna 

suma na tieto projekty, a požaduje podobné 

ustanovenia v novom nariadení; 

Or. de 

 

Pozmeňujúci návrh  413 

Jens Geier 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 76 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

76. zdôrazňuje strategický význam 

rozsiahlych infraštruktúrnych projektov, 

ako je medzinárodný termonukleárny 

experimentálny reaktor (ITER), Európska 

geostacionárna navigačná prekrývacia 

služba (EGNOS), európsky systém 

satelitnej navigácie (Galileo) a Európsky 

program pozorovania Zeme (Copernicus), 

v záujme konkurencieschopnosti EÚ v 

budúcnosti; domnieva sa, že financovanie 

týchto rozsiahlych projektov by malo byť 

76. zdôrazňuje strategický význam 

rozsiahlych infraštruktúrnych projektov, 

ako je medzinárodný termonukleárny 

experimentálny reaktor (ITER), Európska 

geostacionárna navigačná prekrývacia 

služba (EGNOS), európsky systém 

satelitnej navigácie (Galileo) a Európsky 

program pozorovania Zeme (Copernicus), 

v záujme konkurencieschopnosti EÚ v 

budúcnosti; domnieva sa, že financovanie 

týchto rozsiahlych projektov by malo byť 
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v rozpočte Únie zabezpečené, ale zároveň 

obmedzené tak, aby sa zaistilo, že možné 

prekročenia nákladov neohrozia 

financovanie a úspešné vykonávanie 

ostatných politík Únie, ako sa stalo v 

prípade predchádzajúceho VFR; 

pripomína, že na tento účel je v nariadení o 

VFR v súčasnosti stanovená maximálna 

suma na tieto projekty, a požaduje podobné 

ustanovenia v novom nariadení; 

v rozpočte Únie zabezpečené, ale zároveň 

obmedzené tak, aby sa zaistilo, že možné 

prekročenia nákladov neohrozia 

financovanie a úspešné vykonávanie 

ostatných politík Únie, ako sa stalo v 

prípade predchádzajúceho VFR; 

pripomína, že na tento účel je v nariadení o 

VFR v súčasnosti stanovená maximálna 

suma na tieto projekty, a požaduje podobné 

ustanovenia v novom nariadení; 

konštatuje, že v dôsledku súčasného 

plánovania týkajúceho sa ITER bude v 

období rokov 2020 – 2027 potrebný 

príspevok Únie vo výške 6,07 miliardy 

EUR v porovnaní s príspevkom vo výške 

2,99 miliardy EUR v rokoch 2014 – 2020; 

očakáva, že týmto dodatočným potrebám 

budú zodpovedať dodatočné zdroje; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  414 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 76 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

76. zdôrazňuje strategický význam 

rozsiahlych infraštruktúrnych projektov, 

ako je medzinárodný termonukleárny 

experimentálny reaktor (ITER), Európska 

geostacionárna navigačná prekrývacia 

služba (EGNOS), európsky systém 

satelitnej navigácie (Galileo) a Európsky 

program pozorovania Zeme (Copernicus), 

v záujme konkurencieschopnosti EÚ v 

budúcnosti; domnieva sa, že financovanie 

týchto rozsiahlych projektov by malo byť 

v rozpočte Únie zabezpečené, ale zároveň 

obmedzené tak, aby sa zaistilo, že možné 

prekročenia nákladov neohrozia 

financovanie a úspešné vykonávanie 

ostatných politík Únie, ako sa stalo v 

prípade predchádzajúceho VFR; 

pripomína, že na tento účel je v nariadení o 

76. zdôrazňuje strategický význam 

rozsiahlych infraštruktúrnych projektov, 

ako je medzinárodný termonukleárny 

experimentálny reaktor (ITER), Európska 

geostacionárna navigačná prekrývacia 

služba (EGNOS), európsky systém 

satelitnej navigácie (Galileo), Európsky 

program pozorovania Zeme (Copernicus) a 

budúca vládna satelitná komunikácia 

(GOVSATCOM), v záujme 

konkurencieschopnosti EÚ v budúcnosti; 

domnieva sa, že financovanie týchto 

rozsiahlych projektov by malo byť 

v rozpočte Únie zabezpečené, ale zároveň 

obmedzené tak, aby sa zaistilo, že možné 

prekročenia nákladov neohrozia 

financovanie a úspešné vykonávanie 

ostatných politík Únie, ako sa stalo v 
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VFR v súčasnosti stanovená maximálna 

suma na tieto projekty, a požaduje podobné 

ustanovenia v novom nariadení; 

prípade predchádzajúceho VFR; 

pripomína, že na tento účel je v nariadení o 

VFR v súčasnosti stanovená maximálna 

suma na tieto projekty, a požaduje podobné 

ustanovenia v novom nariadení; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  415 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 76 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

76. zdôrazňuje strategický význam 

rozsiahlych infraštruktúrnych projektov, 

ako je medzinárodný termonukleárny 

experimentálny reaktor (ITER), Európska 

geostacionárna navigačná prekrývacia 

služba (EGNOS), európsky systém 

satelitnej navigácie (Galileo) a Európsky 

program pozorovania Zeme (Copernicus), 

v záujme konkurencieschopnosti EÚ v 

budúcnosti; domnieva sa, že financovanie 

týchto rozsiahlych projektov by malo byť 

v rozpočte Únie zabezpečené, ale zároveň 

obmedzené tak, aby sa zaistilo, že možné 

prekročenia nákladov neohrozia 

financovanie a úspešné vykonávanie 

ostatných politík Únie, ako sa stalo v 

prípade predchádzajúceho VFR; 

pripomína, že na tento účel je v nariadení o 

VFR v súčasnosti stanovená maximálna 

suma na tieto projekty, a požaduje podobné 

ustanovenia v novom nariadení; 

76. zdôrazňuje strategický význam 

rozsiahlych infraštruktúrnych projektov, 

konkrétne medzinárodného 

termonukleárneho experimentálneho 

reaktora (ITER), Európskej 

geostacionárnej navigačnej prekrývacej 

služby (EGNOS), európskeho systému 

satelitnej navigácie (Galileo) a 

Európskeho programu pozorovania Zeme 

(Copernicus), v záujme 

konkurencieschopnosti EÚ v budúcnosti, 

bezpečnosti a politickej moci; poukazuje 

na to, že financovanie týchto rozsiahlych 

projektov treba zabezpečiť v rozpočte 

Únie, ale zároveň obmedziť tak, aby sa 

zaistilo, že možné prekročenia nákladov 

neohrozia financovanie a úspešné 

vykonávanie ostatných politík Únie, ako to 

potvrdzuje predchádzajúci VFR; 

pripomína, že na tento účel je v nariadení o 

VFR v súčasnosti stanovená maximálna 

suma na tieto projekty, a požaduje podobné 

ustanovenia v novom nariadení; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  416 

Marco Valli 
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Návrh uznesenia 

Odsek 76 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

76. zdôrazňuje strategický význam 

rozsiahlych infraštruktúrnych projektov, 

ako je medzinárodný termonukleárny 

experimentálny reaktor (ITER), Európska 

geostacionárna navigačná prekrývacia 

služba (EGNOS), európsky systém 

satelitnej navigácie (Galileo) a Európsky 

program pozorovania Zeme (Copernicus), 

v záujme konkurencieschopnosti EÚ v 

budúcnosti; domnieva sa, že financovanie 

týchto rozsiahlych projektov by malo byť 

v rozpočte Únie zabezpečené, ale zároveň 

obmedzené tak, aby sa zaistilo, že možné 

prekročenia nákladov neohrozia 

financovanie a úspešné vykonávanie 

ostatných politík Únie, ako sa stalo v 

prípade predchádzajúceho VFR; 

pripomína, že na tento účel je v nariadení o 

VFR v súčasnosti stanovená maximálna 

suma na tieto projekty, a požaduje podobné 

ustanovenia v novom nariadení;  

76. zdôrazňuje strategický význam 

rozsiahlych infraštruktúrnych projektov, 

ako je Európska geostacionárna navigačná 

prekrývacia služba (EGNOS), európsky 

systém satelitnej navigácie (Galileo) a 

Európsky program pozorovania Zeme 

(Copernicus), v záujme 

konkurencieschopnosti EÚ v budúcnosti; 

domnieva sa, že financovanie týchto 

rozsiahlych projektov by malo byť 

v rozpočte Únie zabezpečené, ale zároveň 

obmedzené tak, aby sa zaistilo, že možné 

prekročenia nákladov neohrozia 

financovanie a úspešné vykonávanie 

ostatných politík Únie, ako sa stalo v 

prípade predchádzajúceho VFR; 

pripomína, že na tento účel je v nariadení o 

VFR v súčasnosti stanovená maximálna 

suma na tieto projekty, a požaduje podobné 

ustanovenia v novom nariadení;  

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  417 

Jordi Solé 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 76 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

76. zdôrazňuje strategický význam 

rozsiahlych infraštruktúrnych projektov, 

ako je medzinárodný termonukleárny 

experimentálny reaktor (ITER), Európska 

geostacionárna navigačná prekrývacia 

služba (EGNOS), európsky systém 

satelitnej navigácie (Galileo) a Európsky 

program pozorovania Zeme (Copernicus), 

v záujme konkurencieschopnosti EÚ v 

76. zdôrazňuje1a strategický význam 

rozsiahlych infraštruktúrnych projektov, 

ako je Európska geostacionárna navigačná 

prekrývacia služba (EGNOS), európsky 

systém satelitnej navigácie (Galileo) a 

Európsky program pozorovania Zeme 

(Copernicus), v záujme 

konkurencieschopnosti EÚ v budúcnosti; 

domnieva sa, že financovanie týchto 



 

AM\1144763SK.docx 111/152 PE616.896v01-00 

 SK 

budúcnosti; domnieva sa, že financovanie 

týchto rozsiahlych projektov by malo byť 

v rozpočte Únie zabezpečené, ale zároveň 

obmedzené tak, aby sa zaistilo, že možné 

prekročenia nákladov neohrozia 

financovanie a úspešné vykonávanie 

ostatných politík Únie, ako sa stalo v 

prípade predchádzajúceho VFR; 

pripomína, že na tento účel je v nariadení o 

VFR v súčasnosti stanovená maximálna 

suma na tieto projekty, a požaduje podobné 

ustanovenia v novom nariadení; 

rozsiahlych projektov by malo byť 

v rozpočte Únie zabezpečené, ale zároveň 

obmedzené tak, aby sa zaistilo, že možné 

prekročenia nákladov neohrozia 

financovanie a úspešné vykonávanie 

ostatných politík Únie, ako sa stalo v 

prípade predchádzajúceho VFR; 

pripomína, že na tento účel je v nariadení o 

VFR v súčasnosti stanovená maximálna 

suma na tieto projekty, a požaduje podobné 

ustanovenia v novom nariadení; 

 __________________ 

 1a Odsek, ktorý sa má uviesť do kapitoly 

Investovanie do budúcnosti 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  418 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 76 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 76a. zdôrazňuje, že pokiaľ ide o ITER, 

nedostatok konkrétnych výsledkov 

očakávaných v krátkodobom a 

strednodobom horizonte vzhľadom na 

veľmi vysoké a rastúce náklady 

neodôvodňuje ďalšie prideľovanie 

rozpočtových prostriedkov (okrem už 

schválených), ktoré by sa namiesto toho 

mali presmerovať na technológie, najmä 

v oblasti výroby a distribuovaného 

skladovania, ktoré môžu okamžite 

prispieť k boju proti zmene klímy a k 

dodržaniu záväzku z Parížskej dohody“; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  419 

Tamás Deutsch 
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Návrh uznesenia 

Podnadpis 16 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Spoločná poľnohospodárska politika a 

rybárska politika 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  420 

Ivana Maletić 

 

Návrh uznesenia 

Podnadpis 16 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Udržateľný rozvoj, ochrana a riadenie 

prírodných zdrojov 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  421 

Jordi Solé 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 77 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

77. potvrdzuje, že spoločná 

poľnohospodárska politika má zásadný 

význam pre potravinovú bezpečnosť a 

autonómiu, zachovanie vidieckeho 

obyvateľstva, trvalo udržateľný rozvoj a 

zabezpečenie vysokokvalitných a cenovo 

dostupných potravinárskych produktov 

pre Európanov; poukazuje na to, že 

požiadavky týkajúce sa potravín sa zvýšili, 

podobne ako potreba vyvinúť ekologické 

poľnohospodárske postupy a potreba 

bojovať proti zmene klímy; zdôrazňuje, že 

77. potvrdzuje, že je potrebné 

radikálne zrevidovať ciele spoločnej 

poľnohospodárskej politiky tak, aby 

odzrkadľovali sociálne požiadavky a 

obmedzené možnosti nášho životného 

prostredia a vyčerpateľné zdroje planéty a 

aby zohľadňovali zmenu klímy, vyhynutie 

organizmov a kolaps ekosystémov, ako aj 

znižovanie zdrojov, ktoré má vplyv na nás 

všetkých; domnieva sa, že SPP by sa mala 

využiť na oživenie miestnych 

hospodárstiev s cieľom získať živé 
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SPP patrí medzi politiky s najvyššou 

mierou integrácie a že je financovaná 

predovšetkým na úrovni EÚ, a preto 

nahrádza vnútroštátne výdavky; 

vidiecke spoločenstvá; mala by sa 

zameriavať na zdravé stravovanie a 

ekologické poľnohospodárstvo a 

podporovať nezávislosť poľnohospodárov 

a ich úlohu pri transformácii; zdôrazňuje, 

že SPP patrí medzi politiky s najvyššou 

mierou integrácie a že je financovaná 

predovšetkým na úrovni EÚ, a preto 

nahrádza vnútroštátne výdavky; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  422 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Hannu Takkula, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, 

