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Pozmeňujúci návrh 1
Gunnar Beck

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. požaduje, aby rozpočet na rok 2020 
prispel k naplneniu priorít stanovených v 
európskom semestri, konkrétne k 
dosiahnutiu vysokokvalitných investícií a 
reforiem, ktoré zvýšia rast produktivity, k 
neustálemu zabezpečovaniu 
makrofinančnej stability a zdravých 
verejných financií a prehlbovaniu 
jednotného trhu, ako aj k dobudovaniu 
hospodárskej a menovej únie (HMÚ);

1. požaduje, aby rozpočet na rok 2020 
prispel k dosiahnutiu vysokokvalitného 
investičného prostredia a k neustálemu 
zabezpečovaniu makrofinančnej stability a 
zdravých verejných financií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Manon Aubry

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. požaduje, aby rozpočet na rok 2020 
prispel k naplneniu priorít stanovených v 
európskom semestri, konkrétne k 
dosiahnutiu vysokokvalitných investícií a 
reforiem, ktoré zvýšia rast produktivity, k 
neustálemu zabezpečovaniu 
makrofinančnej stability a zdravých 
verejných financií a prehlbovaniu 
jednotného trhu, ako aj k dobudovaniu 
hospodárskej a menovej únie (HMÚ);

1. požaduje, aby rozpočet na rok 2020 
a finančné prostriedky pridelené na 
hospodársku a menovú politiku Európskej 
únie prispeli k plnej zamestnanosti, k 
odstráneniu podvodov a vyhýbania sa 
daňovým povinnostiam a k zníženiu 
nerovností;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 3
José Gusmão



PE639.884v02-00 4/27 AM\1187348SK.docx

SK

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. požaduje, aby rozpočet na rok 2020 
prispel k naplneniu priorít stanovených v 
európskom semestri, konkrétne k 
dosiahnutiu vysokokvalitných investícií a 
reforiem, ktoré zvýšia rast produktivity, k 
neustálemu zabezpečovaniu 
makrofinančnej stability a zdravých 
verejných financií a prehlbovaniu 
jednotného trhu, ako aj k dobudovaniu 
hospodárskej a menovej únie (HMÚ);

1. požaduje, aby rozpočet na rok 2020 
prispel k vyváženým makroekonomickým 
politikám, konkrétne k zníženiu sociálno-
ekonomických rozdielov v Únii a jej 
členských štátoch, k dosiahnutiu 
vysokokvalitných investícií a reforiem, 
ktoré zvýšia rast produktivity, k 
zabezpečovaniu makrofinančnej stability a 
zdravých verejných financií, k podpore 
súdržnosti a riešeniu makroekonomických 
nerovnováh, k reakcii na krízu v oblasti 
zmeny klímy, ako aj k riešeniu 
štrukturálnych nedostatkov hospodárskej a 
menovej únie (HMÚ);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Jörg Meuthen, Antonio Maria 
Rinaldi, Marco Zanni

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. požaduje, aby rozpočet na rok 2020 
prispel k naplneniu priorít stanovených v 
európskom semestri, konkrétne k 
dosiahnutiu vysokokvalitných investícií a 
reforiem, ktoré zvýšia rast produktivity, k 
neustálemu zabezpečovaniu 
makrofinančnej stability a zdravých 
verejných financií a prehlbovaniu 
jednotného trhu, ako aj k dobudovaniu 
hospodárskej a menovej únie (HMÚ);

1. požaduje, aby rozpočet na rok 2020 
prispel k naplneniu priorít, ktoré 
očakávajú európski občania, konkrétne k 
uľahčeniu rastu v zaostávajúcich 
krajinách, a to s cieľom znížiť 
asymetrické rozpočtové nerovnováhy 
medzi členskými štátmi; domnieva sa, že 
rozpočet na rok 2020 by mal byť 
efektívnejší, transparentnejší a založený 
na výkonnosti s konkrétnym znížením 
administratívnych výdavkov a plytvania 
finančnými prostriedkami;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 5
Jonás Fernández
v mene skupiny S&D
Alfred Sant
v mene skupiny S&D
Nicolas Schmit, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Niels Fuglsang

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. požaduje, aby rozpočet na rok 2020 
prispel k naplneniu priorít stanovených v 
európskom semestri, konkrétne k 
dosiahnutiu vysokokvalitných investícií a 
reforiem, ktoré zvýšia rast produktivity, k 
neustálemu zabezpečovaniu 
makrofinančnej stability a zdravých 
verejných financií a prehlbovaniu 
jednotného trhu, ako aj k dobudovaniu 
hospodárskej a menovej únie (HMÚ);

1. požaduje, aby rozpočet na rok 2020 
prispel k naplneniu priorít stanovených v 
európskom semestri, konkrétne k 
dosiahnutiu vysokokvalitných investícií a 
reforiem, ktoré zvýšia produktivitu, ako aj 
udržateľný a inkluzívny rast, k neustálemu 
zabezpečovaniu zdravých verejných 
financií a makrofinančnej stability, pričom 
sa zachová pružnosť pri realizácii Paktu 
stability a rastu, a prehlbovaniu 
jednotného trhu, ako aj k dobudovaniu 
hospodárskej a menovej únie (HMÚ);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Aurore Lalucq

