
AM\1197503SK.docx PE646.935v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

Európsky parlament
2019-2024

Výbor pre rozpočet

2019/2211(INI)

29.1.2020

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
1 – 68
Návrh stanoviska
Margarida Marques
(PE644.963v01-00)

Európsky semester pre koordináciu hospodárskych politík: ročný prieskum 
rastu na rok 2020
(2019/2211(INI))



PE646.935v01-00 2/36 AM\1197503SK.docx

SK

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1197503SK.docx 3/36 PE646.935v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 1
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-1. náležite berie na vedomie 
konštatovanie Komisie, že perspektívy 
rastu sa oslabili, investície a potenciálny 
rast zostávajú pod úrovňami, ktoré 
dosahovali pred krízou, hospodárske 
rozdiely medzi členskými štátmi 
a regiónmi sa prehĺbili, nerovnosť 
v rámci EÚ sa zvýšila a tempo znižovania 
nezamestnanosti sa spomalilo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že Európska únia 
potrebuje model udržateľnejšieho rastu s 
cieľom reagovať na environmentálne, 
digitálne a demografické výzvy; víta 
európsky ekologický dohovor ako novú 
stratégiu ekologického rastu pre Európu, 
ktorej jadro bude tvoriť udržateľnosť, 
dobré životné podmienky občanov a 
spravodlivosť;

1. zdôrazňuje, že Európska únia 
potrebuje model spravodlivého, 
udržateľnejšieho a inkluzívnejšieho rastu s 
cieľom reagovať na rastúce 
environmentálne, hospodárske, sociálne, 
územné, digitálne a demografické výzvy; 
víta európsky ekologický dohovor ako 
novú stratégiu ekologického rastu pre 
Európu, ktorej jadro bude tvoriť 
udržateľnosť, dobré životné podmienky 
občanov a spravodlivosť; berie na vedomie 
premenovanie ročnej stratégie rastu 
Komisie na ročnú stratégiu udržateľného 
rastu a očakáva podstatnú zmenu politiky 
na dosiahnutie tohto cieľa;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
José Manuel Fernandes, Karlo Ressler

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že Európska únia 
potrebuje model udržateľnejšieho rastu s 
cieľom reagovať na environmentálne, 
digitálne a demografické výzvy; víta 
európsky ekologický dohovor ako novú 
stratégiu ekologického rastu pre Európu, 
ktorej jadro bude tvoriť udržateľnosť, 
dobré životné podmienky občanov a 
spravodlivosť;

1. domnieva sa, že Európska únia 
potrebuje model udržateľnejšieho rastu s 
cieľom reagovať na hospodárske, sociálne, 
environmentálne a digitálne výzvy, 
s osobitným dôrazom na vykonávanie 
dlhodobej a účinnej stratégie 
zodpovedajúcej demografickým výzvam, 
ktorým čelia členské štáty; víta európsky 
ekologický dohovor ako novú stratégiu 
ekologického rastu pre Európu, ktorej jadro 
bude tvoriť súdržnosť, udržateľnosť, dobré 
životné podmienky občanov a 
spravodlivosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Tamás Deutsch

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že Európska únia 
potrebuje model udržateľnejšieho rastu s 
cieľom reagovať na environmentálne, 
digitálne a demografické výzvy; víta 
európsky ekologický dohovor ako novú 
stratégiu ekologického rastu pre Európu, 
ktorej jadro bude tvoriť udržateľnosť, 
dobré životné podmienky občanov a 
spravodlivosť;

1. domnieva sa, že Európska únia 
potrebuje model udržateľnejšieho rastu s 
cieľom reagovať na environmentálne, 
digitálne a demografické výzvy; víta 
európsky ekologický dohovor ako novú 
stratégiu ekologického rastu pre Európu, 
ktorej jadro bude tvoriť udržateľnosť, 
dobré životné podmienky občanov a 
spravodlivosť; preto vyzýva Komisiu, aby 
naliehavo začala prácu na vytvorení 
svojho vlastného koordinačného 
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mechanizmu v EÚ s cieľom zabezpečiť, 
aby bola Európa schopná stať sa prvým 
klimaticky neutrálnym kontinentom do 
roku 2050;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Olivier Chastel

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že Európska únia 
potrebuje model udržateľnejšieho rastu s 
cieľom reagovať na environmentálne, 
digitálne a demografické výzvy; víta 
európsky ekologický dohovor ako novú 
stratégiu ekologického rastu pre Európu, 
ktorej jadro bude tvoriť udržateľnosť, 
dobré životné podmienky občanov a 
spravodlivosť;

1. domnieva sa, že Európska únia 
potrebuje model udržateľnejšieho rastu s 
cieľom reagovať na environmentálne, 
digitálne a demografické výzvy; víta 
európsky ekologický dohovor ako novú 
stratégiu ekologického rastu pre Európu, 
ktorej jadro bude tvoriť udržateľnosť, 
dobré životné podmienky občanov a 
spravodlivosť, ako aj sociálne spravodlivá 
transformácia, ktorá bude rešpektovať 
obmedzenia našich prírodných zdrojov 
a zabezpečí vytváranie pracovných miest 
a dlhotrvajúcu prosperitu pre našu 
budúcnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Nicolae Ştefănuță

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že Európska únia 
potrebuje model udržateľnejšieho rastu s 
cieľom reagovať na environmentálne, 
digitálne a demografické výzvy; víta 
európsky ekologický dohovor ako novú 

1. domnieva sa, že Európska únia 
potrebuje model udržateľnejšieho rastu s 
cieľom reagovať na environmentálne, 
digitálne a demografické výzvy; víta 
európsky ekologický dohovor ako novú 
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stratégiu ekologického rastu pre Európu, 
ktorej jadro bude tvoriť udržateľnosť, 
dobré životné podmienky občanov a 
spravodlivosť;

stratégiu ekologického rastu pre Európu, 
ktorej jadro bude tvoriť udržateľnosť, 
dobré životné podmienky občanov a 
spravodlivosť a ktorou sa zabezpečí, že 
nikto nezostane bez pomoci, a to 
prostredníctvom spravodlivej 
transformácie, pomocou ktorej sa 
vytvárajú pracovné miesta, infraštruktúra 
a napomáha sa hospodárska 
konvergencia medzi regiónmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE
Rasmus Andresen