Fredrick Federley, Nils Torvalds 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 77 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

77. potvrdzuje, že spoločná 

poľnohospodárska politika má zásadný 

význam pre potravinovú bezpečnosť a 

autonómiu, zachovanie vidieckeho 

obyvateľstva, trvalo udržateľný rozvoj a 

zabezpečenie vysokokvalitných a cenovo 

dostupných potravinárskych produktov pre 

Európanov; poukazuje na to, že 

požiadavky týkajúce sa potravín sa zvýšili, 

podobne ako potreba vyvinúť ekologické 

poľnohospodárske postupy a potreba 

bojovať proti zmene klímy; zdôrazňuje, že 

SPP patrí medzi politiky s najvyššou 

mierou integrácie a že je financovaná 

predovšetkým na úrovni EÚ, a preto 

nahrádza vnútroštátne výdavky; 

77. potvrdzuje, že spoločná 

poľnohospodárska politika má zásadný 

význam pre potravinovú bezpečnosť a 

sebestačnosť, zachovanie vidieckeho 

obyvateľstva, trvalo udržateľný rozvoj a 

zabezpečenie vysokokvalitných a cenovo 

dostupných potravinárskych produktov pre 

Európanov; poukazuje na to, že 

požiadavky týkajúce sa potravín sa zvýšili, 

podobne ako potreba vyvinúť ekologické 

poľnohospodárske postupy a potreba 

bojovať proti zmene klímy; uznáva úlohu 

trvalo udržateľného poľnohospodárstva a 

lesného hospodárstva ako kľúčových 

zložiek práce EÚ v boji proti zmene klímy, 

strate biodiverzity a pri presadzovaní 

environmentálnej udržateľnosti; 

pripomína, že budúci VFR by mal 

nasmerovať SPP po roku 2020 

k spravodlivej, efektívnej a účinnej 

poľnohospodárskej politike, ktorej 

hlavným cieľom je uľahčiť prechod 

k udržateľným potravinovým 

a poľnohospodárskym systémom 

v Európe, a zdôrazňuje, že je nevyhnutné 

poskytnúť dostatočné finančné 
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prostriedky na dosahovanie cieľov; víta 

strategický prístup Komisie predložený 

v oznámení s názvom Budúcnosť 

potravinárstva a poľnohospodárstva 

s cieľom poskytnúť členským štátom 

väčšiu flexibilitu pri hľadaní vhodných 

prostriedkov na to, aby ich 

poľnohospodárstvo smerovalo k čo 

najefektívnejšiemu dosahovaniu 

spoločných environmentálnych cieľov; 
zdôrazňuje, že SPP patrí medzi politiky s 

najvyššou mierou integrácie a že je 

financovaná predovšetkým na úrovni EÚ, a 

preto nahrádza vnútroštátne výdavky; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  423 

Răzvan Popa 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 77 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

77. potvrdzuje, že spoločná 

poľnohospodárska politika má zásadný 

význam pre potravinovú bezpečnosť a 

autonómiu, zachovanie vidieckeho 

obyvateľstva, trvalo udržateľný rozvoj a 

zabezpečenie vysokokvalitných a cenovo 

dostupných potravinárskych produktov pre 

Európanov; poukazuje na to, že 

požiadavky týkajúce sa potravín sa zvýšili, 

podobne ako potreba vyvinúť ekologické 

poľnohospodárske postupy a potreba 

bojovať proti zmene klímy; zdôrazňuje, že 

SPP patrí medzi politiky s najvyššou 

mierou integrácie a že je financovaná 

predovšetkým na úrovni EÚ, a preto 

nahrádza vnútroštátne výdavky; 

77. potvrdzuje, že spoločná 

poľnohospodárska politika má zásadný 

význam pre potravinovú bezpečnosť a 

sebestačnosť, zachovanie vidieckeho 

obyvateľstva, trvalo udržateľný rozvoj a 

zabezpečenie vysokokvalitných a cenovo 

dostupných potravinárskych produktov pre 

Európanov; poukazuje na to, že 

požiadavky týkajúce sa potravín sa zvýšili, 

podobne ako potreba vyvinúť ekologické 

poľnohospodárske postupy a potreba 

bojovať proti zmene klímy; zdôrazňuje, že 

SPP patrí medzi politiky s najvyššou 

mierou integrácie a že je financovaná 

predovšetkým na úrovni EÚ, a preto 

nahrádza vnútroštátne výdavky; 

zdôrazňuje, že SPP by mala byť schopná 

čeliť budúcim výzvam, keďže je jedným zo 

základných pilierov EÚ, a domnieva sa, že 

aktualizovaná a zjednodušená 

dvojpilierová SPP po roku 2020 by mala 

konať vyváženým spôsobom, dodávať 
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potraviny za primerané ceny 

spotrebiteľom a prispievať k 

udržateľnosti vo vidieckych oblastiach bez 

toho, aby jej revízia brzdila samotnú 

podstatu SPP; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  424 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 77 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

77. potvrdzuje, že spoločná 

poľnohospodárska politika má zásadný 

význam pre potravinovú bezpečnosť a 

autonómiu, zachovanie vidieckeho 

obyvateľstva, trvalo udržateľný rozvoj a 

zabezpečenie vysokokvalitných a cenovo 

dostupných potravinárskych produktov pre 

Európanov; poukazuje na to, že 

požiadavky týkajúce sa potravín sa zvýšili, 

podobne ako potreba vyvinúť ekologické 

poľnohospodárske postupy a potreba 

bojovať proti zmene klímy; zdôrazňuje, že 

SPP patrí medzi politiky s najvyššou 

mierou integrácie a že je financovaná 

predovšetkým na úrovni EÚ, a preto 

nahrádza vnútroštátne výdavky; 

77. potvrdzuje, že spoločná 

poľnohospodárska politika má zásadný 

význam pre potravinovú bezpečnosť a 

sebestačnosť, zachovanie vidieckeho 

obyvateľstva, trvalo udržateľný rozvoj a 

zabezpečenie vysokokvalitných a cenovo 

dostupných potravinárskych produktov pre 

Európanov; poukazuje na potrebu 

priameho prepojenia 

poľnohospodárskych platieb s dodávkami 

verejných statkov, ako sú voda, 

biodiverzita a ochrana klímy, ako aj 

zvýšenia chovu v súlade so zásadami 

dobrých životných podmienok zvierat; 
poukazuje na to, že požiadavky týkajúce sa 

potravín sa zvýšili, podobne ako potreba 

vyvinúť ekologické poľnohospodárske 

postupy a potreba bojovať proti zmene 

klímy; zdôrazňuje, že SPP patrí medzi 

politiky s najvyššou mierou integrácie a že 

je financovaná predovšetkým na úrovni 

EÚ, a preto nahrádza vnútroštátne 

výdavky; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  425 

Alain Lamassoure, Michel Dantin 
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Návrh uznesenia 

Odsek 77 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

77. potvrdzuje, že spoločná 

poľnohospodárska politika má zásadný 

význam pre potravinovú bezpečnosť a 

autonómiu, zachovanie vidieckeho 

obyvateľstva, trvalo udržateľný rozvoj a 

zabezpečenie vysokokvalitných a cenovo 

dostupných potravinárskych produktov pre 

Európanov; poukazuje na to, že 

požiadavky týkajúce sa potravín sa zvýšili, 

podobne ako potreba vyvinúť ekologické 

poľnohospodárske postupy a potreba 

bojovať proti zmene klímy; zdôrazňuje, že 

SPP patrí medzi politiky s najvyššou 

mierou integrácie a že je financovaná 

predovšetkým na úrovni EÚ, a preto 

nahrádza vnútroštátne výdavky; 

77. potvrdzuje, že spoločná 

poľnohospodárska politika má zásadný 

význam pre potravinovú bezpečnosť 

a sebestačnosť EÚ, zachovanie a rozvoj jej 

vidieckych území, trvalo udržateľný rozvoj 

a zabezpečenie vysokokvalitných a cenovo 

dostupných potravinárskych produktov pre 

Európanov; poukazuje na to, že 

požiadavky týkajúce sa potravín 

a sanitárne požiadavky sa zvýšili, rovnako 

ako potreba podporovať prechod 

európskeho poľnohospodárstva na 

ekologickejšie poľnohospodárske postupy 

prispievajúce k boju proti zmene klímy; 

zdôrazňuje, že SPP patrí medzi európske 

politiky s najvyššou mierou integrácie, je 

financovaná predovšetkým na úrovni EÚ, 

a že preto nahrádza vnútroštátne výdavky; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  426 

Jean-Paul Denanot, Paul Brannen, Eric Andrieu 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 77 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

77. potvrdzuje, že spoločná 

poľnohospodárska politika má zásadný 

význam pre potravinovú bezpečnosť a 

autonómiu, zachovanie vidieckeho 

obyvateľstva, trvalo udržateľný rozvoj a 

zabezpečenie vysokokvalitných a cenovo 

dostupných potravinárskych produktov pre 

Európanov; poukazuje na to, že 

požiadavky týkajúce sa potravín sa zvýšili, 

podobne ako potreba vyvinúť ekologické 

poľnohospodárske postupy a potreba 

bojovať proti zmene klímy; zdôrazňuje, že 

SPP patrí medzi politiky s najvyššou 

77. potvrdzuje, že spoločná 

poľnohospodárska politika má zásadný 

význam pre potravinovú bezpečnosť a 

sebestačnosť, zachovanie vidieckeho 

obyvateľstva, trvalo udržateľný rozvoj a 

zabezpečenie vysokokvalitných a cenovo 

dostupných potravinárskych produktov pre 

Európanov; poukazuje na potrebu mať 

spoločnú poľnohospodársku politiku, 

ktorá by podporovala zabezpečenie 

príjmov poľnohospodárov, ochranu 

životného prostredia, boj proti zmene 

klímy a zdravie; poukazuje na to, že 
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mierou integrácie a že je financovaná 

predovšetkým na úrovni EÚ, a preto 

nahrádza vnútroštátne výdavky; 

požiadavky týkajúce sa potravín sa zvýšili, 

podobne ako potreba vyvinúť ekologické 

poľnohospodárske postupy a potreba 

bojovať proti zmene klímy; zdôrazňuje, že 

SPP patrí medzi politiky s najvyššou 

mierou integrácie a že je financovaná 

predovšetkým na úrovni EÚ, a preto 

nahrádza vnútroštátne výdavky; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  427 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Hannu Takkula, Pavel Telička, Gérard Deprez, 

Urmas Paet, Nedzhmi Ali, Nils Torvalds 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 77 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

77. potvrdzuje, že spoločná 

poľnohospodárska politika má zásadný 

význam pre potravinovú bezpečnosť a 

autonómiu, zachovanie vidieckeho 

obyvateľstva, trvalo udržateľný rozvoj a 

zabezpečenie vysokokvalitných a cenovo 

dostupných potravinárskych produktov pre 

Európanov; poukazuje na to, že 

požiadavky týkajúce sa potravín sa zvýšili, 

podobne ako potreba vyvinúť ekologické 

poľnohospodárske postupy a potreba 

bojovať proti zmene klímy; zdôrazňuje, že 

SPP patrí medzi politiky s najvyššou 

mierou integrácie a že je financovaná 

predovšetkým na úrovni EÚ, a preto 

nahrádza vnútroštátne výdavky; 

77. potvrdzuje, že spoločná 

poľnohospodárska politika má zásadný 

význam pre potravinovú bezpečnosť a 

sebestačnosť, zachovanie vidieckeho 

obyvateľstva, trvalo udržateľný rozvoj a 

zabezpečenie vysokokvalitných a cenovo 

dostupných potravinárskych produktov pre 

Európanov; zdôrazňuje potrebu 

zabezpečiť poľnohospodársku výrobu vo 

všetkých častiach EÚ, ako aj v oblastiach 

s prírodnými obmedzeniami; poukazuje na 

to, že požiadavky týkajúce sa potravín sa 

zvýšili, podobne ako potreba vyvinúť 

ekologické poľnohospodárske postupy a 

potreba bojovať proti zmene klímy; 

zdôrazňuje, že SPP patrí medzi politiky s 

najvyššou mierou integrácie a že je 

financovaná predovšetkým na úrovni EÚ, a 

preto nahrádza vnútroštátne výdavky; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  428 

Eider Gardiazabal Rubial, Alfred Sant, Maria Noichl 
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Návrh uznesenia 

Odsek 77 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

77. potvrdzuje, že spoločná 

poľnohospodárska politika má zásadný 

význam pre potravinovú bezpečnosť a 

autonómiu, zachovanie vidieckeho 

obyvateľstva, trvalo udržateľný rozvoj a 

zabezpečenie vysokokvalitných a cenovo 

dostupných potravinárskych produktov pre 

Európanov; poukazuje na to, že 

požiadavky týkajúce sa potravín sa zvýšili, 

podobne ako potreba vyvinúť ekologické 

poľnohospodárske postupy a potreba 

bojovať proti zmene klímy; zdôrazňuje, že 

SPP patrí medzi politiky s najvyššou 

mierou integrácie a že je financovaná 

predovšetkým na úrovni EÚ, a preto 

nahrádza vnútroštátne výdavky; 

77. potvrdzuje, že spoločná 

poľnohospodárska politika má zásadný 

význam pre potravinovú bezpečnosť a 

sebestačnosť, zachovanie vidieckeho 

obyvateľstva, trvalo udržateľný rozvoj a 

zabezpečenie vysokokvalitných a cenovo 

dostupných potravinárskych produktov pre 

Európanov; poukazuje na to, že 

požiadavky týkajúce sa potravín sa zvýšili, 

podobne ako potreba vyvinúť ekologické 

poľnohospodárske postupy a potreba 

bojovať proti zmene klímy; zdôrazňuje, že 

SPP patrí medzi politiky s najvyššou 

mierou integrácie a že je financovaná 

predovšetkým na úrovni EÚ, a preto 

nahrádza vnútroštátne výdavky; dodáva, že 

treba stanoviť vyššiu prioritu pre malých 

poľnohospodárov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  429 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 77 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