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. požaduje, aby rozpočet na rok 2020 
prispel k naplneniu priorít stanovených v 
európskom semestri, konkrétne k 
dosiahnutiu vysokokvalitných investícií a 
reforiem, ktoré zvýšia rast produktivity, k 
neustálemu zabezpečovaniu 
makrofinančnej stability a zdravých 
verejných financií a prehlbovaniu 

1. požaduje, aby rozpočet na rok 2020 
prispel k zdôrazneniu produktívnych 
verejných investícií v záujme dosiahnutia 
cieľov stanovených v Parížskych 
dohodách, k neustálemu zabezpečovaniu 
makrofinančnej stability a zdravých 
verejných financií a prehlbovaniu 
jednotného trhu, ako aj k dobudovaniu 
hospodárskej a menovej únie (HMÚ);
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jednotného trhu, ako aj k dobudovaniu 
hospodárskej a menovej únie (HMÚ);

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 7
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. požaduje, aby rozpočet na rok 2020 
prispel k naplneniu priorít stanovených v 
európskom semestri, konkrétne k 
dosiahnutiu vysokokvalitných investícií a 
reforiem, ktoré zvýšia rast produktivity, k 
neustálemu zabezpečovaniu 
makrofinančnej stability a zdravých 
verejných financií a prehlbovaniu 
jednotného trhu, ako aj k dobudovaniu 
hospodárskej a menovej únie (HMÚ);

1. požaduje, aby rozpočet na rok 2020 
zohľadňoval európske sociálne a 
environmentálne ciele v rovnakej miere 
ako plnenie priorít stanovených v 
európskom semestri, konkrétne podporu 
vysokokvalitných súkromných a verejných 
investícií a reforiem, ktoré zvýšia rast 
produktivity, znižovanie nerovnosti, 
posilňovanie sociálnej súdržnosti a 
neustále zabezpečovanie makrofinančnej 
stability a zdravých verejných financií, 
prehlbovanie jednotného trhu a 
dobudovanie hospodárskej a menovej únie 
(HMÚ);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Luis Garicano, Luisa Porritt, Gilles Boyer, Ondřej Kovařík, Sheila Ritchie

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. požaduje, aby rozpočet na rok 2020 
prispel k naplneniu priorít stanovených v 
európskom semestri, konkrétne k 
dosiahnutiu vysokokvalitných investícií a 
reforiem, ktoré zvýšia rast produktivity, k 

1. požaduje, aby rozpočet na rok 2020 
prispel k naplneniu priorít stanovených v 
európskom semestri, konkrétne k 
dosiahnutiu vysokokvalitných investícií a 
reforiem, ktoré zvýšia produktivitu a 
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neustálemu zabezpečovaniu 
makrofinančnej stability a zdravých 
verejných financií a prehlbovaniu 
jednotného trhu, ako aj k dobudovaniu 
hospodárskej a menovej únie (HMÚ);

podporia rast a konkurencieschopnosť, k 
neustálemu zabezpečovaniu 
makrofinančnej stability a zdravých 
verejných financií, prehlbovaniu a 
posilňovaniu jednotného trhu vrátane 
digitálnej zložky, ako aj k dobudovaniu 
hospodárskej a menovej únie (HMÚ);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Nicola Beer

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. požaduje, aby rozpočet na rok 2020 
prispel k naplneniu priorít stanovených v 
európskom semestri, konkrétne k 
dosiahnutiu vysokokvalitných investícií a 
reforiem, ktoré zvýšia rast produktivity, k 
neustálemu zabezpečovaniu 
makrofinančnej stability a zdravých 
verejných financií a prehlbovaniu 
jednotného trhu, ako aj k dobudovaniu 
hospodárskej a menovej únie (HMÚ);

1. požaduje, aby rozpočet na rok 2020 
prispel k naplneniu priorít stanovených v 
európskom semestri, konkrétne k 
dosiahnutiu vysokokvalitných investícií, 
napríklad v startupoch a MSP, a reforiem, 
ktoré zvýšia rast produktivity, k 
neustálemu zabezpečovaniu 
makrofinančnej stability a zdravých 
verejných financií a prehlbovaniu a 
dobudovaniu jednotného trhu, ako aj k 
dobudovaniu hospodárskej a menovej únie 
(HMÚ) s cieľom obnoviť Európsku úniu 
a uskutočniť štrukturálne reformy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Olivier Chastel

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. požaduje, aby rozpočet na rok 2020 
prispel k naplneniu priorít stanovených v 