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že Európska únia 
potrebuje model udržateľnejšieho rastu s 
cieľom reagovať na environmentálne, 
digitálne a demografické výzvy; víta 
európsky ekologický dohovor ako novú 
stratégiu ekologického rastu pre Európu, 
ktorej jadro bude tvoriť udržateľnosť, 
dobré životné podmienky občanov a 
spravodlivosť;

1. domnieva sa, že Európska únia 
potrebuje model udržateľnejšieho rastu s 
cieľom reagovať na environmentálne, 
digitálne a demografické výzvy, ako aj 
nerovnosti; víta európsky ekologický 
dohovor ako novú stratégiu ekologického 
rastu pre Európu, ktorej jadro bude tvoriť 
udržateľnosť, dobré životné podmienky 
občanov a spravodlivosť; požaduje, aby 
bola nová stratégia ekologického rastu pre 
Európu podporená sociálne spravodlivou 
transformáciou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Olivier Chastel, Fabienne Keller, Moritz Körner, Valerie Hayer

Návrh stanoviska
Odsek 1
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že Európska únia 
potrebuje model udržateľnejšieho rastu s 
cieľom reagovať na environmentálne, 
digitálne a demografické výzvy; víta 
európsky ekologický dohovor ako novú 
stratégiu ekologického rastu pre Európu, 
ktorej jadro bude tvoriť udržateľnosť, 
dobré životné podmienky občanov a 
spravodlivosť;

1. domnieva sa, že Európska únia 
potrebuje model udržateľnejšieho rastu s 
cieľom reagovať na environmentálne, 
digitálne a demografické výzvy; víta 
európsky ekologický dohovor ako novú 
stratégiu ekologického rastu pre Európu, 
ktorej jadro bude tvoriť udržateľnosť, 
dobré životné podmienky občanov a 
spravodlivosť, ako aj makroekonomická 
stabilita a súvisiaci „investičný plán pre 
udržateľnú Európu“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Alfred Sant

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že Európska únia 
potrebuje model udržateľnejšieho rastu s 
cieľom reagovať na environmentálne, 
digitálne a demografické výzvy; víta 
európsky ekologický dohovor ako novú 
stratégiu ekologického rastu pre Európu, 
ktorej jadro bude tvoriť udržateľnosť, 
dobré životné podmienky občanov a 
spravodlivosť;

1. domnieva sa, že Európska únia 
potrebuje model udržateľnejšieho rastu s 
cieľom reagovať na environmentálne, 
sociálne, digitálne a demografické výzvy; 
víta európsky ekologický dohovor ako 
novú stratégiu ekologického rastu pre 
Európu, ktorej jadro bude tvoriť 
udržateľnosť, dobré životné podmienky 
občanov a sociálna spravodlivosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Nicolae Ştefănuță

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. domnieva sa, že európsky semester 
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zohráva hlavnú úlohu pri vytváraní 
synergií smerom k synchronizácii 
verejných reforiem, ktorou sa podporuje 
model udržateľného rastu; zdôrazňuje, že 
najväčšie riziko pre európske 
hospodárstvo je nevyužiť príležitosť na 
hospodársku koordináciu a zosúladenie 
medzi vnútroštátnymi politikami 
a európskou politikou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Bogdan Rzońca

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že vykonávanie 
ekologického dohovoru nemá narúšať 
dlhodobú udržateľnosť verejných financií 
a má byť plne v súlade s Paktom stability 
a rastu a krátkodobou 
makroekonomickou stabilizáciou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Hélène Laporte, Joachim Kuhs

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že riešenie týchto 
výziev môže viesť k negatívnym 
distribučným účinkom; domnieva sa preto, 
že zabezpečenie vykonávania zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv je 
kľúčové;

2. zdôrazňuje, že riešenie týchto 
výziev môže viesť k negatívnym 
distribučným účinkom;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 13
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že riešenie týchto 
výziev môže viesť k negatívnym 
distribučným účinkom; domnieva sa preto, 
že zabezpečenie vykonávania zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv je 
kľúčové;

2. zdôrazňuje, že riešenie týchto 
výziev môže viesť k negatívnym 
distribučným účinkom; domnieva sa preto, 
že zabezpečenie plného vykonávania zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv je 
kľúčové, najmä pokiaľ ide o trh práce, 
a to ukončením jeho deregulácie, 
zabezpečením existujúcich pracovných 
miest a vytvorením nových, ktoré budú 
vysokokvalitné, riešením nezamestnanosti, 
chudoby zamestnaných osôb a neistých 
pracovných miest a odstránením rozdielov 
v odmeňovaní žien a mužov a podľa veku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Erik Bergkvist

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že riešenie týchto 
výziev môže viesť k negatívnym 
distribučným účinkom; domnieva sa preto, 
že zabezpečenie vykonávania zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv je 
kľúčové;

2. zdôrazňuje, že riešenie týchto 
výziev môže viesť k negatívnym 
distribučným účinkom; domnieva sa preto, 
že zabezpečenie vykonávania zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv je 
kľúčové; zdôrazňuje, že inkluzívny rast sa 
musí dosiahnuť prostredníctvom 
významných investícií do ekologických 
pracovných miest, infraštruktúry, 
vzdelávania a odbornej prípravy, zdravia, 
výskumu a inovácie; zvýšená produktivita 
však musí viesť k celkovo vyšším mzdám;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že riešenie týchto 
výziev môže viesť k negatívnym 
distribučným účinkom; domnieva sa preto, 
že zabezpečenie vykonávania zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv je 
kľúčové;

2. zdôrazňuje, že tieto výzvy 
ovplyvňujú ľudí rôznymi spôsobmi 
a môžu viesť k negatívnym 
redistributívnym účinkom; domnieva sa 
preto, že zabezpečenie vykonávania zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv 
prostredníctvom právne záväzných 
nástrojov je kľúčové s cieľom zabezpečiť, 
aby nový európsky model rastu neobišiel 
tých, ktorí nie sú schopní plne využívať 
príležitosti, ktoré vytvára;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Olivier Chastel, Fabienne Keller, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, Valerie Hayer

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že riešenie týchto 
výziev môže viesť k negatívnym 
distribučným účinkom; domnieva sa preto, 
že zabezpečenie vykonávania zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv je 
kľúčové;