77. potvrdzuje, že spoločná 

poľnohospodárska politika má zásadný 

význam pre potravinovú bezpečnosť a 

autonómiu, zachovanie vidieckeho 

obyvateľstva, trvalo udržateľný rozvoj a 

zabezpečenie vysokokvalitných a cenovo 

dostupných potravinárskych produktov pre 

Európanov; poukazuje na to, že 

požiadavky týkajúce sa potravín sa zvýšili, 

podobne ako potreba vyvinúť ekologické 

poľnohospodárske postupy a potreba 

bojovať proti zmene klímy; zdôrazňuje, že 

SPP patrí medzi politiky s najvyššou 

77. potvrdzuje, že spoločná 

poľnohospodárska politika má zásadný 

význam pre potravinovú bezpečnosť a 

sebestačnosť, zachovanie vidieckeho 

obyvateľstva, trvalo udržateľný rozvoj a 

zabezpečenie vysokokvalitných a cenovo 

dostupných potravinárskych produktov pre 

Európanov; poukazuje na to, že 

požiadavky týkajúce sa potravín sa zvýšili, 

podobne ako potreba vyvinúť ekologické 

poľnohospodárske postupy a potreba 

bojovať proti zmene klímy; aby občania 

EÚ chápali základ poľnohospodárskych 
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mierou integrácie a že je financovaná 

predovšetkým na úrovni EÚ, a preto 

nahrádza vnútroštátne výdavky; 

platieb; zdôrazňuje, že SPP patrí medzi 

politiky s najvyššou mierou integrácie a že 

je financovaná predovšetkým na úrovni 

EÚ, a preto nahrádza vnútroštátne 

výdavky; 

Or. en 

 

 

Pozmeňujúci návrh  430 

Tiemo Wölken 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 77 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

77. potvrdzuje, že spoločná 

poľnohospodárska politika má zásadný 

význam pre potravinovú bezpečnosť a 

autonómiu, zachovanie vidieckeho 

obyvateľstva, trvalo udržateľný rozvoj a 

zabezpečenie vysokokvalitných a cenovo 

dostupných potravinárskych produktov 

pre Európanov; poukazuje na to, že 

požiadavky týkajúce sa potravín sa zvýšili, 

podobne ako potreba vyvinúť ekologické 

poľnohospodárske postupy a potreba 

bojovať proti zmene klímy; zdôrazňuje, že 

SPP patrí medzi politiky s najvyššou 

mierou integrácie a že je financovaná 

predovšetkým na úrovni EÚ, a preto 

nahrádza vnútroštátne výdavky; 

77. potvrdzuje, že spoločná 

poľnohospodárska politika má zásadný 

význam pre potravinovú bezpečnosť a 

sebestačnosť, zachovanie vidieckeho 

obyvateľstva; poukazuje na to, že 

požiadavky týkajúce sa potravín sa zvýšili, 

podobne ako potreba vyvinúť ekologické 

poľnohospodárske postupy a potreba 

bojovať proti zmene klímy; zdôrazňuje, že 

SPP patrí medzi politiky s najvyššou 

mierou integrácie a že je financovaná 

predovšetkým na úrovni EÚ, a preto 

nahrádza vnútroštátne výdavky; je preto 

presvedčený, že táto politika sa musí 

vyvíjať, aby bolo možné riešiť tieto výzvy, 

stať sa skutočnou politikou využívania 

pôdy zahŕňajúcou potraviny a 

poľnohospodárstvo; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  431 

Inese Vaidere 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 77 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

77. potvrdzuje, že spoločná 

poľnohospodárska politika má zásadný 

význam pre potravinovú bezpečnosť a 

autonómiu, zachovanie vidieckeho 

obyvateľstva, trvalo udržateľný rozvoj a 

zabezpečenie vysokokvalitných a cenovo 

dostupných potravinárskych produktov pre 

Európanov; poukazuje na to, že 

požiadavky týkajúce sa potravín sa zvýšili, 

podobne ako potreba vyvinúť ekologické 

poľnohospodárske postupy a potreba 

bojovať proti zmene klímy; zdôrazňuje, že 

SPP patrí medzi politiky s najvyššou 

mierou integrácie a že je financovaná 

predovšetkým na úrovni EÚ, a preto 

nahrádza vnútroštátne výdavky; 

77. potvrdzuje, že spoločná 

poľnohospodárska politika má zásadný 

význam pre potravinovú bezpečnosť a 

sebestačnosť, zachovanie vidieckeho 

obyvateľstva a zamestnanosti, trvalo 

udržateľný rozvoj a zabezpečenie 

vysokokvalitných a cenovo dostupných 

potravinárskych produktov pre Európanov; 

poukazuje na to, že požiadavky týkajúce sa 

potravín sa zvýšili, podobne ako potreba 

vyvinúť ekologické poľnohospodárske 

postupy a potreba bojovať proti zmene 

klímy; zdôrazňuje, že SPP patrí medzi 

politiky s najvyššou mierou úspešnej 

integrácie a že je financovaná 

predovšetkým na úrovni EÚ, a preto 

nahrádza vnútroštátne výdavky; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  432 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 77 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

77. potvrdzuje, že spoločná 

poľnohospodárska politika má zásadný 

význam pre potravinovú bezpečnosť a 

autonómiu, zachovanie vidieckeho 

obyvateľstva, trvalo udržateľný rozvoj a 

zabezpečenie vysokokvalitných a cenovo 

dostupných potravinárskych produktov pre 

Európanov; poukazuje na to, že 

požiadavky týkajúce sa potravín sa zvýšili, 

podobne ako potreba vyvinúť ekologické 

poľnohospodárske postupy a potreba 

bojovať proti zmene klímy; zdôrazňuje, že 

SPP patrí medzi politiky s najvyššou 

mierou integrácie a že je financovaná 

predovšetkým na úrovni EÚ, a preto 

nahrádza vnútroštátne výdavky; 

77. potvrdzuje, že spoločná 

poľnohospodárska politika má zásadný 

význam pre potravinovú bezpečnosť a 

sebestačnosť, zachovanie vidieckeho 

obyvateľstva, trvalo udržateľný rozvoj a 

zabezpečenie vysokokvalitných, zdravých, 

trvalo udržateľných a cenovo dostupných 

potravinárskych produktov pre Európanov; 

poukazuje na to, že požiadavky týkajúce sa 

potravín sa zvýšili, podobne ako potreba 

vyvinúť ekologické poľnohospodárske 

postupy a potreba bojovať proti zmene 

klímy; zdôrazňuje, že SPP patrí medzi 

politiky s najvyššou mierou integrácie a že 

je financovaná predovšetkým na úrovni 

EÚ, a preto nahrádza vnútroštátne 
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výdavky; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  433 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 77 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

77. potvrdzuje, že spoločná 

poľnohospodárska politika má zásadný 

význam pre potravinovú bezpečnosť a 

autonómiu, zachovanie vidieckeho 

obyvateľstva, trvalo udržateľný rozvoj a 

zabezpečenie vysokokvalitných a cenovo 

dostupných potravinárskych produktov pre 

Európanov; poukazuje na to, že 

požiadavky týkajúce sa potravín sa zvýšili, 

podobne ako potreba vyvinúť ekologické 

poľnohospodárske postupy a potreba 

bojovať proti zmene klímy; zdôrazňuje, že 

SPP patrí medzi politiky s najvyššou 

mierou integrácie a že je financovaná 

predovšetkým na úrovni EÚ, a preto 

nahrádza vnútroštátne výdavky; 

77. potvrdzuje, že spoločná 

poľnohospodárska politika prispieva k 

potravinovej bezpečnosti, zachovaniu 

vidieckeho obyvateľstva, trvalo 

udržateľnému rozvoju a zabezpečeniu 

vysokokvalitných a cenovo dostupných 

potravinárskych produktov pre Európanov; 

poukazuje na to, že požiadavky týkajúce sa 

potravín sa zvýšili, podobne ako potreba 

vyvinúť ekologické poľnohospodárske 

postupy a potreba bojovať proti zmene 

klímy; zdôrazňuje, že SPP patrí medzi 

politiky s najvyššou mierou integrácie a že 

je financovaná predovšetkým na úrovni 

EÚ, a preto nahrádza vnútroštátne 

výdavky; 

Or. sv 

 

Pozmeňujúci návrh  434 

Bernd Kölmel 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 77 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

77. potvrdzuje, že spoločná 

poľnohospodárska politika má zásadný 

význam pre potravinovú bezpečnosť a 

autonómiu, zachovanie vidieckeho 

obyvateľstva, trvalo udržateľný rozvoj a 

zabezpečenie vysokokvalitných a cenovo 

77. potvrdzuje, že spoločná 

poľnohospodárska politika má zásadný 

význam pre potravinovú bezpečnosť a 

sebestačnosť, zachovanie vidieckeho 

obyvateľstva, trvalo udržateľný rozvoj a 

zabezpečenie vysokokvalitných a cenovo 
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dostupných potravinárskych produktov pre 

Európanov; poukazuje na to, že 

požiadavky týkajúce sa potravín sa zvýšili, 

podobne ako potreba vyvinúť ekologické 

poľnohospodárske postupy a potreba 

bojovať proti zmene klímy; zdôrazňuje, že 

SPP patrí medzi politiky s najvyššou 

mierou integrácie a že je financovaná 

predovšetkým na úrovni EÚ, a preto 

nahrádza vnútroštátne výdavky; 

dostupných potravinárskych produktov pre 

Európanov; poukazuje na to, že 

požiadavky týkajúce sa potravín sa zvýšili, 

podobne ako potreba vyvinúť ekologické 

poľnohospodárske postupy a potreba 

bojovať proti zmene klímy; domnieva sa 

však, že mnoho opatrení SPP možno 

lepšie vykonávať na vnútroštátnej úrovni, 

a spochybňuje ich európsku pridanú 

hodnotu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  435 

Ingeborg Gräßle 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 77 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 77a. pripomína svoje poznámky1a 

týkajúce sa neudržateľnej štruktúry 

výdavkov SPP: 44,7 % všetkých 

poľnohospodárskych podnikov Únie malo 

ročný príjem nižší ako 4 000 EUR a v 

roku 2016 v priemere horných 10 % 

príjemcov priamej podpory SPP dostalo 

približne 60 % platieb1b; poukazuje na to, 

že väčšie poľnohospodárske podniky v 

obdobiach nestability alebo krízy 

nevyhnutne nepotrebujú rovnakú úroveň 

podpory na stabilizovanie príjmov ako 

menšie poľnohospodárske podniky, 

pretože často využívajú potenciálne 

úspory z rozsahu, vďaka čomu sa 

pravdepodobne stávajú odolnejšími; 

domnieva sa, že schémy financovania zo 

SPP by sa mohli viac zameriavať na 

poľnohospodárov, ktorých sa týkajú 

osobitné obmedzenia: malé 

poľnohospodárske podniky, najmä tie, 

ktorých pozemok nepresahuje plochu 

15 ha, klimaticky a zemepisne náročné 

oblasti a riedko osídlené regióny, a že v 

prípade poľnohospodárskych podnikov s 

pozemkom s veľkosťou viac ako 100 ha 
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by sa mali platby postupne znižovať; 

 __________________ 

 1a Pozri odsek 207 uznesenia z 27. apríla 

2017 s poznámkami, ktoré je 

neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o 

absolutóriu za plnenie všeobecného 

rozpočtu Európskej únie za rozpočtový 

rok 2015, oddiel III – Komisia a výkonné 

agentúry (Prijaté texty, 

P8_TA(2016)0309). 

 1b Pozri orientačné údaje o rozdelení 

pomoci podľa veľkostnej triedy pomoci, 

prijatej v súvislosti s platbou vyplatenou 

výrobcom podľa nariadenia Rady (ES) č. 