1. požaduje, aby rozpočet na rok 2020 
prispel k naplneniu priorít stanovených v 
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európskom semestri, konkrétne k 
dosiahnutiu vysokokvalitných investícií a 
reforiem, ktoré zvýšia rast produktivity, k 
neustálemu zabezpečovaniu 
makrofinančnej stability a zdravých 
verejných financií a prehlbovaniu 
jednotného trhu, ako aj k dobudovaniu 
hospodárskej a menovej únie (HMÚ);

európskom semestri, konkrétne k 
dosiahnutiu vysokokvalitných 
štrukturálnych investícií a reforiem, ktoré 
zvýšia rast produktivity a vytváranie 
pracovných miest v súlade so stratégiou 
Európa 2020, k neustálemu 
zabezpečovaniu makrofinančnej stability a 
zdravých verejných financií a prehlbovaniu 
jednotného trhu, ako aj k dobudovaniu 
hospodárskej a menovej únie (HMÚ);

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 11
Eugen Jurzyca
v mene skupiny ECR

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. požaduje, aby rozpočet na rok 2020 
prispel k naplneniu priorít stanovených v 
európskom semestri, konkrétne k 
dosiahnutiu vysokokvalitných investícií a 
reforiem, ktoré zvýšia rast produktivity, k 
neustálemu zabezpečovaniu 
makrofinančnej stability a zdravých 
verejných financií a prehlbovaniu 
jednotného trhu, ako aj k dobudovaniu 
hospodárskej a menovej únie (HMÚ);

1. požaduje, aby rozpočet na rok 2020 
prispel k naplneniu priorít stanovených v 
európskom semestri, konkrétne k 
dosiahnutiu vysokokvalitných investícií a 
reforiem, ktoré zvýšia rast produktivity, k 
neustálemu zabezpečovaniu 
makrofinančnej stability a zdravých 
verejných financií a prehlbovaniu 
jednotného trhu, ako aj k dobudovaniu 
hospodárskej a menovej únie (HMÚ); 
pripomína, že štrukturálne reformy sú 
neoddeliteľnou súčasťou plnenia týchto 
priorít;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Markus Ferber

Návrh stanoviska
Odsek 1
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. požaduje, aby rozpočet na rok 2020 
prispel k naplneniu priorít stanovených v 
európskom semestri, konkrétne k 
dosiahnutiu vysokokvalitných investícií a 
reforiem, ktoré zvýšia rast produktivity, k 
neustálemu zabezpečovaniu 
makrofinančnej stability a zdravých 
verejných financií a prehlbovaniu 
jednotného trhu, ako aj k dobudovaniu 
hospodárskej a menovej únie (HMÚ);

1. požaduje, aby rozpočet na rok 2020 
prispel k naplneniu priorít stanovených v 
európskom semestri, konkrétne k 
dosiahnutiu vysokokvalitných investícií a 
reforiem, ktoré zvýšia 
konkurencieschopnosť a rast produktivity, 
k neustálemu zabezpečovaniu 
makrofinančnej stability a zdravých 
verejných financií a prehlbovaniu 
jednotného trhu, ako aj k dobudovaniu 
hospodárskej a menovej únie (HMÚ);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
José Gusmão

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že rozpočet na rok 
2020 by mal signalizovať a predstavovať 
zvýšenie úsilia v boji proti zmene klímy; 
poukazuje na to, že niektoré politiky 
reagujúce na zmenu klímy majú 
strategický význam aj z hľadiska podpory 
inkluzívneho rastu, kvalitných 
pracovných miest a zníženia 
makroekonomických nerovnováh medzi 
členskými štátmi; zdôrazňuje, že je 
potrebné začať s prípravami na riešenie 
sociálno-ekonomických dôsledkov zmeny 
klímy a poskytnúť na tento účel 
primerané finančné prostriedky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Jonás Fernández
v mene skupiny S&D
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Alfred Sant
v mene skupiny S&D
Aurore Lalucq, Nicolas Schmit, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Niels Fuglsang

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. domnieva sa, že rozpočet na rok 
2020 by mal anticipovať oznámenie 
dezignovanej predsedníčky Európskej 
komisie s cieľom zmeniť zameranie 
európskeho semestra na nástroj, ktorý 
zahŕňa ciele udržateľného rozvoja 
Organizácie Spojených národov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Olivier Chastel

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. pripomína potrebu zintenzívniť 
úsilie zamerané na úplné dosiahnutie 
cieľov udržateľného rozvoja a kľúčovú 
úlohu, ktorú európsky semester môže pri 
plnení týchto cieľov zohrávať;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 16
Jonás Fernández
v mene skupiny S&D
Alfred Sant
v mene skupiny S&D
Aurore Lalucq, Nicolas Schmit, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Niels Fuglsang

Návrh stanoviska
Odsek 1b (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. domnieva sa, že z rozpočtu EÚ by 
sa naďalej mala podporovať hospodárska 
obnova v Európskej únii a mali by sa 
zabezpečiť dostatočné zdroje na riešenie 
nadnárodných výziev, ako sú zmena klímy 
a migrácia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Jörg Meuthen, Antonio Maria 
Rinaldi, Marco Zanni