2. zdôrazňuje, že riešenie týchto 
výziev môže viesť k negatívnym 
distribučným účinkom, ale aj vytvárať 
pozitívne možnosti, ako je vytváranie 
pracovných miest; domnieva sa preto, že 
zabezpečenie vykonávania zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv je 
kľúčové, najmä na obnovenie dôstojnosti 
práce, zabezpečenie rodovej rovnosti 
a zníženie chudoby;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 17
José Manuel Fernandes, Karlo Ressler

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že riešenie týchto 
výziev môže viesť k negatívnym 
distribučným účinkom; domnieva sa preto, 
že zabezpečenie vykonávania zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv je 
kľúčové;

2. zdôrazňuje, že riešenie týchto 
výziev môže viesť k negatívnym 
distribučným účinkom; domnieva sa preto, 
že zabezpečenie vykonávania zásad 
solidarity a Európskeho piliera sociálnych 
práv je kľúčové;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Clotilde Armand

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. pripomína, že pracovná mobilita 
patrí medzi hlavné faktory hospodárskeho 
rastu, ale poznamenáva, že úbytok 
aktívneho obyvateľstva v niektorých 
regiónoch na okraji EÚ predstavuje riziko 
makroekonomických nerovnováh; 
pripomína, že takýto úbytok je zapríčinený 
najmä hromadnou emigráciou, a varuje, 
že tento trend predstavuje dlhodobú 
hrozbu pre hospodárstva týchto regiónov, 
ich verejné financie a EÚ ako celok; 
pripomína, že fondy politiky súdržnosti 
EÚ sú zamerané na podporu 
konvergencie hospodárstiev EÚ, 
revitalizáciu najchudobnejších regiónov 
Únie, a tým na spomalenie hromadnej 
emigrácie; preto vyjadruje poľutovanie, 
že Komisia navrhla znížiť sumu pridelenú 
na súdržnosť v nasledujúcom viacročnom 
finančnom rámci;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Nicolae Ştefănuță

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje naliehavý stav zmeny 
klímy, ktorý sa musí riešiť v každom 
členskom štáte; európsky ekologický 
dohovor má potenciál spojiť všetky 
zainteresované strany  otázkou, ktorá je 
jednak veľkou výzvou, a zároveň 
príležitosťou na oživenie hospodárstva; 
preto vyzýva na koordinovanú stratégiu 
v rámci európskeho semestra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Elisabetta Gualmini, Margarida Marques

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje význam rýchleho 
prijatia Európskeho nástroja stabilizácie 
investícií spolu s európskym systémom 
zaistenia v nezamestnanosti na ochranu 
občanov a zníženie tlaku na verejné 
financie počas tzv. asymetrických otrasov 
s cieľom prekonať sociálnu 
a hospodársku nerovnováhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Younous Omarjee
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Návrh stanoviska
Odsek 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. vyjadruje poľutovanie nad 
rúcaním verejných dôchodkových 
systémov, ktoré presadzuje európsky 
semester;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 22
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam európskeho 
semestra ako nástroja na zabezpečenie 
koordinácie politík; víta väčšie zameranie 
na udržateľnosť životného prostredia a 
plnenie cieľov udržateľného rozvoja v 
správach o jednotlivých krajinách;

3. poukazuje na funkciu európskeho 
semestra ako nástroja na koordináciu 
politík; víta väčšie zameranie na 
udržateľnosť životného prostredia a 
plnenie 17 cieľov udržateľného rozvoja 
z Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj OSN 
v správach o jednotlivých krajinách; 
zdôrazňuje, že v cieľoch udržateľného 
rozvoja sa vyzýva na činnosť na podporu 
prosperity a budovanie spravodlivého 
a inkluzívneho hospodárskeho rastu 
a zároveň na ochranu planéty, ukončenie 
chudoby a riešenie radu základných 
sociálnych potrieb, ako sú vzdelávanie, 
zdravie, starostlivosť o deti, sociálna 
ochrana a pracovné príležitosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE
Rasmus Andresen
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Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam európskeho 
semestra ako nástroja na zabezpečenie 
koordinácie politík; víta väčšie zameranie 
na udržateľnosť životného prostredia a 
plnenie cieľov udržateľného rozvoja v 
správach o jednotlivých krajinách;

3. zdôrazňuje význam európskeho 
semestra ako nástroja na zabezpečenie 
koordinácie a koherentnosti politík; víta 
väčšie zameranie na udržateľnosť 
životného prostredia a plnenie cieľov 
udržateľného rozvoja v správach o 
jednotlivých krajinách; žiada, aby semester 
zohrával aktívnejšiu úlohu s cieľom 
zabezpečiť, aby EÚ splnila svoje záväzky 
podľa Parížskej dohody obmedziť 
globálne otepľovanie na 1,5 stupňa, 
a najmä požaduje posilnenie prepojení 
medzi národnými energetickými 
a klimatickými plánmi, a to aj pri 
navrhovaní odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Tamás Deutsch

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam európskeho 
semestra ako nástroja na zabezpečenie 
koordinácie politík; víta väčšie zameranie 
na udržateľnosť životného prostredia a 
plnenie cieľov udržateľného rozvoja v 
správach o jednotlivých krajinách;

3. zdôrazňuje význam európskeho 
semestra ako nástroja na zabezpečenie 
koordinácie politík; domnieva sa, že je 
podstatné zachovať pôvodný účel 
a funkciu európskeho semestra, keďže bol 
vytvorený na poskytovanie rámca na 
koordinovanie hospodárskych politík 
v Európskej únii a podpora udržateľného 
rastu udržateľným spôsobom znamená 
presadzovanie zodpovedných fiškálnych 
politík, štrukturálnych reforiem 
a investícií;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 25
Olivier Chastel, Moritz Körner, Nils Torvalds, Valerie Hayer

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam európskeho 
semestra ako nástroja na zabezpečenie 
koordinácie politík; víta väčšie zameranie 
na udržateľnosť životného prostredia a 
plnenie cieľov udržateľného rozvoja v 
správach o jednotlivých krajinách;

3. zdôrazňuje význam európskeho 
semestra ako nástroja na zabezpečenie 
koordinácie politík; podporuje silnejšie 
prepojenie medzi politikou súdržnosti 
a odporúčaniami Komisie pre jednotlivé 
krajiny v rámci európskeho semestra; víta 
väčšie zameranie na udržateľnosť 
životného prostredia a plnenie cieľov 
udržateľného rozvoja v správach o 
jednotlivých krajinách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Olivier Chastel