1307/2013 (rozpočtový rok 2016). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  436 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 77 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 77a. pripomína1a svoje poznámky 

týkajúce sa neudržateľnej štruktúry 

výdavkov SPP: 44,7 % všetkých 

poľnohospodárskych podnikov Únie malo 

ročný príjem nižší ako 4 000 EUR a v 

priemere 80 % príjemcov priamej podpory 

SPP dostalo približne 20 % platieb; 

poukazuje na to, že väčšie 

poľnohospodárske podniky v obdobiach 

nestability alebo krízy nevyhnutne 

nepotrebujú rovnakú úroveň podpory na 

stabilizovanie príjmov ako menšie 

poľnohospodárske podniky, pretože často 

využívajú potenciálne úspory z rozsahu, 

vďaka čomu sa pravdepodobne stávajú 

odolnejšími; domnieva sa, že schémy 

financovania zo SPP by sa mohli viac 

zameriavať na poľnohospodárov, ktorých 

sa týkajú osobitné obmedzenia: malé 

poľnohospodárske podniky, klimaticky a 
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zemepisne náročné oblasti a riedko 

osídlené regióny; 

 __________________ 

 1a Pozri odsek 207 uznesenia z 27. apríla 

2017 s poznámkami, ktoré je 

neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutí o 

absolutóriu za plnenie všeobecného 

rozpočtu Európskej únie za rozpočtový 

rok 2015, oddiel III – Komisia a výkonné 

agentúry (Prijaté texty, 

P8_TA(2016)0309). 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  437 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 77 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 77b. vyzýva Komisiu, aby v rámci 

svojich úvah o zjednodušenej a 

modernizovanej SPP posúdila, či by iná 

koncepcia politiky, resp. odlišný model 

rozdeľovania priamych platieb mohli 

znamenať lepšie spôsoby nasmerovania 

verejných finančných prostriedkov na 

agroenvironmentálne ciele a ciele 

opatrenia v oblasti klímy; zdôrazňuje 

však, že je potrebné poskytovať finančnú 

náhradu na pokrytie nákladov na 

udržanie vysokých noriem v oblasti 

produkcie potravín, ako aj vysokých 

výrobných nákladov spojených s 

náročnými klimatickými podmienkami v 

niektorých geografických oblastiach, 

keďže poľnohospodári v Európe majú 

často problémy v súboji s celosvetovou 

konkurenciou; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  438 

Bernd Kölmel 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 78 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

78. očakáva, že celková suma 

priamych platieb sa v budúcom VFR 

nezmení, pretože vytvárajú jasnú pridanú 

hodnotu EÚ a posilňujú jednotný trh tým, 

že zabraňujú narúšaniu hospodárskej 

súťaže medzi členskými štátmi; namieta 

proti akémukoľvek návratu na 

vnútroštátnu úroveň a vnútroštátnemu 

spolufinancovaniu v tejto súvislosti; 

zdôrazňuje potrebu zvýšiť financovanie 

tak, aby bolo v súlade s reakciami na 

rôzne cyklické krízy v citlivých odvetviach, 

vytvoriť nové nástroje, ktoré dokážu 

zmierniť cenovú volatilitu a zvýšiť 

finančné prostriedky na programy 

osobitných alternatív pre odľahlosť a 

ostrovný charakter (POSEI); dospel preto 

k záveru, že rozpočet SPP v budúcom VFR 

by mal ostať aspoň na tej istej úrovni, ako 

je súčasná úroveň EÚ-27; 

78. očakáva, že v budúcom VFR sa 

celkový objem SPP zníži až o 30 % svojej 

súčasnej úrovni; víta úsilie vrátiť SPP, v 

prípade ktorej nemožno preukázať žiadnu 

pridanú hodnotu, na vnútroštátnu úroveň 

a spolufinancovať ju; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  439 

Jordi Solé 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 78 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

78. očakáva, že celková suma 

priamych platieb sa v budúcom VFR 

nezmení, pretože vytvárajú jasnú pridanú 

hodnotu EÚ a posilňujú jednotný trh tým, 

že zabraňujú narúšaniu hospodárskej 

súťaže medzi členskými štátmi; namieta 

proti akémukoľvek návratu na vnútroštátnu 

78. zdôrazňuje, že 30 % dotácií v 

rámci SPP získa 1 % poľnohospodárov, 

ktorí dostávajú viac ako 50 000 EUR 

ročne a na jedného príjemcu; navrhuje 

preto obmedziť priame platby na 50 000 

EUR ročne a na jedného príjemcu; trvá 

na tom, že časť týchto úspor by sa mala 
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úroveň a vnútroštátnemu 

spolufinancovaniu v tejto súvislosti; 

zdôrazňuje potrebu zvýšiť financovanie 

tak, aby bolo v súlade s reakciami na 

rôzne cyklické krízy v citlivých odvetviach, 

vytvoriť nové nástroje, ktoré dokážu 

zmierniť cenovú volatilitu a zvýšiť 

finančné prostriedky na programy 

osobitných alternatív pre odľahlosť a 

ostrovný charakter (POSEI); dospel preto 

k záveru, že rozpočet SPP v budúcom VFR 

by mal ostať aspoň na tej istej úrovni, ako 

je súčasná úroveň EÚ-27; 

spravodlivo a udržateľne rozdeliť v 

rozpočte SPP najmä pre nových a 

menších poľnohospodárov, pre 

ekologické poľnohospodárstvo atď.; trvá 

na tom, že takéto obmedzenie bude mať 

vplyv len na 1 % poľnohospodárov EÚ; 

namieta proti akémukoľvek návratu na 

vnútroštátnu úroveň a vnútroštátnemu 

spolufinancovaniu v tejto súvislosti; dospel 

preto k záveru, že rozpočet SPP v budúcom 

VFR by sa mal mierne znížiť 

spravodlivým a udržateľným spôsobom; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  440 

Alain Lamassoure, Michel Dantin 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 78 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

78. očakáva, že celková suma priamych 

platieb sa v budúcom VFR nezmení, 

pretože vytvárajú jasnú pridanú hodnotu 

EÚ a posilňujú jednotný trh tým, že 

zabraňujú narúšaniu hospodárskej súťaže 

medzi členskými štátmi; namieta proti 

akémukoľvek návratu na vnútroštátnu 

úroveň a vnútroštátnemu 

spolufinancovaniu v tejto súvislosti; 

zdôrazňuje potrebu zvýšiť financovanie 

tak, aby bolo v súlade s reakciami na 

rôzne cyklické krízy v citlivých odvetviach, 

vytvoriť nové nástroje, ktoré dokážu 

zmierniť cenovú volatilitu a zvýšiť 

finančné prostriedky na programy 

osobitných alternatív pre odľahlosť a 

ostrovný charakter (POSEI); dospel preto k 

záveru, že rozpočet SPP v budúcom VFR 

by mal ostať aspoň na tej istej úrovni, ako 

je súčasná úroveň EÚ-27; 

78. žiada, aby sa celková suma 

priamych platieb v budúcom VFR 

nezmenila, pretože majú jasnú pridanú 

hodnotu EÚ a posilňujú jednotný trh tým, 

že zabraňujú narúšaniu hospodárskej 

súťaže medzi členskými štátmi, a tým, že 

poľnohospodárom prinášajú prvú úroveň 

príjmu, ktorá je nevyhnutným prvkom 

životaschopnosti poľnohospodárskych 

podnikov; namieta proti akémukoľvek 

návratu spoločnej poľnohospodárskej 

politiky na vnútroštátnu úroveň a proti 

akémukoľvek vnútroštátnemu 

spolufinancovaniu priamych platieb; 

zdôrazňuje potrebu zreformovať krízovú 

poľnohospodársku rezervu v prospech 

fondu pre poľnohospodárske krízy, na 

ktorého riadenie by sa nevzťahovala 

zásada ročného rozpočtovania a ktorý by 

teda umožňoval presun prostriedkov 

z roka na rok, aby bolo možné efektívne 

reagovať na rôzne cyklické krízy 

zasahujúce citlivé poľnohospodárske 
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odvetvia; považuje za zásadne dôležité 

podporovať vývoj nástrojov krízového 

riadenia, riadenia rizík a organizovania 

odvetvia, ktoré dokážu zmierniť cenovú 

volatilitu; žiada, aby sa zvýšili finančné 

prostriedky na programy osobitných 

alternatív pre odľahlosť a ostrovný 

charakter (POSEI); dospel preto k záveru, 

že rozpočet SPP v budúcom VFR by mal 

ostať aspoň na tej istej úrovni, ako je 

súčasná úroveň EÚ-27; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  441 

Tiemo Wölken 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 78 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

78. očakáva, že celková suma 

priamych platieb sa v budúcom VFR 

nezmení, pretože vytvárajú jasnú pridanú 

hodnotu EÚ a posilňujú jednotný trh tým, 

že zabraňujú narúšaniu hospodárskej 

súťaže medzi členskými štátmi; namieta 

proti akémukoľvek návratu na vnútroštátnu 

úroveň a vnútroštátnemu 

spolufinancovaniu v tejto súvislosti; 

zdôrazňuje potrebu zvýšiť financovanie 

tak, aby bolo v súlade s reakciami na rôzne 

cyklické krízy v citlivých odvetviach, 

vytvoriť nové nástroje, ktoré dokážu 

zmierniť cenovú volatilitu a zvýšiť 

finančné prostriedky na programy 

osobitných alternatív pre odľahlosť a 

ostrovný charakter (POSEI); dospel preto k 

záveru, že rozpočet SPP v budúcom VFR 

by mal ostať aspoň na tej istej úrovni, ako 

je súčasná úroveň EÚ-27; 

78. namieta proti akémukoľvek návratu 

na vnútroštátnu úroveň budúcej politiky 

využívania pôdy; zdôrazňuje potrebu 

zvýšiť financovanie tak, aby bolo v súlade 

s reakciami na rôzne cyklické krízy v 

citlivých odvetviach, vytvoriť nové 

nástroje, ktoré dokážu zmierniť cenovú 

volatilitu a zvýšiť finančné prostriedky na 

programy osobitných alternatív pre 

odľahlosť a ostrovný charakter (POSEI); 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  442 

Răzvan Popa 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 78 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

78. očakáva, že celková suma priamych 

platieb sa v budúcom VFR nezmení, 

pretože vytvárajú jasnú pridanú hodnotu 

EÚ a posilňujú jednotný trh tým, že 

zabraňujú narúšaniu hospodárskej súťaže 

medzi členskými štátmi; namieta proti 

akémukoľvek návratu na vnútroštátnu 

úroveň a vnútroštátnemu 

spolufinancovaniu v tejto súvislosti; 

zdôrazňuje potrebu zvýšiť financovanie 

tak, aby bolo v súlade s reakciami na rôzne 

cyklické krízy v citlivých odvetviach, 

vytvoriť nové nástroje, ktoré dokážu 

zmierniť cenovú volatilitu a zvýšiť 

finančné prostriedky na programy 

osobitných alternatív pre odľahlosť a 

ostrovný charakter (POSEI); dospel preto k 

záveru, že rozpočet SPP v budúcom VFR 

by mal ostať aspoň na tej istej úrovni, ako 

je súčasná úroveň EÚ-27; 

78. očakáva, že celková suma priamych 

platieb sa v budúcom VFR nezmení, 

pretože vytvárajú jasnú pridanú hodnotu 

EÚ a posilňujú jednotný trh tým, že 

zabraňujú narúšaniu hospodárskej súťaže 

medzi členskými štátmi; namieta proti 

akémukoľvek návratu na vnútroštátnu 

úroveň a vnútroštátnemu 

spolufinancovaniu v tejto súvislosti; 

zdôrazňuje potrebu zvýšiť financovanie 

tak, aby bolo v súlade s reakciami na rôzne 

cyklické krízy v citlivých odvetviach, 

vytvoriť nové nástroje, ktoré dokážu 

zmierniť cenovú volatilitu a zvýšiť 

finančné prostriedky na programy 

osobitných alternatív pre odľahlosť a 

ostrovný charakter (POSEI); dospel preto k 

záveru, že rozpočet SPP v budúcom VFR 

by mal ostať aspoň na tej istej úrovni, ako 

je súčasná úroveň EÚ-27; zdôrazňuje, že 

konvergencia priamych platieb je 

nevyhnutná na dosiahnutie spravodlivého 

jednotného trhu v oblasti 

poľnohospodárstva opatreniami na 

dosiahnutie konvergencie a neobmedzené 

priame platby sú základnými zásadami na 

dosiahnutie cieľa rovnakých podmienok; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  443 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Hannu Takkula, Pavel Telička, Nedzhmi Ali, Nils 

Torvalds 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 78 



 

AM\1144763SK.docx 129/152 PE616.896v01-00 

 SK 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

78. očakáva, že celková suma priamych 

platieb sa v budúcom VFR nezmení, 

pretože vytvárajú jasnú pridanú hodnotu 

EÚ a posilňujú jednotný trh tým, že 

zabraňujú narúšaniu hospodárskej súťaže 

medzi členskými štátmi; namieta proti 

akémukoľvek návratu na vnútroštátnu 

úroveň a vnútroštátnemu 

spolufinancovaniu v tejto súvislosti; 

zdôrazňuje potrebu zvýšiť financovanie 

tak, aby bolo v súlade s reakciami na rôzne 

cyklické krízy v citlivých odvetviach, 

vytvoriť nové nástroje, ktoré dokážu 

zmierniť cenovú volatilitu a zvýšiť 

finančné prostriedky na programy 

osobitných alternatív pre odľahlosť a 

ostrovný charakter (POSEI); dospel preto k 

záveru, že rozpočet SPP v budúcom VFR 

by mal ostať aspoň na tej istej úrovni, ako 

je súčasná úroveň EÚ-27; 

78. očakáva, že celková suma priamych 

platieb sa v budúcom VFR nezmení, 

pretože vytvárajú jasnú pridanú hodnotu 

EÚ a posilňujú jednotný trh tým, že 

zabraňujú narúšaniu hospodárskej súťaže 

medzi členskými štátmi; namieta proti 

akémukoľvek návratu na vnútroštátnu 

úroveň a vnútroštátnemu 

spolufinancovaniu v tejto súvislosti; berie 

síce do úvahy, že je dôležité zachovať 

rozmanitosť opatrení vrátane 

dobrovoľnej viazanej podpory dostupnej 

členským štátom, aby sa zachovala výroba 

v odvetviach, ktoré sú mimoriadne 

dôležité pre zraniteľné oblasti, bez 

narušenia vnútorného trhu, ale 

zdôrazňuje potrebu zvýšiť financovanie 

tak, aby bolo v súlade s reakciami na rôzne 

cyklické krízy v citlivých odvetviach, 

vytvoriť nové nástroje, ktoré dokážu 

zmierniť cenovú volatilitu a zvýšiť 

finančné prostriedky na programy 

osobitných alternatív pre odľahlosť a 

ostrovný charakter (POSEI); dospel preto k 

záveru, že rozpočet SPP v budúcom VFR 

by mal ostať aspoň na tej istej úrovni, ako 

je súčasná úroveň EÚ-27; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  444 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Czesław Adam Siekierski 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 78 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