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť dostatočné zdroje na 
koordináciu makroekonomických politík a 
dohľad nad nimi, ako aj na 
transparentnú komunikáciu s občanmi 
EÚ;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť dostatočné zdroje na 
koordináciu makroekonomických politík a 
dohľad nad nimi, ako aj na transparentnú 
komunikáciu s občanmi EÚ;

2. zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť dostatočné zdroje na 
koordináciu makroekonomických politík a 
dohľad nad nimi, ako aj na transparentnú 
komunikáciu s občanmi EÚ a na ich 
oslovovanie; pripomína, že je potrebné 
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zlepšiť kvalitu a výber jazyka, pokiaľ ide 
o informácie poskytované online, aby 
lepšie odrážali časté otázky občanov a aby 
presvedčivo a skutkovými tvrdeniami 
odpovedali na kritiku zameranú proti 
euru a menovej únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Markus Ferber

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť dostatočné zdroje na 
koordináciu makroekonomických politík a 
dohľad nad nimi, ako aj na transparentnú 
komunikáciu s občanmi EÚ;

2. zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť dostatočné zdroje na 
koordináciu makroekonomických politík a 
dohľad nad nimi a na dodržiavanie 
fiškálnych pravidiel a rámca správy 
hospodárskych záležitostí, ako aj na 
transparentnú komunikáciu s občanmi EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Luis Garicano, Luisa Porritt, Gilles Boyer, Ondřej Kovařík, Sheila Ritchie

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť dostatočné zdroje na 
koordináciu makroekonomických politík a 
dohľad nad nimi, ako aj na transparentnú 
komunikáciu s občanmi EÚ;

2. zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť dostatočné zdroje na 
koordináciu makroekonomických politík a 
dohľad nad nimi, boj proti finančnej 
trestnej činnosti a praniu špinavých 
peňazí, ako aj na transparentnú 
komunikáciu s občanmi EÚ o týchto 
opatreniach;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Manon Aubry

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť dostatočné zdroje na 
koordináciu makroekonomických politík a 
dohľad nad nimi, ako aj na 
transparentnú komunikáciu s občanmi 
EÚ;

2. zdôrazňuje, že je dôležité 
transparentne komunikovať s občanmi 
Únie o hospodárskych a menových 
politikách Európskej únie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 22
José Gusmão

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť dostatočné zdroje na 
koordináciu makroekonomických politík a 
dohľad nad nimi, ako aj na transparentnú 
komunikáciu s občanmi EÚ;

2. zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť dostatočné zdroje na 
koordináciu vyvážených a symetrických 
makroekonomických politík, ako aj na 
transparentnú komunikáciu s občanmi EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Luis Garicano, Luisa Porritt, Gilles Boyer, Sheila Ritchie

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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2a. zdôrazňuje potrebu podporiť 
sociálne vyvážený, udržateľný 
hospodársky rozvoj a rast, pričom sa 
zohľadní zmena klímy a udržateľnosť, a 
zároveň uskutočňovať štrukturálne 
reformy s cieľom modernizovať európske 
hospodárstva a uľahčiť MSP prístup k 
financovaniu vrátane splnenia 
rozpočtových priorít, ktoré s tým súvisia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Luis Garicano, Luisa Porritt, Gilles Boyer, Ondřej Kovařík, Sheila Ritchie

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. ďalej žiada, aby rozpočet prispel k 
splneniu politických priorít, pokiaľ ide o 
dobudovanie únie kapitálových trhov 
vrátane podpory investičného prostredia, 
ktoré zlepší prístup účastníkov trhu, 
najmä MSP a startupov, k financiám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. pripomína, že rozpočet Únie je v 
zásade investičným rozpočtom, ktorý 
významne prispieva k financovaniu 
prechodu na ekologické a spravodlivé 
hospodárstvo;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Aurore Lalucq

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. požaduje primerané zdroje pre 
európske orgány dohľadu (ESA) so 
zreteľom na ich nové úlohy; zdôrazňuje, že 
ESA by mali neustále zvyšovať 
efektívnosť svojej činnosti bez ohrozenia 
jej kvality a mali by sa snažiť neustále 
prehodnocovať svoje pracovné metódy a 
účinne využívať ľudské a finančné 
zdroje; zdôrazňuje, že ESA musia plniť 
úlohy, ktorými ich poveril európsky 
zákonodarca, a riadiť sa mandátom, ktorý 
im udelil;

3. požaduje primerané zdroje pre 
európske orgány dohľadu (ESA) so 
zreteľom na ich nové úlohy; zdôrazňuje 
význam ESA v boji proti vznikajúcej 
finančnej zraniteľnosti spôsobenej 
financovaním mimo bankového systému;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 27
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. požaduje primerané zdroje pre 
európske orgány dohľadu (ESA) so 
zreteľom na ich nové úlohy; zdôrazňuje, že 
ESA by mali neustále zvyšovať 
efektívnosť svojej činnosti bez ohrozenia 
jej kvality a mali by sa snažiť neustále 
prehodnocovať svoje pracovné metódy a 
účinne využívať ľudské a finančné zdroje; 
zdôrazňuje, že ESA musia plniť úlohy, 