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam európskeho 
semestra ako nástroja na zabezpečenie 
koordinácie politík; víta väčšie zameranie 
na udržateľnosť životného prostredia a 
plnenie cieľov udržateľného rozvoja v 
správach o jednotlivých krajinách;

3. zdôrazňuje význam európskeho 
semestra ako nástroja na zabezpečenie 
koordinácie makroekonomických politík 
s presunom dôrazu z makroekonomickej 
stability na udržateľný rozvoj; víta väčšie 
zameranie na klímu a udržateľnosť 
životného prostredia a plnenie cieľov 
udržateľného rozvoja v správach o 
jednotlivých krajinách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Alfred Sant
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Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam európskeho 
semestra ako nástroja na zabezpečenie 
koordinácie politík; víta väčšie zameranie 
na udržateľnosť životného prostredia a 
plnenie cieľov udržateľného rozvoja v 
správach o jednotlivých krajinách;

3. zdôrazňuje význam európskeho 
semestra ako nástroja na zabezpečenie 
koordinácie politík; víta väčšie zameranie 
na udržateľnosť životného prostredia a 
plnenie cieľov udržateľného rozvoja v 
správach o jednotlivých krajinách; trvá na 
tom, že treba vyvinúť väčšie úsilie, pokiaľ 
ide o ochranu a modernizáciu európskeho 
sociálneho modelu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. poukazuje na to, že európsky 
semester musí konzistentne prispievať 
k odstraňovaniu sociálnych, 
hospodárskych, územných, rastových 
a investičných nerovností a rozdielov 
medzi členskými štátmi a regiónmi; 
zdôrazňuje, že treba vykonať viac na 
podporu členských štátov a regiónov, 
ktoré zažívajú pomalší rast, väčšie 
nerovnosti a vyššiu nezamestnanosť, 
najmä pokiaľ ide o mladých ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Elisabetta Gualmini, Margarida Marques

Návrh stanoviska
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Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. víta nový záväzok Komisie 
prehodnotiť súčasné pravidlá Paktu 
stability a rastu, ktoré v období 
hospodárskej stagnácie a nedostatočného 
investovania už nie sú primerané; preto sa 
domnieva, že je potrebné zvýšiť flexibilitu 
s cieľom podporiť rast a investície do 
životného prostredia a sociálnej oblasti na 
účely riešenia núdzového stavu v oblasti 
klímy a súvisiacich sociálnych dôsledkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, 
Olivier Chastel

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. pripomína napríklad významnú 
úlohu fondov politiky súdržnosti pri 
vykonávaní cieľov udržateľného rozvoja, 
ako aj Európskeho piliera sociálnych práv 
v členských štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Elisabetta Gualmini

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. okrem toho vyzýva Komisiu, aby 
zaviedla pravidlo vyrovnaného rozpočtu 
pre verejné investície, najmä pokiaľ ide 
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o investovanie do životného prostredia 
a sociálnej oblasti, s cieľom umožniť 
investície, na ktoré sa nebudú vzťahovať 
pravidlá pre dlh a deficit podľa Paktu 
stability a rastu; zdôrazňuje, že v tomto 
zmysle by sa mohlo uvažovať 
o príspevkoch členských štátov do 
rozpočtu EÚ na základe HND, keďže ide 
o investičný rozpočet, alebo 
o spolufinancovaní programov EÚ 
členskými štátmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. zdôrazňuje potrebu revízie Paktu 
stability a rastu so zreteľom na 
odporúčania Európskej fiškálnej rady 
s cieľom riešiť riziká, ktoré predstavuje 
zmena klímy a oslabený rast, ako aj 
odstrániť procyklické prvky vo fiškálnych 
pravidlách EÚ, prilákať udržateľné 
investície a dosiahnuť hospodársku, 
sociálnu a územnú konvergenciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. pripomína, ako ďalší príklad, 
mimoriadne významný vplyv investícií 
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v oblasti výskumu a vývoja, ako aj na 
získavanie zručností mladých ľudí, 
z hľadiska produktivity členských štátov, 
a zdôrazňuje paradox medzi touto 
skutočnosťou a opakovanou neochotou 
niektorých členských štátov v posledných 
rokoch aj v ďalšom období zvýšiť ambície 
politiky EÚ v tomto ohľade;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Marco Zanni, Valentino Grant

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. víta správy o výkonnosti 
jednotného trhu, ktoré vyvrátia mýty 
v súvislosti s prístupom čistých 
prispievateľov a čistých príjemcov 
k rozpočtu EÚ tým, že poskytnú číselné 
údaje, ktoré preukážu výhody prístupu na 
jednotný trh pre členské štáty;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 35
Clotilde Armand

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. víta správy o výkonnosti 
jednotného trhu, ktoré vyvrátia mýty v 
súvislosti s prístupom čistých 
prispievateľov a čistých príjemcov k 
rozpočtu EÚ tým, že poskytnú číselné 
údaje, ktoré preukážu výhody prístupu na 
jednotný trh pre členské štáty;

4. víta správy o výkonnosti 
jednotného trhu, ktoré vyvrátia mýty v 
súvislosti s prístupom čistých 
prispievateľov a čistých príjemcov k 
rozpočtu EÚ tým, že poskytnú číselné 
údaje, ktoré preukážu výhody prístupu na 
jednotný trh pre členské štáty; 
poznamenáva, že v prístupe čistých 
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prispievateľov a čistých príjemcov sa 
takisto nezohľadňujú celkové 
hospodárske súvislosti, najmä tok kapitálu 
medzi krajinami EÚ alebo presun 
bohatstva v podobe úniku mozgov 
vysokokvalifikovaných pracovníkov 
z okrajových častí do centra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. víta správy o výkonnosti 
jednotného trhu, ktoré vyvrátia mýty v 
súvislosti s prístupom čistých 
prispievateľov a čistých príjemcov k 
rozpočtu EÚ tým, že poskytnú číselné 
údaje, ktoré preukážu výhody prístupu na 
jednotný trh pre členské štáty;

4. poznamenáva, že správy o 
výkonnosti jednotného trhu vyvracajú 
mýty v súvislosti s prístupom čistých 
prispievateľov a čistých príjemcov k 
rozpočtu EÚ tým, že poskytnú číselné 
údaje, ktoré preukážu výhody prístupu na 
jednotný trh pre členské štáty; domnieva 
sa, že reforma a zvýšenie vlastných 
zdrojov EÚ takisto prispejú k tomuto 
účelu; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Olivier Chastel, Fabienne Keller, Clotilde Armand, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, 
Moritz Körner, Valerie Hayer