78. očakáva, že celková suma priamych 

platieb sa v budúcom VFR nezmení, 

pretože vytvárajú jasnú pridanú hodnotu 

EÚ a posilňujú jednotný trh tým, že 

zabraňujú narúšaniu hospodárskej súťaže 

medzi členskými štátmi; namieta proti 

78. očakáva, že celková suma priamych 

platieb sa v budúcom VFR nezmení, 

pretože vytvárajú jasnú pridanú hodnotu 

EÚ a posilňujú jednotný trh tým, že 

zabraňujú narúšaniu hospodárskej súťaže 

medzi členskými štátmi; namieta proti 
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akémukoľvek návratu na vnútroštátnu 

úroveň a vnútroštátnemu 

spolufinancovaniu v tejto súvislosti; 

zdôrazňuje potrebu zvýšiť financovanie 

tak, aby bolo v súlade s reakciami na rôzne 

cyklické krízy v citlivých odvetviach, 

vytvoriť nové nástroje, ktoré dokážu 

zmierniť cenovú volatilitu a zvýšiť 

finančné prostriedky na programy 

osobitných alternatív pre odľahlosť a 

ostrovný charakter (POSEI); dospel preto k 

záveru, že rozpočet SPP v budúcom VFR 

by mal ostať aspoň na tej istej úrovni, ako 

je súčasná úroveň EÚ-27; 

akémukoľvek návratu na vnútroštátnu 

úroveň a vnútroštátnemu 

spolufinancovaniu v tejto súvislosti; ďalej 

poukazuje na to, že vyrovnanie úrovne 

priamych platieb medzi členskými štátmi 

je nevyhnutné v záujme zabezpečenia 

rovnakých podmienok na jednotnom trhu 

EÚ; zdôrazňuje potrebu zvýšiť 

financovanie tak, aby bolo v súlade s 

reakciami na rôzne cyklické krízy v 

citlivých odvetviach, vytvoriť nové 

nástroje, ktoré dokážu zmierniť cenovú 

volatilitu a zvýšiť finančné prostriedky na 

programy osobitných alternatív pre 

odľahlosť a ostrovný charakter (POSEI); 

dospel preto k záveru, že rozpočet SPP v 

budúcom VFR by mal ostať aspoň na tej 

istej úrovni, ako je súčasná úroveň EÚ-27; 

Or. pl 

 

 

Pozmeňujúci návrh  445 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu, Sofia Ribeiro 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 78 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

78. očakáva, že celková suma 

priamych platieb sa v budúcom VFR 

nezmení, pretože vytvárajú jasnú pridanú 

hodnotu EÚ a posilňujú jednotný trh tým, 

že zabraňujú narúšaniu hospodárskej 

súťaže medzi členskými štátmi; namieta 

proti akémukoľvek návratu na vnútroštátnu 

úroveň a vnútroštátnemu 

spolufinancovaniu v tejto súvislosti; 

zdôrazňuje potrebu zvýšiť financovanie 

tak, aby bolo v súlade s reakciami na rôzne 

cyklické krízy v citlivých odvetviach, 

vytvoriť nové nástroje, ktoré dokážu 

zmierniť cenovú volatilitu a zvýšiť 

finančné prostriedky na programy 

osobitných alternatív pre odľahlosť a 

ostrovný charakter (POSEI); dospel preto k 

78. zdôrazňuje, že rozpočet SPP v 

budúcom VFR by mal ostať aspoň na tej 

istej úrovni, ako je súčasná úroveň EÚ-

27, a zahŕňať celkovú sumu priamych 

platieb, ako aj rozvoj vidieka; zdôrazňuje, 

že priame platby vytvárajú jasnú pridanú 

hodnotu EÚ a posilňujú jednotný trh tým, 

že zabraňujú narúšaniu hospodárskej 

súťaže medzi členskými štátmi; namieta 

proti akémukoľvek návratu na vnútroštátnu 

úroveň a vnútroštátnemu 

spolufinancovaniu priamych platieb; 

zdôrazňuje potrebu zvýšiť financovanie 

tak, aby bolo v súlade s reakciami na rôzne 

cyklické krízy v citlivých odvetviach, 

vytvoriť nové nástroje, ktoré dokážu 

zmierniť cenovú volatilitu a zvýšiť 
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záveru, že rozpočet SPP v budúcom VFR 

by mal ostať aspoň na tej istej úrovni, ako 

je súčasná úroveň EÚ-27; 

finančné prostriedky na programy 

osobitných alternatív pre odľahlosť a 

ostrovný charakter (POSEI); vyzýva 

Komisiu, aby s cieľom bojovať proti 

nekalým obchodným praktikám 

zabezpečila potrebný finančný a právny 

rámec pre potravinový dodávateľský 

reťazec; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  446 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 78 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

78. očakáva, že celková suma 

priamych platieb sa v budúcom VFR 

nezmení, pretože vytvárajú jasnú pridanú 

hodnotu EÚ a posilňujú jednotný trh tým, 

že zabraňujú narúšaniu hospodárskej 

súťaže medzi členskými štátmi; namieta 

proti akémukoľvek návratu na 

vnútroštátnu úroveň a vnútroštátnemu 

spolufinancovaniu v tejto súvislosti; 

zdôrazňuje potrebu zvýšiť financovanie 

tak, aby bolo v súlade s reakciami na rôzne 

cyklické krízy v citlivých odvetviach, 

vytvoriť nové nástroje, ktoré dokážu 

zmierniť cenovú volatilitu a zvýšiť 

finančné prostriedky na programy 

osobitných alternatív pre odľahlosť a 

ostrovný charakter (POSEI); dospel preto k 

záveru, že rozpočet SPP v budúcom VFR 

by mal ostať aspoň na tej istej úrovni, ako 

je súčasná úroveň EÚ-27; 

78. spochybňuje akýkoľvek návrat na 

vnútroštátnu úroveň a vnútroštátne 

spolufinancovanie priamych platieb; 

zdôrazňuje potrebu zvýšiť financovanie 

tak, aby bolo v súlade s reakciami na rôzne 

cyklické krízy v citlivých odvetviach, 

vytvoriť nové nástroje, ktoré dokážu 

zmierniť cenovú volatilitu a zvýšiť 

finančné prostriedky na programy 

osobitných alternatív pre odľahlosť a 

ostrovný charakter (POSEI); dospel preto k 

záveru, že rozpočet SPP v budúcom VFR 

by mal ostať na úrovni, ktorá je 

dostatočná na to, aby sa vyriešili skutočné 

potreby európskeho poľnohospodárstva; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  447 

John Howarth, Paul Brannen 
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Návrh uznesenia 

Odsek 78 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

78. očakáva, že celková suma priamych 

platieb sa v budúcom VFR nezmení, 

pretože vytvárajú jasnú pridanú hodnotu 

EÚ a posilňujú jednotný trh tým, že 

zabraňujú narúšaniu hospodárskej súťaže 

medzi členskými štátmi; namieta proti 

akémukoľvek návratu na vnútroštátnu 

úroveň a vnútroštátnemu 

spolufinancovaniu v tejto súvislosti; 

zdôrazňuje potrebu zvýšiť financovanie 

tak, aby bolo v súlade s reakciami na rôzne 

cyklické krízy v citlivých odvetviach, 

vytvoriť nové nástroje, ktoré dokážu 

zmierniť cenovú volatilitu a zvýšiť 

finančné prostriedky na programy 

osobitných alternatív pre odľahlosť a 

ostrovný charakter (POSEI); dospel preto k 

záveru, že rozpočet SPP v budúcom VFR 

by mal ostať aspoň na tej istej úrovni, ako 

je súčasná úroveň EÚ-27; 

78. očakáva, že celková suma priamych 

platieb sa v budúcom VFR nezmení, 

pretože vytvárajú jasnú pridanú hodnotu 

EÚ a posilňujú jednotný trh tým, že 

zabraňujú narúšaniu hospodárskej súťaže 

medzi členskými štátmi; namieta proti 

akémukoľvek návratu na vnútroštátnu 

úroveň a vnútroštátnemu 

spolufinancovaniu v tejto súvislosti; 

zdôrazňuje potrebu zvýšiť financovanie 

tak, aby bolo v súlade s reakciami na rôzne 

cyklické krízy v citlivých odvetviach, 

vytvoriť nové nástroje, ktoré dokážu 

zmierniť cenovú volatilitu a zvýšiť 

finančné prostriedky na programy 

osobitných alternatív pre odľahlosť a 

ostrovný charakter (POSEI); dospel preto k 

záveru, že rozpočet SPP v budúcom VFR 

by mal ostať aspoň na tej istej úrovni, ako 

je súčasná úroveň EÚ-27; a mal by byť 

predmetom preskúmania na základe 

platieb SPP, aby bolo možné efektívnejšie 

riešiť poľnohospodárske, vidiecke a 

environmentálne otázky a povinnosti 

týkajúce sa tohto sektora; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  448 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 78 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

78. očakáva, že celková suma priamych 

platieb sa v budúcom VFR nezmení, 

pretože vytvárajú jasnú pridanú hodnotu 

EÚ a posilňujú jednotný trh tým, že 

zabraňujú narúšaniu hospodárskej súťaže 

medzi členskými štátmi; namieta proti 

78. očakáva, že celková suma priamych 

platieb sa v budúcom VFR nezmení, 

pretože vytvárajú jasnú pridanú hodnotu 

EÚ a posilňujú jednotný trh tým, že 

zabraňujú narúšaniu hospodárskej súťaže 

medzi členskými štátmi; namieta proti 
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akémukoľvek návratu na vnútroštátnu 

úroveň a vnútroštátnemu 

spolufinancovaniu v tejto súvislosti; 

zdôrazňuje potrebu zvýšiť financovanie 

tak, aby bolo v súlade s reakciami na rôzne 

cyklické krízy v citlivých odvetviach, 

vytvoriť nové nástroje, ktoré dokážu 

zmierniť cenovú volatilitu a zvýšiť 

finančné prostriedky na programy 

osobitných alternatív pre odľahlosť a 

ostrovný charakter (POSEI); dospel preto k 

záveru, že rozpočet SPP v budúcom VFR 

by mal ostať aspoň na tej istej úrovni, ako 

je súčasná úroveň EÚ-27; 

akémukoľvek návratu na vnútroštátnu 

úroveň a vnútroštátnemu 

spolufinancovaniu v tejto súvislosti; 

zdôrazňuje potrebu zvýšiť financovanie 

tak, aby bolo v súlade s reakciami na rôzne 

cyklické krízy v citlivých odvetviach, 

vytvoriť nové nástroje, ktoré dokážu 

zmierniť cenovú volatilitu a zvýšiť 

finančné prostriedky na programy 

osobitných alternatív pre odľahlosť a 

ostrovný charakter (POSEI); zdôrazňuje 

skutočnosť, že verejné finančné 

prostriedky vynaložené na verejné statky 

dodávané z poľnohospodárstva by mali 

byť v centre budúceho VFR; dospel preto 

k záveru, že rozpočet SPP v budúcom VFR 

by mal ostať aspoň na tej istej úrovni, ako 

je súčasná úroveň EÚ-27; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  449 

Inese Vaidere 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 78 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

78. očakáva, že celková suma priamych 

platieb sa v budúcom VFR nezmení, 

pretože vytvárajú jasnú pridanú hodnotu 

EÚ a posilňujú jednotný trh tým, že 

zabraňujú narúšaniu hospodárskej súťaže 

medzi členskými štátmi; namieta proti 

akémukoľvek návratu na vnútroštátnu 

úroveň a vnútroštátnemu 

spolufinancovaniu v tejto súvislosti; 

zdôrazňuje potrebu zvýšiť financovanie 

tak, aby bolo v súlade s reakciami na rôzne 

cyklické krízy v citlivých odvetviach, 

vytvoriť nové nástroje, ktoré dokážu 

zmierniť cenovú volatilitu a zvýšiť 

finančné prostriedky na programy 

osobitných alternatív pre odľahlosť a 

ostrovný charakter (POSEI); dospel preto k 

záveru, že rozpočet SPP v budúcom VFR 

78. očakáva, že celková suma priamych 

platieb sa v budúcom VFR nezmení, 

pretože vytvárajú jasnú pridanú hodnotu 

EÚ a posilňujú jednotný trh dokončením 

konvergencie priamych platieb spoločnej 

poľnohospodárskej politiky v budúcom 

VFR a tým, že zabraňujú narúšaniu 

hospodárskej súťaže medzi členskými 

štátmi; namieta proti akémukoľvek návratu 

na vnútroštátnu úroveň a vnútroštátnemu 

spolufinancovaniu v tejto súvislosti; 

zdôrazňuje potrebu zvýšiť financovanie 

tak, aby bolo v súlade s reakciami na rôzne 

cyklické krízy v citlivých odvetviach, 

vytvoriť nové nástroje, ktoré dokážu 

zmierniť cenovú volatilitu a zvýšiť 

finančné prostriedky na programy 

osobitných alternatív pre odľahlosť a 
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by mal ostať aspoň na tej istej úrovni, ako 

je súčasná úroveň EÚ-27; 

ostrovný charakter (POSEI); dospel preto k 

záveru, že rozpočet SPP v budúcom VFR 

by mal ostať aspoň na tej istej úrovni, ako 

je súčasná úroveň EÚ-27; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  450 

Ingeborg Gräßle 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 78 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