3. požaduje primerané zdroje pre 
európske orgány dohľadu (ESA) so 
zreteľom na ich nové úlohy; zdôrazňuje, že 
všetky tri ESA by mali dostať primerané 
finančné prostriedky, aby mohli plniť 
svoje novo pridelené úlohy a právomoci v 
oblasti ochrany spotrebiteľa, dohľadu a 
boja proti praniu špinavých peňazí a 
financovaniu terorizmu podľa svojich 
osobitných mandátov; zdôrazňuje, že ESA 
by mali neustále zvyšovať efektívnosť 
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ktorými ich poveril európsky zákonodarca, 
a riadiť sa mandátom, ktorý im udelil;

svojej činnosti bez ohrozenia jej kvality a 
mali by sa snažiť neustále prehodnocovať 
svoje pracovné metódy a účinne využívať 
ľudské a finančné zdroje; zdôrazňuje, že 
ESA musia plniť úlohy, ktorými ich 
poveril európsky zákonodarca, a riadiť sa 
mandátom, ktorý im udelil;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Nicola Beer

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. požaduje primerané zdroje pre 
európske orgány dohľadu (ESA) so 
zreteľom na ich nové úlohy; zdôrazňuje, že 
ESA by mali neustále zvyšovať 
efektívnosť svojej činnosti bez ohrozenia 
jej kvality a mali by sa snažiť neustále 
prehodnocovať svoje pracovné metódy a 
účinne využívať ľudské a finančné zdroje; 
zdôrazňuje, že ESA musia plniť úlohy, 
ktorými ich poveril európsky zákonodarca, 
a riadiť sa mandátom, ktorý im udelil;

3. požaduje poskytnutie dostatočných 
finančných a ľudských zdrojov pre 
európske orgány dohľadu (ESA) aj pre 
orgány pre riešenie krízových situácií so 
zreteľom na ich nové úlohy; najmä v 
súvislosti so zvýšením počtu zamestnancov 
Jednotnej rady pre riešenie krízových 
situácií (SRB) o 436 pracovných miest v 
roku 2020 zdôrazňuje, že ESA by mali 
neustále zvyšovať efektívnosť svojej 
činnosti bez ohrozenia jej kvality, 
predovšetkým bez obmedzovania svojich 
ľudských a finančných zdrojov, a mali by 
sa snažiť neustále prehodnocovať svoje 
pracovné metódy a účinne využívať ľudské 
a finančné zdroje; zdôrazňuje, že ESA 
musia plniť úlohy, ktorými ich poveril 
európsky zákonodarca, a riadiť sa 
mandátom, ktorý im udelil;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Jonás Fernández
v mene skupiny S&D
Alfred Sant
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v mene skupiny S&D
Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. požaduje primerané zdroje pre 
európske orgány dohľadu (ESA) so 
zreteľom na ich nové úlohy; zdôrazňuje, že 
ESA by mali neustále zvyšovať 
efektívnosť svojej činnosti bez ohrozenia 
jej kvality a mali by sa snažiť neustále 
prehodnocovať svoje pracovné metódy a 
účinne využívať ľudské a finančné 
zdroje; zdôrazňuje, že ESA musia plniť 
úlohy, ktorými ich poveril európsky 
zákonodarca, a riadiť sa mandátom, ktorý 
im udelil;

3. požaduje primerane posilnené 
zdroje pre európske orgány dohľadu (ESA) 
so zreteľom na ich nové úlohy vyplývajúce 
z prijatia revízie nariadenia o zriadení 
ESA 2017/0230(COD); zdôrazňuje, že 
ESA by mali neustále zvyšovať 
efektívnosť svojej činnosti 
prostredníctvom hodnotenia svojich 
pracovných metód a účinného využívania 
ľudských a finančných zdrojov; 
poznamenáva však, že to nebude 
postačovať na plnenie nových úloh 
pridelených na základe revízie nariadenia 
o zriadení ESA 2017/0230(COD); 
zdôrazňuje, že ESA musia plniť úlohy, 
ktorými ich poveril európsky zákonodarca, 
a riadiť sa mandátom, ktorý im udelil, a to 
aj zohrávať ústrednú úlohu pri 
koordinácii príslušných vnútroštátnych 
orgánov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Olivier Chastel

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. požaduje primerané zdroje pre 
európske orgány dohľadu (ESA) so 
zreteľom na ich nové úlohy; zdôrazňuje, že 
ESA by mali neustále zvyšovať 
efektívnosť svojej činnosti bez ohrozenia 
jej kvality a mali by sa snažiť neustále 
prehodnocovať svoje pracovné metódy a 