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. víta správy o výkonnosti 
jednotného trhu, ktoré vyvrátia mýty v 
súvislosti s prístupom čistých 
prispievateľov a čistých príjemcov k 

4. víta správy o výkonnosti 
jednotného trhu, ktoré vyvrátia mýty v 
súvislosti s prístupom čistých 
prispievateľov a čistých príjemcov k 
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rozpočtu EÚ tým, že poskytnú číselné 
údaje, ktoré preukážu výhody prístupu na 
jednotný trh pre členské štáty;

rozpočtu EÚ tým, že poskytnú číselné 
údaje, ktoré preukážu výhody prístupu na 
jednotný trh pre členské štáty a solidaritu 
medzi našimi hospodárstvami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Nicolae Ştefănuță

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. poukazuje na význam rokovaní 
o nasledujúcom VFR s cieľom stanoviť 
rozpočtový rámec na nasledujúce roky 
ako hlavný nástroj nielen na financovanie 
EÚ a nadchádzajúce politiky, ale najmä 
na celkovú koherentnosť európskeho 
semestra; akékoľvek oneskorenie bude 
mať negatívny vplyv na rozsah pôsobnosti 
európskeho semestra; preto vyzýva Radu, 
aby pokročila v rokovaniach o VFR;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Olivier Chastel, Fabienne Keller, Clotilde Armand, Nils Torvalds, Mauri Pekkarinen, 
Moritz Körner, Valerie Hayer

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. pripomína, že boj proti daňovým 
únikom a vyhýbaniu sa daňovým 
povinnostiam možno účinne vyriešiť 
prostredníctvom spoločného úsilia na 
európskej úrovni;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 40
Hélène Laporte

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje význam riadne 
financovaného rozpočtu EÚ s cieľom 
riešiť spoločné výzvy a očakávania 
občanov; pripomína pozíciu Parlamentu, 
v ktorej sa požaduje silný a dôveryhodný 
rozpočet EÚ a dohoda o reforme 
vlastných zdrojov EÚ s jeho súhlasom; 
žiada, aby Komisia prijala 
transparentnejšiu, prísnejšiu a 
komplexnejšiu metodiku pre začleňovanie 
opatrení v oblasti klímy a biodiverzity a 
aby do tohto procesu zapojila Parlament;

5. žiada, aby Komisia prijala 
transparentnejšiu, prísnejšiu a 
komplexnejšiu metodiku pre začleňovanie 
opatrení v oblasti klímy a biodiverzity a 
aby do tohto procesu zapojila Parlament;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 41
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje význam riadne 
financovaného rozpočtu EÚ s cieľom riešiť 
spoločné výzvy a očakávania občanov; 
pripomína pozíciu Parlamentu, v ktorej sa 
požaduje silný a dôveryhodný rozpočet EÚ 
a dohoda o reforme vlastných zdrojov EÚ s 
jeho súhlasom; žiada, aby Komisia prijala 
transparentnejšiu, prísnejšiu a 
komplexnejšiu metodiku pre začleňovanie 
opatrení v oblasti klímy a biodiverzity a 
aby do tohto procesu zapojila Parlament;

5. zdôrazňuje význam riadne 
a dostatočne financovaného rozpočtu EÚ s 
cieľom riešiť spoločné výzvy a očakávania 
občanov; pripomína pozíciu Parlamentu, v 
ktorej sa požaduje silný a dôveryhodný 
rozpočet EÚ a dohoda o reforme vlastných 
zdrojov EÚ s jeho súhlasom; opakuje 
pevnú pozíciu Parlamentu neakceptovať 
žiadne zníženia v politikách súdržnosti 
a zdôrazňuje potrebu zvýšiť rozpočet na 
politiky súdržnosti s cieľom zachovať 
a ďalej posilňovať európsku pridanú 
hodnotu, a tým prispieť k hospodárskemu 
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rastu, sociálnemu a územnému 
začleneniu, inovácii a ochrane životného 
prostredia; žiada, aby Komisia prijala 
transparentnejšiu, prísnejšiu a 
komplexnejšiu metodiku pre začleňovanie 
opatrení v oblasti klímy a biodiverzity a 
aby do tohto procesu zapojila Parlament;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje význam riadne 
financovaného rozpočtu EÚ s cieľom riešiť 
spoločné výzvy a očakávania občanov; 
pripomína pozíciu Parlamentu, v ktorej sa 
požaduje silný a dôveryhodný rozpočet EÚ 
a dohoda o reforme vlastných zdrojov EÚ s 
jeho súhlasom; žiada, aby Komisia prijala 
transparentnejšiu, prísnejšiu a 
komplexnejšiu metodiku pre začleňovanie 
opatrení v oblasti klímy a biodiverzity a 
aby do tohto procesu zapojila Parlament;

5. zdôrazňuje význam riadne 
financovaného rozpočtu EÚ s cieľom riešiť 
spoločné výzvy a očakávania občanov; 
pripomína pozíciu Parlamentu, v ktorej sa 
požaduje silný a dôveryhodný rozpočet EÚ 
a dohoda o reforme vlastných zdrojov EÚ s 
jeho súhlasom; žiada, aby Komisia prijala 
transparentnejšiu, prísnejšiu 
a komplexnejšiu metodiku pre 
začleňovanie opatrení v oblasti klímy a 
biodiverzity vrátane zmenených 
ukazovateľov výkonnosti, na určovanie 
a riešenie výdavkov súvisiacich s klímou 
a biodiverzitou, predchádzanie finančnej 
podpore pre škodlivé opatrenia 
a monitorovanie stredno- až dlhodobého 
vplyvu zohľadňovania problematiky 
zmeny klímy na zmiernenie a adaptáciu, 
a zároveň aby do tohto procesu zapojila 
Parlament; pripomína, že budúci rozpočet 
EÚ by mal prispievať k začleňovaniu 
opatrení v oblasti klímy a biodiverzity nad 
úroveň podielov cielených výdavkov 
prostredníctvom začlenenia rozmeru 
klímy a sociálneho rozmeru do prijímania 
rozhodnutí vo všetkých hlavných 
politikách a počas celého cyklu politiky;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 43
Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE
Rasmus Andresen