78. očakáva, že celková suma priamych 

platieb sa v budúcom VFR nezmení, 

pretože vytvárajú jasnú pridanú hodnotu 

EÚ a posilňujú jednotný trh tým, že 

zabraňujú narúšaniu hospodárskej súťaže 

medzi členskými štátmi; namieta proti 

akémukoľvek návratu na vnútroštátnu 

úroveň a vnútroštátnemu 

spolufinancovaniu v tejto súvislosti; 

zdôrazňuje potrebu zvýšiť financovanie 

tak, aby bolo v súlade s reakciami na rôzne 

cyklické krízy v citlivých odvetviach, 

vytvoriť nové nástroje, ktoré dokážu 

zmierniť cenovú volatilitu a zvýšiť 

finančné prostriedky na programy 

osobitných alternatív pre odľahlosť a 

ostrovný charakter (POSEI); dospel preto k 

záveru, že rozpočet SPP v budúcom VFR 

by mal ostať aspoň na tej istej úrovni, ako 

je súčasná úroveň EÚ-27; 

78. očakáva, že celková suma priamych 

platieb sa v budúcom VFR nezmení, 

pretože vytvárajú jasnú pridanú hodnotu 

EÚ a posilňujú jednotný trh tým, že 

zabraňujú narúšaniu hospodárskej súťaže 

medzi členskými štátmi; namieta proti 

akémukoľvek návratu na vnútroštátnu 

úroveň a vnútroštátnemu 

spolufinancovaniu v tejto súvislosti; 

zdôrazňuje potrebu zvýšiť financovanie 

tak, aby bolo v súlade s reakciami na rôzne 

cyklické krízy v citlivých odvetviach, 

vytvoriť nové nástroje, ktoré dokážu 

zmierniť cenovú volatilitu a zvýšiť 

finančné prostriedky na programy 

osobitných alternatív pre odľahlosť a 

ostrovný charakter (POSEI); 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  451 

Eider Gardiazabal Rubial, Maria Noichl 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 78 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

78. očakáva, že celková suma priamych 

platieb sa v budúcom VFR nezmení, 

pretože vytvárajú jasnú pridanú hodnotu 

EÚ a posilňujú jednotný trh tým, že 

zabraňujú narúšaniu hospodárskej súťaže 

medzi členskými štátmi; namieta proti 

akémukoľvek návratu na vnútroštátnu 

úroveň a vnútroštátnemu 

spolufinancovaniu v tejto súvislosti; 

zdôrazňuje potrebu zvýšiť financovanie 

tak, aby bolo v súlade s reakciami na rôzne 

cyklické krízy v citlivých odvetviach, 

vytvoriť nové nástroje, ktoré dokážu 

zmierniť cenovú volatilitu a zvýšiť 

finančné prostriedky na programy 

osobitných alternatív pre odľahlosť a 

ostrovný charakter (POSEI); dospel preto k 

záveru, že rozpočet SPP v budúcom VFR 

by mal ostať aspoň na tej istej úrovni, ako 

je súčasná úroveň EÚ-27; 

78. očakáva, že celková suma priamych 

platieb sa v budúcom VFR nezmení, 

pretože vytvárajú jasnú pridanú hodnotu 

EÚ a posilňujú jednotný trh tým, že 

zabraňujú narúšaniu hospodárskej súťaže 

medzi členskými štátmi; namieta proti 

návratu na vnútroštátnu úroveň a 

rozšíreniu vnútroštátneho 
spolufinancovania v tejto súvislosti; 

zdôrazňuje skutočnosť, že nové výzvy 

potrebujú primerané finančné 

prostriedky; zdôrazňuje potrebu zvýšiť 

financovanie tak, aby bolo v súlade s 

reakciami na rôzne cyklické krízy v 

citlivých odvetviach, vytvoriť nové 

nástroje, ktoré dokážu zmierniť cenovú 

volatilitu a zvýšiť finančné prostriedky na 

programy osobitných alternatív pre 

odľahlosť a ostrovný charakter (POSEI); 

dospel preto k záveru, že rozpočet SPP v 

budúcom VFR by mal ostať aspoň na tej 

istej úrovni, ako je súčasná úroveň EÚ-27; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  452 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Nils Torvalds, Pavel Telička, 

Jan Huitema, Nedzhmi Ali, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 78 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

78. očakáva, že celková suma priamych 

platieb sa v budúcom VFR nezmení, 

pretože vytvárajú jasnú pridanú hodnotu 

EÚ a posilňujú jednotný trh tým, že 

zabraňujú narúšaniu hospodárskej súťaže 

medzi členskými štátmi; namieta proti 

akémukoľvek návratu na vnútroštátnu 

úroveň a vnútroštátnemu 

spolufinancovaniu v tejto súvislosti; 

zdôrazňuje potrebu zvýšiť financovanie 

78. očakáva, že celková suma priamych 

platieb sa v budúcom VFR nezmení, 

pretože vytvárajú jasnú pridanú hodnotu 

EÚ a posilňujú jednotný trh tým, že 

zabraňujú narúšaniu hospodárskej súťaže 

medzi členskými štátmi; namieta proti 

akémukoľvek úplnému návratu na 

vnútroštátnu úroveň v tejto súvislosti; 

zdôrazňuje potrebu zvýšiť financovanie 

tak, aby bolo v súlade s reakciami na rôzne 
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tak, aby bolo v súlade s reakciami na rôzne 

cyklické krízy v citlivých odvetviach, 

vytvoriť nové nástroje, ktoré dokážu 

zmierniť cenovú volatilitu a zvýšiť 

finančné prostriedky na programy 

osobitných alternatív pre odľahlosť a 

ostrovný charakter (POSEI); dospel preto k 

záveru, že rozpočet SPP v budúcom VFR 

by mal ostať aspoň na tej istej úrovni, ako 

je súčasná úroveň EÚ-27; 

cyklické krízy v citlivých odvetviach, 

vytvoriť nové nástroje, ktoré dokážu 

zmierniť cenovú volatilitu a zvýšiť 

finančné prostriedky na programy 

osobitných alternatív pre odľahlosť a 

ostrovný charakter (POSEI); dospel preto k 

záveru, že rozpočet SPP v budúcom VFR 

by mal dostať primerané finančné 

prostriedky pre EÚ-27 na základe analýzy 

potrieb a zohľadnenia posúdenia 

vykonávania politiky; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  453 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 78 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

78. očakáva, že celková suma 

priamych platieb sa v budúcom VFR 

nezmení, pretože vytvárajú jasnú pridanú 

hodnotu EÚ a posilňujú jednotný trh tým, 

že zabraňujú narúšaniu hospodárskej 

súťaže medzi členskými štátmi; namieta 

proti akémukoľvek návratu na vnútroštátnu 

úroveň a vnútroštátnemu 

spolufinancovaniu v tejto súvislosti; 

zdôrazňuje potrebu zvýšiť financovanie 

tak, aby bolo v súlade s reakciami na rôzne 

cyklické krízy v citlivých odvetviach, 

vytvoriť nové nástroje, ktoré dokážu 

zmierniť cenovú volatilitu a zvýšiť 

finančné prostriedky na programy 

osobitných alternatív pre odľahlosť a 

ostrovný charakter (POSEI); dospel preto k 

záveru, že rozpočet SPP v budúcom VFR 

by mal ostať aspoň na tej istej úrovni, ako 

je súčasná úroveň EÚ-27; 

78. očakáva, že celková suma platieb 

SPP sa v budúcom VFR nezmení, pretože 

vytvárajú jasnú pridanú hodnotu EÚ a 

posilňujú jednotný trh tým, že zabraňujú 

narúšaniu hospodárskej súťaže medzi 

členskými štátmi; namieta proti 

akémukoľvek návratu na vnútroštátnu 

úroveň a vnútroštátnemu 

spolufinancovaniu v tejto súvislosti; 

zdôrazňuje potrebu zvýšiť financovanie 

tak, aby bolo v súlade s reakciami na rôzne 

cyklické krízy v citlivých odvetviach, 

vytvoriť nové nástroje, ktoré dokážu 

zmierniť cenovú volatilitu a zvýšiť 

finančné prostriedky na programy 

osobitných alternatív pre odľahlosť a 

ostrovný charakter (POSEI); dospel preto k 

záveru, že rozpočet SPP v budúcom VFR 

by mal ostať aspoň na tej istej úrovni, ako 

je súčasná úroveň EÚ-27; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  454 

Marco Valli 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 78 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

78. očakáva, že celková suma priamych 

platieb sa v budúcom VFR nezmení, 

pretože vytvárajú jasnú pridanú hodnotu 

EÚ a posilňujú jednotný trh tým, že 

zabraňujú narúšaniu hospodárskej súťaže 

medzi členskými štátmi; namieta proti 

akémukoľvek návratu na vnútroštátnu 

úroveň a vnútroštátnemu 

spolufinancovaniu v tejto súvislosti; 

zdôrazňuje potrebu zvýšiť financovanie 

tak, aby bolo v súlade s reakciami na rôzne 

cyklické krízy v citlivých odvetviach, 

vytvoriť nové nástroje, ktoré dokážu 

zmierniť cenovú volatilitu a zvýšiť 

finančné prostriedky na programy 

osobitných alternatív pre odľahlosť a 

ostrovný charakter (POSEI); dospel preto k 

záveru, že rozpočet SPP v budúcom VFR 

by mal ostať aspoň na tej istej úrovni, ako 

je súčasná úroveň EÚ-27; 

78. očakáva, že celková suma priamych 

platieb sa v budúcom VFR nezmení, 

pretože vytvárajú pridanú hodnotu EÚ a 

posilňujú jednotný trh tým, že zabraňujú 

narúšaniu hospodárskej súťaže medzi 

členskými štátmi; namieta proti 

akémukoľvek návratu na vnútroštátnu 

úroveň a vnútroštátnemu 

spolufinancovaniu v tejto súvislosti; 

zdôrazňuje potrebu zvýšiť financovanie 

tak, aby bolo v súlade s reakciami na rôzne 

cyklické krízy v citlivých odvetviach, 

vytvoriť nové nástroje, ktoré dokážu 

zmierniť cenovú volatilitu a zvýšiť 

finančné prostriedky na programy 

osobitných alternatív pre odľahlosť a 

ostrovný charakter (POSEI); dospel preto k 

záveru, že rozpočet SPP v budúcom VFR 

by mal ostať aspoň na tej istej úrovni, ako 

je súčasná úroveň EÚ-27; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  455 

Nicola Caputo 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 78 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

78. očakáva, že celková suma priamych 

platieb sa v budúcom VFR nezmení, 

pretože vytvárajú jasnú pridanú hodnotu 

EÚ a posilňujú jednotný trh tým, že 

zabraňujú narúšaniu hospodárskej súťaže 

medzi členskými štátmi; namieta proti 

akémukoľvek návratu na vnútroštátnu 

úroveň a vnútroštátnemu 

78. očakáva, že celková suma priamych 

platieb sa v budúcom VFR nezmení, 

pretože vytvárajú jasnú pridanú hodnotu 

EÚ a posilňujú jednotný trh tým, že 

zabraňujú narúšaniu hospodárskej súťaže 

medzi členskými štátmi; namieta proti 

akémukoľvek návratu na vnútroštátnu 

úroveň a vnútroštátnemu 
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spolufinancovaniu v tejto súvislosti; 

zdôrazňuje potrebu zvýšiť financovanie 

tak, aby bolo v súlade s reakciami na rôzne 

cyklické krízy v citlivých odvetviach, 

vytvoriť nové nástroje, ktoré dokážu 

zmierniť cenovú volatilitu a zvýšiť 

finančné prostriedky na programy 

osobitných alternatív pre odľahlosť a 

ostrovný charakter (POSEI); dospel preto k 

záveru, že rozpočet SPP v budúcom VFR 

by mal ostať aspoň na tej istej úrovni, ako 

je súčasná úroveň EÚ-27; 

spolufinancovaniu v tejto súvislosti; 

zdôrazňuje potrebu zvýšiť financovanie 

tak, aby bolo v súlade s reakciami na rôzne 

cyklické krízy v citlivých odvetviach, 

vytvoriť nové nástroje, ktoré dokážu 

zmierniť cenovú volatilitu a zvýšiť 

finančné prostriedky na programy 

osobitných alternatív pre odľahlosť a 

ostrovný charakter (POSEI); dospel preto k 

záveru, že rozpočet SPP pre EÚ-27 v 

budúcom VFR by sa mal zvýšiť; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  456 

Nicola Caputo, Kathleen Van Brempt 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 78 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 78a. domnieva sa, že budúci VFR by 

mal poskytovať dostatočné finančné 

prostriedky na zastavenie straty 

biodiverzity posilnením programu LIFE a 

zavedením rozpočtového riadku pre 

transeurópsku sústavu Natura 2000 

(TEN-N); vyzýva Komisiu, aby 

zabezpečila, že budúce finančné nástroje v 

oblasti poľnohospodárstva a rozvoja 

vidieka a regiónov budú obsahovať balíky 

vyhradené na ochranu biodiverzity a 

správu sústavy Natura 2000 v rámci 

spoločného riadenia vnútroštátnych a 

regionálnych orgánov pre životné 

prostredie; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  457 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 
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Návrh uznesenia 

Odsek 78 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 78a. domnieva sa, že by budúci VFR 

mal zahŕňať dostatočné financovanie na 

zabránenie strate biodiverzity, a to 

prostredníctvom posilnenia programu 

LIFE a prostredníctvom vytvorenia 

rozpočtového riadku pre zelené 

infraštruktúry a nástroja na financovanie 

biodiverzity určeného okrem iného na 

riadenie programu Natura 2000; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  458 