3. požaduje primerané zdroje pre 
európske orgány dohľadu (ESA) so 
zreteľom na ich nové úlohy; zdôrazňuje, že 
ESA by mali neustále zvyšovať 
efektívnosť svojej činnosti, najmä v rámci 
Európskeho orgánu pre bankovníctvo 
(EBA), pokiaľ ide o boj proti praniu 
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účinne využívať ľudské a finančné zdroje; 
zdôrazňuje, že ESA musia plniť úlohy, 
ktorými ich poveril európsky zákonodarca, 
a riadiť sa mandátom, ktorý im udelil;

špinavých peňazí a financovaniu 
terorizmu, bez ohrozenia jej kvality a mali 
by sa snažiť neustále prehodnocovať svoje 
pracovné metódy a účinne využívať ľudské 
a finančné zdroje; zdôrazňuje, že ESA 
musia plniť úlohy, ktorými ich poveril 
európsky zákonodarca, a riadiť sa 
mandátom, ktorý im udelil;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 31
Luis Garicano, Luisa Porritt, Gilles Boyer, Sheila Ritchie

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. požaduje primerané zdroje pre 
európske orgány dohľadu (ESA) so 
zreteľom na ich nové úlohy; zdôrazňuje, že 
ESA by mali neustále zvyšovať 
efektívnosť svojej činnosti bez ohrozenia 
jej kvality a mali by sa snažiť neustále 
prehodnocovať svoje pracovné metódy a 
účinne využívať ľudské a finančné zdroje; 
zdôrazňuje, že ESA musia plniť úlohy, 
ktorými ich poveril európsky zákonodarca, 
a riadiť sa mandátom, ktorý im udelil;

3. požaduje primerané zdroje pre 
európske orgány dohľadu (ESA) so 
zreteľom na ich nové úlohy; zdôrazňuje, že 
ESA by mali neustále zvyšovať 
efektívnosť svojej činnosti bez ohrozenia 
jej kvality a mali by sa snažiť neustále 
prehodnocovať svoje pracovné metódy a 
účinne a transparentne využívať ľudské a 
finančné zdroje; zdôrazňuje, že je dôležité 
podporovať rozmanitosť vo všetkých 
formách vrátane rodovej rovnováhy, 
najmä na úrovni riadenia v európskych 
orgánoch dohľadu; zdôrazňuje, že ESA 
musia plniť úlohy, ktorými ich poveril 
európsky zákonodarca, a riadiť sa 
mandátom, ktorý im udelil;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Eugen Jurzyca
v mene skupiny ECR

Návrh stanoviska
Odsek 3
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. požaduje primerané zdroje pre 
európske orgány dohľadu (ESA) so 
zreteľom na ich nové úlohy; zdôrazňuje, že 
ESA by mali neustále zvyšovať 
efektívnosť svojej činnosti bez ohrozenia 
jej kvality a mali by sa snažiť neustále 
prehodnocovať svoje pracovné metódy a 
účinne využívať ľudské a finančné zdroje; 
zdôrazňuje, že ESA musia plniť úlohy, 
ktorými ich poveril európsky zákonodarca, 
a riadiť sa mandátom, ktorý im udelil;

3. požaduje primerané zdroje pre 
európske orgány dohľadu (ESA) so 
zreteľom na ich nové úlohy; vyzýva na 
dôkladné posúdenie a racionalizáciu 
nových úloh, ktoré im boli pridelené, s 
cieľom zabezpečiť len primerané 
rozpočtové prostriedky; zdôrazňuje, že 
ESA by mali neustále zvyšovať 
efektívnosť svojej činnosti bez ohrozenia 
jej kvality a mali by sa snažiť neustále 
prehodnocovať svoje pracovné metódy a 
účinne využívať ľudské a finančné zdroje; 
zdôrazňuje, že ESA musia plniť úlohy, 
ktorými ich poveril európsky zákonodarca, 
a riadiť sa mandátom, ktorý im udelil;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Markus Ferber

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. požaduje primerané zdroje pre 
európske orgány dohľadu (ESA) so 
zreteľom na ich nové úlohy; zdôrazňuje, že 
ESA by mali neustále zvyšovať 
efektívnosť svojej činnosti bez ohrozenia 
jej kvality a mali by sa snažiť neustále 
prehodnocovať svoje pracovné metódy a 
účinne využívať ľudské a finančné zdroje; 
zdôrazňuje, že ESA musia plniť úlohy, 
ktorými ich poveril európsky zákonodarca, 
a riadiť sa mandátom, ktorý im udelil;

3. požaduje primerané zdroje pre 
európske orgány dohľadu (ESA) so 
zreteľom na ich nové úlohy; zdôrazňuje, že 
ESA by mali neustále zvyšovať 
efektívnosť svojej činnosti bez ohrozenia 
jej kvality a mali by sa snažiť neustále 
prehodnocovať svoje pracovné metódy a 
účinne využívať ľudské a finančné zdroje; 
zdôrazňuje, že ESA musia v záujme 
obozretného využívania svojich rozpočtov 
vždy plniť úlohy, ktorými ich poveril 
európsky zákonodarca, a riadiť sa 
mandátom, ktorý im udelil, a nesmú sa 
snažiť o rozšírenie tohto mandátu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 34
José Gusmão