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje význam riadne 
financovaného rozpočtu EÚ s cieľom 
riešiť spoločné výzvy a očakávania 
občanov; pripomína pozíciu Parlamentu, v 
ktorej sa požaduje silný a dôveryhodný 
rozpočet EÚ a dohoda o reforme vlastných 
zdrojov EÚ s jeho súhlasom; žiada, aby 
Komisia prijala transparentnejšiu, 
prísnejšiu a komplexnejšiu metodiku pre 
začleňovanie opatrení v oblasti klímy a 
biodiverzity a aby do tohto procesu 
zapojila Parlament;

5. zdôrazňuje, že dostatočne 
financovaný rozpočet EÚ a viacročný 
finančný rámec sú potrebné na riešenie 
spoločných výziev a očakávaní občanov 
a významnou mierou prispievajú 
k udržateľnému rastu v členských štátoch 
EÚ; pripomína pozíciu Parlamentu, v 
ktorej sa požaduje silný a dôveryhodný 
rozpočet EÚ a dohoda o reforme vlastných 
zdrojov EÚ s jeho súhlasom; žiada, aby 
Komisia prijala transparentnejšiu, 
prísnejšiu a komplexnejšiu metodiku pre 
sledovanie výdavkov a začleňovanie 
opatrení v oblasti klímy, biodiverzity, 
účtovníctva a takisto pre usmernenia na 
zabezpečenie, aby boli všetky výdavky EÚ 
zlučiteľné s Parížskou dohodou udržať 
globálne otepľovanie pod úrovňou 
zvýšenia o 1,5 stupňa; žiada, aby 
Európska komisia čo najskôr, ale 
najneskôr do júla 2020 predložila 
podrobnejší návrh viacročného 
finančného rámca, a vyzýva, aby do 
prijímania rozhodnutia zapojila 
Parlament;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Olivier Chastel, Fabienne Keller, Clotilde Armand, Mauri Pekkarinen, Martin Hojsík, 
Nils Torvalds, Valerie Hayer

Návrh stanoviska
Odsek 5
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje význam riadne 
financovaného rozpočtu EÚ s cieľom riešiť 
spoločné výzvy a očakávania občanov; 
pripomína pozíciu Parlamentu, v ktorej sa 
požaduje silný a dôveryhodný rozpočet EÚ 
a dohoda o reforme vlastných zdrojov EÚ s 
jeho súhlasom; žiada, aby Komisia prijala 
transparentnejšiu, prísnejšiu a 
komplexnejšiu metodiku pre začleňovanie 
opatrení v oblasti klímy a biodiverzity a 
aby do tohto procesu zapojila Parlament;

5. zdôrazňuje význam riadne 
financovaného rozpočtu EÚ s cieľom riešiť 
spoločné výzvy a očakávania občanov pri 
zabezpečení súdržnosti politík; pripomína 
pozíciu Parlamentu, v ktorej sa požaduje 
silný a dôveryhodný rozpočet EÚ, a to na 
tradičné politiky aj na nové výzvy, a 
dohoda o reforme vlastných zdrojov EÚ s 
jeho súhlasom; pripomína, že s cieľom 
splniť záväzky podľa Parížskej dohody 
o zmene klímy by príspevok EÚ k cieľu 
v oblasti klímy mal dosiahnuť 30 % 
výdavkov za obdobie VFR 2021 – 2027; 
pripomína, že VFR musí zahŕňať najmä 
spravodlivú transformáciu a záruku pre 
mladých ľudí a prispieť svojím dielom 
k európskemu ekologickému dohovoru; 
žiada, aby Komisia prijala 
transparentnejšiu, prísnejšiu a 
komplexnejšiu metodiku pre začleňovanie 
opatrení v oblasti klímy a biodiverzity a 
aby do tohto procesu zapojila Parlament;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Lefteris Christoforou

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje význam riadne 
financovaného rozpočtu EÚ s cieľom riešiť 
spoločné výzvy a očakávania občanov; 
pripomína pozíciu Parlamentu, v ktorej sa 
požaduje silný a dôveryhodný rozpočet EÚ 
a dohoda o reforme vlastných zdrojov EÚ s 
jeho súhlasom; žiada, aby Komisia prijala 
transparentnejšiu, prísnejšiu a 
komplexnejšiu metodiku pre začleňovanie 
opatrení v oblasti klímy a biodiverzity a 
aby do tohto procesu zapojila Parlament;

5. zdôrazňuje význam riadne 
financovaného rozpočtu EÚ s cieľom riešiť 
spoločné výzvy a očakávania občanov; 
pripomína pozíciu Parlamentu, v ktorej sa 
požaduje silný a dôveryhodný rozpočet EÚ 
zameraný na rozvoj a sociálnu oblasť a 
dohoda o reforme vlastných zdrojov EÚ s 
jeho súhlasom; žiada, aby Komisia prijala 
transparentnejšiu, prísnejšiu a 
komplexnejšiu metodiku pre začleňovanie 
opatrení v oblasti klímy a biodiverzity a 
aby do tohto procesu zapojila Parlament;
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Or. el

Pozmeňujúci návrh 46
José Manuel Fernandes, Karlo Ressler

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje význam riadne 
financovaného rozpočtu EÚ s cieľom riešiť 
spoločné výzvy a očakávania občanov; 
pripomína pozíciu Parlamentu, v ktorej sa 
požaduje silný a dôveryhodný rozpočet EÚ 
a dohoda o reforme vlastných zdrojov EÚ s 
jeho súhlasom; žiada, aby Komisia prijala 
transparentnejšiu, prísnejšiu a 
komplexnejšiu metodiku pre začleňovanie 
opatrení v oblasti klímy a biodiverzity a 
aby do tohto procesu zapojila Parlament;

5. zdôrazňuje význam riadne 
financovaného rozpočtu EÚ s cieľom riešiť 
spoločné výzvy a očakávania občanov; 
pripomína pozíciu Parlamentu, v ktorej sa 
požaduje silný a dôveryhodný rozpočet EÚ 
a dohoda o reforme vlastných zdrojov EÚ s 
jeho súhlasom; žiada, aby Komisia prijala 
spravodlivejšiu, transparentnejšiu, 
prísnejšiu a komplexnejšiu metodiku pre 
začleňovanie opatrení v oblasti klímy a 
biodiverzity a aby do tohto procesu 
zapojila Parlament;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Erik Bergkvist