Janusz Lewandowski, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 78 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 78a. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 

konvergencie priamych platieb medzi 

členskými štátmi s cieľom zabezpečiť 

rovnaké podmienky na jednotnom 

európskom trhu, rovnaké zaobchádzanie s 

občanmi EÚ a plnenie cieľov zmluvy, 

pokiaľ ide o hospodársku a sociálnu 

súdržnosť; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  459 

Janusz Lewandowski, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 78 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 78b poukazuje na to, že mnoho 
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vidieckych oblastí EÚ čelí vážnym 

problémom, ako je nízka zamestnanosť, 

nedostatočný rozvoj technickej a sociálnej 

infraštruktúry, nedostatok alebo nízka 

úroveň základných služieb, čo následne 

vedie k ich rýchlemu vyľudňovaniu; 

zdôrazňuje preto, že tieto oblasti potrebujú 

väčšiu podporu, zatiaľ čo kritériá na 

rozdeľovanie finančných prostriedkov by 

mali naďalej zohľadňovať rozdiely v 

úrovni rozvoja vidieka v členských 

štátoch; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  460 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 79 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

79. zdôrazňuje socioekonomický a 

ekologický význam rybárstva, „modrého“ 

hospodárstva a ich prínosu k potravinovej 

sebestačnosti EÚ; poukazuje na to, že 

spoločná rybárska politika patrí pod 

výlučnú právomoc EÚ; zdôrazňuje v tejto 

súvislosti potrebu osobitného, nezávislého 

a prístupného rybárskeho fondu na 

vykonávanie tejto politiky; žiada, aby sa 

úroveň finančných prostriedkov 

vyhradených v súčasnom VFR pre 

odvetvie rybárstva aspoň zachovala a aby 

sa v prípade vzniku nových potrieb zvýšili 

finančné prostriedky na námorné 

záležitosti; upozorňuje na možné 

negatívne účinky tzv. tvrdého brexitu v 

tomto odvetví; poznamenáva, že 

doplňujúce možnosti financovania by 

mohli okrem nenávratnej pomoci 

poskytnúť ďalšie finančné nástroje; 

79. zdôrazňuje socioekonomický a 

ekologický význam morského prostredia, 

„modrého“ hospodárstva a ich prínosu k 

potravinovej sebestačnosti EÚ; poukazuje 

na to, že EÚ musí dosiahnuť dobrý 

environmentálny stav svojich morí, ako sa 

uvádza v rámcovej smernici o morskej 

stratégii, a to aj prostredníctvom spoločnej 

rybárskej politiky a integrovanej 

námornej politiky; zdôrazňuje v tejto 

súvislosti potrebu osobitného, nezávislého 

a prístupného fondu pre udržateľné 

oceány na plnenie cieľov rámcovej 

smernice o morskej stratégii; žiada, aby sa 

úroveň finančných prostriedkov 

vyhradených v súčasnom VFR pre 

Európsky námorný a rybársky fond a pre 

odvetvie rybárstva aspoň zachovala 

s cieľom dosiahnuť v EÚ zavedenie 

udržateľného a príkladného rybného 

hospodárstva; poznamenáva, že 

doplňujúce možnosti financovania by 

mohli okrem nenávratnej pomoci 
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poskytnúť ďalšie finančné nástroje; 

Or. fr 

 

Pozmeňujúci návrh  461 

Jordi Solé 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 79 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

79. zdôrazňuje socioekonomický a 

ekologický význam rybárstva, „modrého“ 

hospodárstva a ich prínosu k potravinovej 

sebestačnosti EÚ; poukazuje na to, že 

spoločná rybárska politika patrí pod 

výlučnú právomoc EÚ; zdôrazňuje v tejto 

súvislosti potrebu osobitného, nezávislého 

a prístupného rybárskeho fondu na 

vykonávanie tejto politiky; žiada, aby sa 

úroveň finančných prostriedkov 

vyhradených v súčasnom VFR pre 

odvetvie rybárstva aspoň zachovala a aby 

sa v prípade vzniku nových potrieb zvýšili 

finančné prostriedky na námorné 

záležitosti; upozorňuje na možné negatívne 

účinky tzv. tvrdého brexitu v tomto 

odvetví; poznamenáva, že doplňujúce 

možnosti financovania by mohli okrem 

nenávratnej pomoci poskytnúť ďalšie 

finančné nástroje; 

79. zdôrazňuje socioekonomický a 

ekologický význam rybárstva, „modrého“ 

hospodárstva a ich prínosu k potravinovej 

sebestačnosti EÚ; poukazuje na to, že 

spoločná rybárska politika patrí pod 

výlučnú právomoc EÚ; zdôrazňuje v tejto 

súvislosti potrebu osobitného, nezávislého 

a prístupného rybárskeho fondu na 

vykonávanie tejto politiky; žiada, aby sa 

úroveň finančných prostriedkov 

vyhradených v súčasnom VFR pre 

odvetvie rybárstva aspoň zachovala a aby 

sa v prípade vzniku nových potrieb zvýšili 

finančné prostriedky na námorné 

záležitosti; upozorňuje na možné negatívne 

účinky tzv. tvrdého brexitu v tomto 

odvetví; poznamenáva, že doplňujúce 

možnosti financovania by mohli okrem 

nenávratnej pomoci poskytnúť ďalšie 

finančné nástroje; zdôrazňuje, že rybárska 

politika je kľúčovo dôležitý fond na 

podporu transformácie rybolovu na 

environmentálne udržateľný priemysel, 

ktorý udržiava značné množstvo rýb a 

umožňuje rentabilný rybolov, ktorý už 

nevyžaduje finančnú podporu; zastáva 

názor, že fond musí pokračovať vo svojej 

transformácii od priamych dotácií do 

flotily na opatrenia na zníženie vplyvu 

rybolovu na životné prostredie, 

poskytovanie bezpečných a zdravých 

potravín a zabezpečenie dostatočných 

finančných prostriedkov na vedecký 
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výskum a kontroly rybolovu; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  462 

Marco Valli 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 79 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

79. zdôrazňuje socioekonomický a 

ekologický význam rybárstva, „modrého“ 

hospodárstva a ich prínosu k potravinovej 

sebestačnosti EÚ; poukazuje na to, že 

spoločná rybárska politika patrí pod 

výlučnú právomoc EÚ; zdôrazňuje v tejto 

súvislosti potrebu osobitného, nezávislého 

a prístupného rybárskeho fondu na 

vykonávanie tejto politiky; žiada, aby sa 

úroveň finančných prostriedkov 

vyhradených v súčasnom VFR pre 

odvetvie rybárstva aspoň zachovala a aby 

sa v prípade vzniku nových potrieb zvýšili 

finančné prostriedky na námorné 

záležitosti; upozorňuje na možné negatívne 

účinky tzv. tvrdého brexitu v tomto 

odvetví; poznamenáva, že doplňujúce 

možnosti financovania by mohli okrem 

nenávratnej pomoci poskytnúť ďalšie 

finančné nástroje; 

79. zdôrazňuje socioekonomický a 

ekologický význam rybárstva, „modrého“ 

hospodárstva a rastu a ich prínosu k 

potravinovej sebestačnosti EÚ; poukazuje 

na to, že spoločná rybárska politika patrí 

pod výlučnú právomoc EÚ, ale súčasne 

podporuje regionalizáciu odvetvia, najmä 

pokiaľ ide o plány riadenia populácií rýb; 

zdôrazňuje v tejto súvislosti potrebu 

osobitného, nezávislého a prístupného 

rybárskeho fondu na vykonávanie tejto 

politiky aj pre prevádzkovateľov drobného 

rybolovu; žiada, aby sa úroveň finančných 

prostriedkov vyhradených v súčasnom 

VFR pre odvetvie rybárstva aspoň 

zachovala, aby sa procesy financovania 

zjednodušili a urýchlili a aby sa v prípade 

vzniku nových potrieb zvýšili finančné 

prostriedky na námorné záležitosti; 

upozorňuje na možné negatívne účinky tzv. 

tvrdého brexitu v tomto odvetví; 

poznamenáva, že doplňujúce možnosti 

financovania by mohli okrem nenávratnej 

pomoci poskytnúť ďalšie finančné nástroje; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  463 

José Manuel Fernandes, Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato, 

Maurice Ponga 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 79 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

79. zdôrazňuje socioekonomický a 

ekologický význam rybárstva, „modrého“ 

hospodárstva a ich prínosu k potravinovej 

sebestačnosti EÚ; poukazuje na to, že 

spoločná rybárska politika patrí pod 

výlučnú právomoc EÚ; zdôrazňuje v tejto 

súvislosti potrebu osobitného, nezávislého 

a prístupného rybárskeho fondu na 

vykonávanie tejto politiky; žiada, aby sa 

úroveň finančných prostriedkov 

vyhradených v súčasnom VFR pre 

odvetvie rybárstva aspoň zachovala a aby 

sa v prípade vzniku nových potrieb zvýšili 

finančné prostriedky na námorné 

záležitosti; upozorňuje na možné negatívne 

účinky tzv. tvrdého brexitu v tomto 

odvetví; poznamenáva, že doplňujúce 

možnosti financovania by mohli okrem 

nenávratnej pomoci poskytnúť ďalšie 

finančné nástroje; 

79. zdôrazňuje socioekonomický a 

ekologický význam rybárstva, „modrého“ 

hospodárstva a ich prínosu k potravinovej 

sebestačnosti EÚ; poukazuje na to, že 

spoločná rybárska politika patrí pod 

výlučnú právomoc EÚ; zdôrazňuje v tejto 

súvislosti potrebu osobitného, nezávislého 

a prístupného rybárskeho fondu na 

vykonávanie tejto politiky; žiada opätovné 

zavedenie programu osobitných alternatív 

pre odľahlosť a ostrovný charakter 

(POSEI pre rybné hospodárstvo), keďže 

ide o veľmi dôležitý program pre európske 

najvzdialenejšie regióny; žiada, aby sa 

úroveň finančných prostriedkov 

vyhradených v súčasnom VFR pre 

odvetvie rybárstva aspoň zachovala a aby 

sa v prípade vzniku nových potrieb zvýšili 

finančné prostriedky na námorné 

záležitosti; upozorňuje na možné negatívne 

účinky tzv. tvrdého brexitu v tomto 

odvetví; poznamenáva, že doplňujúce 

možnosti financovania by mohli okrem 

nenávratnej pomoci poskytnúť ďalšie 

finančné nástroje; 

Or. en 

 

 

Pozmeňujúci návrh  464 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 79 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

79. zdôrazňuje socioekonomický a 

ekologický význam rybárstva, „modrého“ 

hospodárstva a ich prínosu k potravinovej 

sebestačnosti EÚ; poukazuje na to, že 

spoločná rybárska politika patrí pod 

výlučnú právomoc EÚ; zdôrazňuje v tejto 

súvislosti potrebu osobitného, nezávislého 

79. zdôrazňuje socioekonomický a 

ekologický význam rybárstva, „modrého“ 

hospodárstva a ich prínosu k trvalo 

udržateľnej potravinovej sebestačnosti 

EÚ; poukazuje na to, že spoločná rybárska 

politika patrí pod výlučnú právomoc EÚ; 

zdôrazňuje v tejto súvislosti potrebu 
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a prístupného rybárskeho fondu na 

vykonávanie tejto politiky; žiada, aby sa 

úroveň finančných prostriedkov 

vyhradených v súčasnom VFR pre 

odvetvie rybárstva aspoň zachovala a aby 

sa v prípade vzniku nových potrieb zvýšili 

finančné prostriedky na námorné 

záležitosti; upozorňuje na možné negatívne 

účinky tzv. tvrdého brexitu v tomto 

odvetví; poznamenáva, že doplňujúce 

možnosti financovania by mohli okrem 

nenávratnej pomoci poskytnúť ďalšie 

finančné nástroje; 

osobitného, nezávislého a prístupného 

rybárskeho fondu na vykonávanie tejto 

politiky; žiada, aby sa úroveň finančných 

prostriedkov vyhradených v súčasnom 

VFR pre odvetvie rybárstva aspoň 

zachovala a aby sa v prípade vzniku 

nových potrieb zvýšili finančné prostriedky 

na námorné záležitosti; upozorňuje na 

možné negatívne účinky tzv. tvrdého 

brexitu v tomto odvetví; poznamenáva, že 

doplňujúce možnosti financovania by 

mohli okrem nenávratnej pomoci 

poskytnúť ďalšie finančné nástroje; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  465 

Liadh Ní Riada 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 79 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 79a. zdôrazňuje sociálno-ekonomické 

ciele a zvýšenú regionalizáciu ako 

ústredné zásady novej spoločnej rybárskej 

politiky bez toho, aby bola dotknutá 

environmentálna udržateľnosť; toto 

zahŕňa rozšírenie rozsahu pôsobnosti 

Európskeho námorného a rybárskeho 

fondu, zjednodušenie prístupu k 

financovaniu, zjednodušenie postupov 

uplatňovania mechanizmov financovania 

a príslušných programov, najmä pre 

akčné skupiny v oblasti rybárstva a 

družstvá, v kontexte operačných 

programov členských štátov na zníženie 

administratívnej záťaže a súvisiacich 

nákladov; 

Or. en 

 



 

AM\1144763SK.docx 145/152 PE616.896v01-00 

 SK 

Pozmeňujúci návrh  466 

Jordi Solé, Heidi Hautala 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 80 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

80. zdôrazňuje dôležitosť vedúcej 

úlohy EÚ v boji proti zmene klímy a jej 

vnútorné aj vonkajšie záväzky a ciele v 

oblasti biodiverzity; žiada, aby sa poskytli 

zodpovedajúce finančné zdroje na 

vykonávanie Parížskej dohody a dôsledné 

uplatňovanie hľadiska klímy v budúcich 

výdavkoch EÚ; pripomína, že budúci VFR 

by mal pomôcť Únii dosiahnuť jej ciele v 

oblasti klímy a energetiky do roku 2030; 

zdôrazňuje, že EÚ by nemala financovať 

projekty a investície, ktoré sú v rozpore s 

dosahovaním týchto cieľov; 