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. požaduje primerané zdroje pre 
európske orgány dohľadu (ESA) so 
zreteľom na ich nové úlohy; zdôrazňuje, že 
ESA by mali neustále zvyšovať 
efektívnosť svojej činnosti bez ohrozenia 
jej kvality a mali by sa snažiť neustále 
prehodnocovať svoje pracovné metódy a 
účinne využívať ľudské a finančné zdroje; 
zdôrazňuje, že ESA musia plniť úlohy, 
ktorými ich poveril európsky zákonodarca, 
a riadiť sa mandátom, ktorý im udelil;

3. požaduje primerané zdroje pre 
európske orgány dohľadu (ESA) so 
zreteľom na ich nové úlohy; zdôrazňuje, že 
ESA by mali neustále zvyšovať 
efektívnosť svojej činnosti bez ohrozenia 
jej kvality a mali by sa snažiť neustále 
prehodnocovať svoje pracovné metódy, 
zaisťovať transparentnosť a účinne 
využívať ľudské a finančné zdroje; 
zdôrazňuje, že ESA musia plniť úlohy, 
ktorými ich poveril európsky zákonodarca, 
a riadiť sa mandátom, ktorý im udelil, pri 
plnom rešpektovaní vnútroštátnych 
orgánov a demokratických orgánov 
členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Gunnar Beck, Francesca Donato, Valentino Grant, Jörg Meuthen, Antonio Maria 
Rinaldi, Marco Zanni

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. požaduje primerané zdroje pre 
európske orgány dohľadu (ESA) so 
zreteľom na ich nové úlohy; zdôrazňuje, 
že ESA by mali neustále zvyšovať 
efektívnosť svojej činnosti bez ohrozenia 
jej kvality a mali by sa snažiť neustále 
prehodnocovať svoje pracovné metódy a 
účinne využívať ľudské a finančné zdroje; 
zdôrazňuje, že ESA musia plniť úlohy, 

3. zdôrazňuje, že ESA by mali 
neustále zvyšovať efektívnosť svojej 
činnosti bez ohrozenia jej kvality a mali by 
sa snažiť neustále prehodnocovať svoje 
pracovné metódy a účinne využívať ľudské 
a finančné zdroje; zdôrazňuje, že ESA 
musia plniť úlohy, ktorými ich poveril 
európsky zákonodarca, a riadiť sa 
mandátom, ktorý im udelil;
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ktorými ich poveril európsky zákonodarca, 
a riadiť sa mandátom, ktorý im udelil;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Jonás Fernández
v mene skupiny S&D
Alfred Sant
v mene skupiny S&D
Aurore Lalucq, Nicolas Schmit, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. poznamenáva, že v rámci nedávnej 
revízie Európskeho systému finančného 
dohľadu sa právomoci v oblasti boja proti 
praniu špinavých peňazí (AML) týkajúce 
sa finančného sektora sústredili v 
Európskom orgáne pre bankovníctvo 
(EBA); zdôrazňuje, že touto revíziou sa 
posilnil mandát EBA zabezpečovať, aby 
všetky príslušné orgány účinne a dôsledne 
dohliadali nad rizikami prania špinavých 
peňazí a aby spolupracovali a vymieňali si 
informácie; berie na vedomie, že v roku 
2018 – podľa reflexného dokumentu o 
možných prvkoch plánu na 
bezproblémovú spoluprácu medzi orgánmi 
boja proti praniu špinavých peňazí a 
orgánmi dohľadu nad obozretným 
podnikaním v Európskej únii – mali ESA 
iba 2,2 jednotky ekvivalentu plného 
pracovného času (EPPČ) pracujúcej na 
záležitostiach AML, z čoho 1,8 EPPČ 
pripadalo na EBA; poznamenáva, že 
podľa EBA a Európskej komisie by bolo 
potrebných aspoň 10 ďalších EPPČ na to, 
aby sa Európskemu orgánu pre 
bankovníctvo umožnilo plniť povinnosti 
dohľadu nad AML, ktoré boli orgánu 
nedávno zverené novými právnymi 
predpismi;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Eugen Jurzyca
v mene skupiny ECR

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva na rozpočtovú 
racionalizáciu na všetkých úrovniach; 
zdôrazňuje význam rozpočtovej 
zodpovednosti, pokiaľ ide o poskytovanie 
skutočnej hodnoty za vynaložené 
prostriedky pre občanov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Markus Ferber

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva ESA, aby pri svojich 
každodenných činnostiach dôslednejšie 
zohľadňovali zásady proporcionality a 
subsidiarity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Jonás Fernández
v mene skupiny S&D
Alfred Sant
v mene skupiny S&D
Aurore Lalucq, Nicolas Schmit, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang