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje mimoriadne dôležitú 
úlohu politiky súdržnosti ako prvoradej 
politiky verejného investovania v Európe, 
a preto zdôrazňuje potrebu zvýšiť rozpočet 
na politiku súdržnosti na obdobie rokov 
2021 – 2027, pri zachovaní jeho európskej 
pridanej hodnoty, a tým prispieť 
k udržateľnému hospodárskemu rastu 
a ekologickým pracovným miestam, 
sociálnemu začleneniu, inovácii 
a ochrane životného prostredia vrátane 
cieľov Parížskej dohody v oblasti klímy; 



AM\1197503SK.docx 27/36 PE646.935v01-00

SK

okrem toho bude politika súdržnosti 
zohrávať hlavnú úlohu pri zabezpečení 
sociálne spravodlivej transformácie 
európskeho hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. domnieva sa, že prechod na tento 
nový model rastu si vyžaduje značné 
množstvo investícií a niektoré nástroje 
plánované v nasledujúcom VFR na 
obdobie rokov 2021 – 2027 môžu 
zohrávať významnú úlohu pri podpore 
ekologickej transformácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Marco Zanni, Valentino Grant

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa, že členské štáty a 
regióny majú, pokiaľ ide o transformáciu, 
rôzne východiskové pozície; domnieva sa, 
že mechanizmus spravodlivej 
transformácie by mal zabezpečiť 
primeranú, inkluzívnu a spravodlivú 
transformáciu pre všetkých;

6. domnieva sa, že členské štáty a 
regióny majú, pokiaľ ide o transformáciu, 
rôzne východiskové pozície;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 50
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa, že členské štáty a 
regióny majú, pokiaľ ide o transformáciu, 
rôzne východiskové pozície; domnieva sa, 
že mechanizmus spravodlivej 
transformácie by mal zabezpečiť 
primeranú, inkluzívnu a spravodlivú 
transformáciu pre všetkých;

6. zdôrazňuje, že členské štáty a 
regióny majú, pokiaľ ide o transformáciu 
na ekologickejšie hospodárstvo, rôzne 
východiskové pozície a že niektoré z nich 
preto budú omnoho viac vystavené 
hospodárskym a sociálnym rizikám; 
poukazuje na to, že mechanizmus 
spravodlivej transformácie musí 
zabezpečiť primeranú, inkluzívnu a 
spravodlivú transformáciu pre všetkých; 
vyjadruje poľutovanie v tejto súvislosti, že 
existujúci finančný návrh na Fond na 
spravodlivú transformáciu sa 
najpravdepodobnejšie ukáže ako 
nedostatočný na dosiahnutie tohto cieľa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Erik Bergkvist

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa, že členské štáty a 
regióny majú, pokiaľ ide o transformáciu, 
rôzne východiskové pozície; domnieva sa, 
že mechanizmus spravodlivej 
transformácie by mal zabezpečiť 
primeranú, inkluzívnu a spravodlivú 
transformáciu pre všetkých;

6. domnieva sa, že členské štáty a 
regióny majú, pokiaľ ide o transformáciu, 
rôzne východiskové pozície; domnieva sa, 
že mechanizmus spravodlivej 
transformácie by mal zabezpečiť 
primeranú, inkluzívnu a spravodlivú 
transformáciu pre všetkých; zdôrazňuje, že 
európsky semester musí konzistentne 
prispievať k odstraňovaniu sociálnych, 
hospodárskych a územných nerovností 
a rozdielov medzi regiónmi EÚ, a preto sú 
potrebné nové ukazovatele zamerané na 



AM\1197503SK.docx 29/36 PE646.935v01-00

SK

sociálne aspekty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa, že členské štáty a 
regióny majú, pokiaľ ide o transformáciu, 
rôzne východiskové pozície; domnieva sa, 
že mechanizmus spravodlivej 
transformácie by mal zabezpečiť 
primeranú, inkluzívnu a spravodlivú 
transformáciu pre všetkých;

6. domnieva sa, že členské štáty a 
regióny majú, pokiaľ ide o transformáciu, 
rôzne východiskové pozície a úsilie, ktoré 
sa už vynaložilo, neostane bez 
povšimnutia; domnieva sa, že 
mechanizmus spravodlivej transformácie 
by mal zabezpečiť primeranú, inkluzívnu a 
spravodlivú transformáciu pre všetkých, 
ktorých sa týka transformácia v oblasti 
životného prostredia a klímy na uhlíkovo 
neutrálne hospodárstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Nicolae Ştefănuță

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa, že členské štáty a 
regióny majú, pokiaľ ide o transformáciu, 
rôzne východiskové pozície; domnieva sa, 
že mechanizmus spravodlivej 
transformácie by mal zabezpečiť 
primeranú, inkluzívnu a spravodlivú 
transformáciu pre všetkých;

6. domnieva sa, že členské štáty a 
regióny majú, pokiaľ ide o transformáciu, 
rôzne východiskové pozície; domnieva sa, 
že mechanizmus spravodlivej 
transformácie by mal zabezpečiť 
primeranú, inkluzívnu a spravodlivú 
transformáciu pre všetkých; čím sa 
zabezpečí silný nástroj, ktorý môže 
poskytovať potrebnú technickú pomoc 
menej rozvinutým regiónom;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
José Manuel Fernandes, Karlo Ressler

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa, že členské štáty a 
regióny majú, pokiaľ ide o transformáciu, 
rôzne východiskové pozície; domnieva sa, 
že mechanizmus spravodlivej 
transformácie by mal zabezpečiť 
primeranú, inkluzívnu a spravodlivú 
transformáciu pre všetkých;

6. domnieva sa, že členské štáty a 
regióny majú, pokiaľ ide o transformáciu, 
rôzne východiskové pozície; domnieva sa, 
že mechanizmus spravodlivej 
transformácie by mal zabezpečiť 
primeranú, inkluzívnu, spravodlivú 
a rovnakú transformáciu pre všetkých, 
najmä pre členské štáty s nižším HND na 
obyvateľa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Alfred Sant

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa, že členské štáty a 
regióny majú, pokiaľ ide o transformáciu, 
rôzne východiskové pozície; domnieva sa, 
že mechanizmus spravodlivej 
transformácie by mal zabezpečiť 
primeranú, inkluzívnu a spravodlivú 
transformáciu pre všetkých;