80. zdôrazňuje, že nástroj LIFE + je 

jedným z kľúčových programov s cieľom 

prispieť k prechodu na nízkouhlíkové 

hospodárstvo efektívne využívajúce zdroje 

a odolné voči zmene klímy, k ochrane a 

zlepšeniu kvality životného prostredia a k 

zastaveniu a zvráteniu straty biodiverzity 

vrátane podpory sústavy Natura 2000 a 

riešenia degradácie ekosystémov; žiada, 

aby sa tento rozpočet strojnásobil a aby sa 

poskytlo aspoň 1 % rozpočtu EÚ pre 

nástroj LIFE +; okrem toho žiada, aby sa 

poskytli zodpovedajúce finančné zdroje na 

vykonávanie Parížskej dohody, programu 

2030 pre trvalo udržateľný rozvoj a 

plnenie cieľov Dohovoru o biologickej 

diverzite (DBD), a to aj aby sa dôsledne 

uplatňovalo hľadisko klímy a životného 

prostredia v budúcich výdavkoch EÚ; 

pripomína, že budúci VFR by mal pomôcť 

Únii dosiahnuť jej ciele v oblasti klímy a 

energetiky do roku 2030; zdôrazňuje, že 

EÚ by nemala financovať projekty 

a investície, ktoré sú v rozpore s 

dosahovaním týchto cieľov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  467 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Gérard Deprez, Nedzhmi Ali, Jean Arthuis, 

Fredrick Federley 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 80 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

80. zdôrazňuje dôležitosť vedúcej 80. zdôrazňuje potrebu poskytnúť 
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úlohy EÚ v boji proti zmene klímy a jej 

vnútorné aj vonkajšie záväzky a ciele v 

oblasti biodiverzity; žiada, aby sa poskytli 

zodpovedajúce finančné zdroje na 

vykonávanie Parížskej dohody a dôsledné 

uplatňovanie hľadiska klímy v budúcich 

výdavkoch EÚ; pripomína, že budúci VFR 

by mal pomôcť Únii dosiahnuť jej ciele v 

oblasti klímy a energetiky do roku 2030; 

zdôrazňuje, že EÚ by nemala financovať 

projekty a investície, ktoré sú v rozpore s 

dosahovaním týchto cieľov; 

primerané finančné zdroje na 

zabezpečenie toho, aby EÚ dokázala 

splniť svoje medzinárodné záväzky 

vyplývajúce z Parížskej dohody a ciele 

OSN pre trvalo udržateľný rozvoj, ako aj 
jej vnútorné aj vonkajšie záväzky a ciele v 

oblasti biodiverzity; zdôrazňuje význam 

udržania a posilnenia vedúcej úlohy EÚ v 

boji proti zmene klímy; pripomína, že 

budúci VFR by mal pomôcť Únii 

dosiahnuť jej ciele v oblasti klímy a 

energetiky do roku 2030; zdôrazňuje, že 

EÚ by nemala financovať projekty 

a investície, ktoré sú v rozpore s 

dosahovaním týchto cieľov; vyzýva na 

dôsledné uplatňovanie hľadiska klímy v 

budúcich výdavkoch EÚ; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  468 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 80 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

80. zdôrazňuje dôležitosť vedúcej 

úlohy EÚ v boji proti zmene klímy a jej 

vnútorné aj vonkajšie záväzky a ciele v 

oblasti biodiverzity; žiada, aby sa poskytli 

zodpovedajúce finančné zdroje na 

vykonávanie Parížskej dohody a dôsledné 

uplatňovanie hľadiska klímy v budúcich 

výdavkoch EÚ; pripomína, že budúci VFR 

by mal pomôcť Únii dosiahnuť jej ciele v 

oblasti klímy a energetiky do roku 2030; 

zdôrazňuje, že EÚ by nemala financovať 

projekty a investície, ktoré sú v rozpore s 
dosahovaním týchto cieľov; 

80. zdôrazňuje dôležitosť udržiavania, 

ochrany a zlepšovania kvality životného 

prostredia; zdôrazňuje vedúcu úlohy EÚ v 

boji proti zmene klímy a jej vnútorné aj 

vonkajšie záväzky a ciele v oblasti 

biodiverzity; domnieva sa, že stabilné a 

zodpovedajúce financovanie je 

nevyhnutné na splnenie medzinárodných 

záväzkov Európskej únie, najmä Agendy 

2030, Parížskej dohody a Dohovoru o 

biologickej diverzite; uznáva, že na 

dosiahnutie týchto cieľov sú potrebné 

nové nástroje financovania a rôzne 

prístupy k súčasnej investičnej politike, 

ako napríklad postupné ukončenie 

poskytovania dotácií na projekty škodlivé 

pre životné prostredie a s vysokými 

emisiami; 
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Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  469 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 80 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

80. zdôrazňuje dôležitosť vedúcej 

úlohy EÚ v boji proti zmene klímy a jej 

vnútorné aj vonkajšie záväzky a ciele v 

oblasti biodiverzity; žiada, aby sa poskytli 

zodpovedajúce finančné zdroje na 

vykonávanie Parížskej dohody a dôsledné 

uplatňovanie hľadiska klímy v budúcich 

výdavkoch EÚ; pripomína, že budúci VFR 

by mal pomôcť Únii dosiahnuť jej ciele v 

oblasti klímy a energetiky do roku 2030; 

zdôrazňuje, že EÚ by nemala financovať 

projekty a investície, ktoré sú v rozpore s 

dosahovaním týchto cieľov; 

80. zdôrazňuje dôležitosť vedúcej 

úlohy EÚ v boji proti zmene klímy a jej 

vnútorné aj vonkajšie záväzky a ciele v 

oblasti biodiverzity; žiada, aby sa poskytli 

zodpovedajúce finančné zdroje na 

vykonávanie Parížskej dohody a dôsledné 

uplatňovanie hľadiska klímy v budúcich 

výdavkoch EÚ; pripomína, že budúci VFR 

by mal pomôcť Únii dosiahnuť jej ciele v 

oblasti klímy a energetiky do roku 2030; 

zdôrazňuje, že EÚ by nemala financovať 

projekty a investície, ktoré sú v rozpore s 

dosahovaním týchto cieľov; žiada najmä, 

aby sa riadne financovali programy na 

ochranu prírody, biodiverzity a ochranu 

životného prostredia, ako napríklad 

nástroj LIFE+, aby sa naďalej využíval a 

posilnil; 

Or. en 

 

 

Pozmeňujúci návrh  470 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 80 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

80. zdôrazňuje dôležitosť vedúcej 

úlohy EÚ v boji proti zmene klímy a jej 

vnútorné aj vonkajšie záväzky a ciele v 

oblasti biodiverzity; žiada, aby sa poskytli 

zodpovedajúce finančné zdroje na 

80. zdôrazňuje dôležitosť vedúcej 

úlohy EÚ v boji proti zmene klímy a jej 

vnútorné aj vonkajšie záväzky a ciele v 

oblasti biodiverzity; žiada, aby sa poskytli 

zodpovedajúce finančné zdroje na 
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vykonávanie Parížskej dohody a dôsledné 

uplatňovanie hľadiska klímy v budúcich 

výdavkoch EÚ; pripomína, že budúci VFR 

by mal pomôcť Únii dosiahnuť jej ciele v 

oblasti klímy a energetiky do roku 2030; 

zdôrazňuje, že EÚ by nemala financovať 

projekty a investície, ktoré sú v rozpore s 

dosahovaním týchto cieľov; 

vykonávanie Parížskej dohody a dôsledné 

uplatňovanie hľadiska klímy v budúcich 

výdavkoch EÚ; pripomína, že budúci VFR 

by mal pomôcť Únii dosiahnuť jej ciele v 

oblasti klímy a energetiky do roku 2030 a 

mal by prispieť k prechodu na 

nízkouklíkové hospodárstvo do roku 2050; 

zdôrazňuje, že EÚ by nemala financovať 

projekty a investície, ktoré sú v rozpore s 

dosahovaním týchto cieľov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  471 

Marco Valli 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 80 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

80. zdôrazňuje dôležitosť vedúcej 

úlohy EÚ v boji proti zmene klímy a jej 

vnútorné aj vonkajšie záväzky a ciele v 

oblasti biodiverzity; žiada, aby sa poskytli 

zodpovedajúce finančné zdroje na 

vykonávanie Parížskej dohody a dôsledné 

uplatňovanie hľadiska klímy v budúcich 

výdavkoch EÚ; pripomína, že budúci VFR 

by mal pomôcť Únii dosiahnuť jej ciele v 

oblasti klímy a energetiky do roku 2030; 

zdôrazňuje, že EÚ by nemala financovať 

projekty a investície, ktoré sú v rozpore s 

dosahovaním týchto cieľov; 

80. zdôrazňuje dôležitosť vedúcej 

úlohy EÚ v boji proti zmene klímy a jej 

vnútorné aj vonkajšie záväzky a ciele v 

oblasti biodiverzity; žiada, aby sa poskytli 

zodpovedajúce finančné zdroje na 

vykonávanie Parížskej dohody a dôsledné 

uplatňovanie hľadiska klímy v budúcich 

výdavkoch EÚ; pripomína, že budúci VFR 

by mal pomôcť Únii dosiahnuť jej ciele v 

oblasti klímy a energetiky do roku 2030; 

zdôrazňuje, že EÚ by nemala financovať 

projekty a investície, ktoré sú v rozpore s 

dosahovaním týchto cieľov alebo 

dosiahnutie týchto cieľov odďaľujú; 

Or. it 

 

Pozmeňujúci návrh  472 

Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Gérard Deprez, Urmas Paet, Nedzhmi Ali, 

Fredrick Federley, Nils Torvalds 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 80 a (nový) 
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 80a. upriamuje pozornosť na prvé 

odporúčania expertnej skupiny na vysokej 

úrovni pre udržateľné financovanie1a 

vrátane tých, ktoré sa týkajú viacročného 

finančného rámca, a zdôrazňuje, že ciele 

udržateľnosti je nevyhnutné podporiť 

finančným systémom schopným 

presadzovať dlhodobý udržateľný rast; 

vyzýva Komisiu, aby preskúmala a riešila 

tieto odporúčania pre budúci viacročný 

finančný rámec vrátane potreby 

vypracovať tzv. test udržateľnosti pre 

všetky budúce finančné nariadenia a 

politiky EÚ a finančné nástroje na 

dosiahnutie väčších politických účinkov; 

 __________________ 

 1a 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/17

0713-sustainable-finance-report_en.pdf 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  473 

Jens Geier 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 80 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 80 a. berie na vedomie, že úrad OLAF 

opakovane zistil závažné prípady colných 

podvodov v členských štátoch, ktoré mali 

za následok značnú stratu príjmov pre 

rozpočet Únie; poukazuje na osobitnú 

správu Dvora audítorov č. 19/2017 o 

dovozných postupoch a vyjadruje 

znepokojenie nad tým, že podvodníci budú 

naďalej považovať za „najslabšie 

spojenie“ medzi členskými štátmi miesto 

vstupu do colnej únie a že straty v 

rozpočte Únie budú pokračovať aj počas 

nasledujúceho VFR; žiada členské štáty, 
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ktoré predložili námietky proti právnemu 

rámcu Únie v oblasti porušovania colných 

predpisov a sankcií, aby prehodnotili svoje 

stanovisko s cieľom umožniť rýchle 

riešenie tohto problému; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  474 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 80 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 80a. pripomína, že aspoň 20 % 

prostriedkov z rozpočtu EÚ na roky 2014 

– 2020 by sa malo vynaložiť na opatrenia 

zamerané na zmenu klímy; domnieva sa, 

že budúci VFR by mal kompenzovať 

menší objem pridelených finančných 

prostriedkov z prvej polovice súčasného 

VFR a celkový cieľ by sa mal zvýšiť na 

30 %; ďalej vyzýva Komisiu, aby zaručila 

úplnú optimalizáciu mechanizmu a 

metodiky začleňovania otázok v oblasti 

zmeny klímy; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  475 

Eider Gardiazabal Rubial, Arndt Kohn 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 80 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 80a. požaduje opatrenia na zlepšenie 

ochrany tradičných vlastných zdrojov 

príjmov EÚ pred podvodmi; žiada, aby sa 

v rámci nového viacročného finančného 

rámca navrhol akčný program EÚ, ktorý 

by prispieval k dokončeniu a finančnej 
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udržateľnosti európskych colných 

informačných systémov; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  476 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 80 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 80b. poukazuje na to, že všetky výdavky 

v rámci budúceho VFR by mali byť v 

súlade s cieľom EÚ, aby v súvislosti s 

potrebným znížením podľa 

Medzivládneho panela o zmene klímy 

vyspelými krajinami ako skupinou sa do 

roku 2050 znížili emisie o 80 – 95 % v 

porovnaní s úrovňami z roku 1990, a 

cieľom podľa Parížskej dohody, aby sa 

dosiahla rovnováha medzi 

antropogénnymi emisiami zo zdrojov a 

odstraňovaním emisií skleníkových plynov 

v druhej polovici tohto storočia; 

Or. en 

 

Pozmeňujúci návrh  477 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 80 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 80c. zdôrazňuje environmentálny 

význam a sociálno-ekonomické prínosy 

biodiverzity, napríklad prostredníctvom 

ekosystémových služieb a prírodného 

kapitálu; konštatuje, že strata biodiverzity 

sa nezmení bez podstatného dodatočného 

úsilia na miestnej, regionálnej, 

vnútroštátnej a nadnárodnej úrovni; 
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vyzýva Komisiu, aby vytvorila 

mechanizmus sledovania výdavkov EÚ na 

biodiverzitu s cieľom zlepšiť 

transparentnosť, zodpovednosť a 

účinnosť a začleniť ich do budúceho 

VFR; 

Or. en 

 

 