Návrh stanoviska
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Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že by malo pokračovať 
financovanie účtovných subjektov a 
daňových orgánov;

4. zdôrazňuje, že by malo pokračovať 
financovanie účtovných subjektov a 
daňových orgánov; zdôrazňuje potrebu 
zaistiť primerané zdroje na podporu 
činnosti Únie zameranej na boj proti 
agresívnemu daňovému plánovaniu, 
daňovým podvodom a daňovým únikom; 
vyjadruje preto znepokojenie nad 
návrhom Rady znížiť výdavky na 
zamestnancov v európskom generálnom 
riaditeľstve zaoberajúcom sa zdaňovaním, 
zatiaľ čo treba monitorovať vykonávanie 
nedávno prijatých právnych predpisov a 
kým prebieha nová medzinárodná daňová 
reforma na úrovni skupiny G20 aj na 
úrovni inkluzívneho rámca;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že by malo pokračovať 
financovanie účtovných subjektov a 
daňových orgánov;

4. zdôrazňuje, že by malo pokračovať 
financovanie účtovných subjektov a že 
tieto subjekty by sa mali zodpovedať 
Európskemu parlamentu; zdôrazňuje 
potrebu posilnených ľudských a 
finančných zdrojov pre daňové orgány s 
cieľom bojovať proti daňovým podvodom, 
daňovým únikom a agresívnemu 
daňovému plánovaniu; vyzdvihuje 
potrebu primeraného financovania na 
účely riadneho posúdenia Európskej 
komisie zameraného na normy členských 
štátov v oblasti prania špinavých peňazí;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Olivier Chastel

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že by malo pokračovať 
financovanie účtovných subjektov a 
daňových orgánov;

4. zdôrazňuje, že by malo pokračovať 
financovanie účtovných subjektov a 
daňových orgánov, najmä s cieľom 
podporovať ich v boji proti daňovým 
podvodom a vyhýbaniu sa daňovým 
povinnostiam;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 42
José Gusmão

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že by malo pokračovať 
financovanie účtovných subjektov a 
daňových orgánov;

4. zdôrazňuje, že by sa malo posilniť 
financovanie účtovných subjektov a 
daňových orgánov, konkrétne s cieľom 
bojovať proti daňovým podvodom, 
daňovým únikom a daňovému dampingu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Aurore Lalucq

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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4a. pripomína, že Únia formálne 
ratifikovala Parížsku dohodu v roku 2016 
a zaviazala sa vykonávať ciele 
udržateľného rozvoja vo svojej vnútornej 
aj vonkajšej politike; vyzýva preto, aby sa 
finančnými prostriedkami Únie 
nefinancovali činnosti podporujúce 
fosílne palivá; zastáva názor, že najmä 
záruka Európskej únie za úvery 
Európskej investičnej banky a záruky za 
úvery v rámci operácií v tretích krajinách 
sa nesmú poskytovať na projekty spojené 
s ťažbou, prepravou alebo využívaním 
akéhokoľvek druhu fosílnych palív;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Jonás Fernández
v mene skupiny S&D
Alfred Sant
v mene skupiny S&D
Aurore Lalucq, Nicolas Schmit, Eero Heinäluoma, Niels Fuglsang

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. berie na vedomie aj naďalej 
nedostatočné vyčíslenie strát spôsobených 
daňovými únikmi a vyhýbaním sa 
daňovým povinnostiam; vyjadruje 
poľutovanie nad nedostatkom 
spoľahlivých a nestranných štatistík o 
rozsahu daňových únikov a miere 
vyhýbania sa daňovým povinnostiam; 
zdôrazňuje naliehavú potrebu kvalitných 
a transparentných metodík, ktoré by 
umožnili riadne rozhodovanie o daňových 
otázkach; požaduje preto vytvorenie 
strediska pre monitorovanie daňových 
záležitostí, t. j. špecializovaného a 
nezávislého strediska pre monitorovanie 
daňových a finančných trestných činov v 
Únii;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Eugen Jurzyca
v mene skupiny ECR

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. podčiarkuje význam zodpovednosti 
a transparentnosti orgánov, ktoré 
získavajú finančné prostriedky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Jonás Fernández
v mene skupiny S&D
Alfred Sant
v mene skupiny S&D
Nicolas Schmit, Eero Heinäluoma

Návrh stanoviska
Odsek 4b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. domnieva sa, že v rozpočte na rok 
2020 by sa mali vyčleniť väčšie zdroje na 
prijímanie a podporu utečencov a 
migrantov, najmä pre členské štáty na 
južnej a východnej hranici Únie a pre 
členské štáty, ktoré v tejto súvislosti plnia 
svoje záväzky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Markus Ferber

Návrh stanoviska
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Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. upozorňuje, že európske orgány 
dohľadu musia prijať dostatočné 
opatrenia, aby mohli rýchlo reagovať na 
možné následky tvrdého brexitu;

Or. en