6. domnieva sa, že členské štáty a 
regióny majú, pokiaľ ide o transformáciu, 
rôzne východiskové pozície; domnieva sa, 
že mechanizmus spravodlivej 
transformácie by mal zabezpečiť 
primeranú, inkluzívnu a spravodlivú 
transformáciu pre všetkých, 
v neposlednom rade aj pre ostrovy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, 
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Olivier Chastel

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. víta iniciatívu Komisie predložiť 
investičný plán pre udržateľnú Európu 
ako skutočný katalyzátor investícií 
potrebných na realizáciu európskeho 
ekologického dohovoru;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini

Návrh stanoviska
Odsek 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. pripomína význam dokončenia 
hospodárskej a menovej únie s ústrednou 
fiškálnou kapacitou schopnou zvládať 
makroekonomické otrasy pomocou 
nástrojov, ako sú európsky systém 
zaistenia v nezamestnanosti a Európsky 
nástroj stabilizácie investícií; berie na 
vedomie návrhy vytvoriť rozpočtový 
nástroj pre konvergenciu 
a konkurencieschopnosť eurozóny 
a Program na podporu reforiem; 
domnieva sa, že jeho riadiaca štruktúra by 
mala podliehať demokratickej kontrole, 
a má obavu, že ak by bol tento rozpočtový 
nástroj príliš malý, hrozí riziko, že by 
nebol makroekonomicky relevantný;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma
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Návrh stanoviska
Odsek 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6c. zdôrazňuje, že je dôležité, aby 
rozpočtové zdroje EÚ a jej členských 
štátov bojovali proti daňovým únikom, 
vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam 
a agresívnemu daňovému plánovaniu; 
pripomína, že investovanie do tohto boja 
prenesie finančnú právomoc späť na 
štátne rozpočty omnoho ľahšie 
a systematickejšie než akékoľvek úspory 
vykonané na základe rozpočtu EÚ; 
domnieva sa, že digitálne technológie 
budú mať vplyv na spôsob vytvárania 
pridanej hodnoty v hospodárstve a že 
európsky daňový systém by sa mal 
reformovať, aby zvládol túto 
transformáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Pierre Larrouturou

Návrh stanoviska
Odsek 6 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6d. domnieva sa, že flexibilita Paktu 
stability a rastu by sa mala ďalej 
revidovať, aby sa zohľadnili snahy 
členských štátov o podporu spravodlivého 
a inkluzívneho prechodu na 
konkurencieschopné ekologické 
a digitálne hospodárstvo prostredníctvom 
verejných investícií; opätovne pripomína, 
že ako príspevok k investičnému 
a proticyklickému rozpočtu, v spojení 
s cieľmi udržateľného rozvoja, by mali 
byť príspevky členských štátov do 
rozpočtu EÚ a/alebo štátneho 
spolufinancovania programov EÚ vyňaté 
z výpočtov vnútroštátnych deficitov;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini

Návrh stanoviska
Odsek 6 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6e. zdôrazňuje, že každá reforma 
zdaňovania zameraná na ekologizáciu 
vnútroštátnych rozpočtov musí byť 
navrhnutá tak, aby sa predišlo zvýšeniu 
daňového zaťaženia poplatníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Damian Boeselager
v mene skupiny Verts/ALE
Rasmus Andresen

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva Komisiu, aby pokračovala v 
posilňovaní demokratickej zodpovednosti 
európskeho semestra.

7. zdôrazňuje nedostatočnú 
demokratickú zodpovednosť pri 
stanovovaní priorít európskeho semestra; 
nalieha na Komisiu, aby pracovala na 
silnejšej úlohe Európskeho parlamentu 
v rámci riadenia európskeho semestra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 7
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva Komisiu, aby pokračovala v 
posilňovaní demokratickej zodpovednosti 
európskeho semestra.

7. nalieha na Komisiu, aby 
pokračovala v posilňovaní demokratickej 
zodpovednosti európskeho semestra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Margarida Marques, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva Komisiu, aby pokračovala v 
posilňovaní demokratickej zodpovednosti 
európskeho semestra.

7. vyzýva Komisiu, aby pokračovala 
v posilňovaní demokratickej zodpovednosti 
európskeho semestra, a vyzýva členské 
štáty, aby zahrnuli národné parlamenty, 
sociálnych partnerov a príslušné 
zainteresované strany do užšej spolupráce 
s Európskym parlamentom v rámci 
európskeho semestra v oblasti koordinácie 
makroekonomickej politiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
José Manuel Fernandes, Karlo Ressler

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva Komisiu, aby pokračovala v 
posilňovaní demokratickej zodpovednosti 
európskeho semestra.

7. vyzýva Komisiu, aby pokračovala v 
posilňovaní demokratickej zodpovednosti 
európskeho semestra, a to najmä 
posilnením úlohy národných parlamentov 
voči ich vlastným vládam;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 65
Hélène Laporte

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. nesúhlasí s odporúčaniami 
formulovanými Európskou komisiou pre 
členské štáty na riešenie 
makroekonomických nerovnováh; 
pripomína, že oslabenie rastu, plazivá 
inflácia, zvýšenie chudoby a sociálnych 
nerovností sú výsledkom štrukturálnych 
reforiem, ktoré zaviedli národné vlády pod 
nátlakom Európskej komisie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 66
Bogdan Rzońca

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a.  domnieva sa, že na dosiahnutie 
udržateľného rastu EÚ potrebuje posun 
od pomerne experimentálnych, 
neobvyklých a neudržateľných menových 
politík ku konvenčnému investovaniu 
založenému na dôkazoch 
a podporujúcemu rast, komplexnému 
a neselektívnemu vykonávaniu Paktu 
stability a rastu a k štrukturálnym 
reformám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Bogdan Rzońca

Návrh stanoviska
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Odsek 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7b. zdôrazňuje, že štrukturálne 
reformy v členských štátoch sú potrebné 
na vytvorenie podmienok pre udržateľný 
rast;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Bogdan Rzońca

Návrh stanoviska
Odsek 7 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7c. domnieva sa, že takmer nulové 
úrokové sadzby vážne narúšajú 
medzičasovú alokáciu kapitálu; keďže 
plochá výnosová krivka vážne poškodzuje 
tradičný obchodný model bánk v oblasti 
pôžičiek a úverov a vedie ich do 
riskantnejších obchodných aktivít;

Or. en


