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Pozmeňujúci návrh 1
Csaba Molnár, Aurore Lalucq, Marc Angel

Návrh uznesenia
Citácia 12 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na návrh nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady o 
ochrane rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu 
v členských štátoch, ktorý predložila 
Komisia 2. mája 2018 (COM(2018)324),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 21. novembra 2018 s názvom Ročná 
stratégia udržateľného rastu na rok 2020 
(COM(2019)0650), a na Správu 
o mechanizme varovania na rok 2020 zo 
17. decembra 2019 (COM(2019)0651),

— so zreteľom na oznámenie Komisie 
zo 17. decembra 2019 s názvom Ročná 
stratégia udržateľného rastu na rok 2020 
(COM(2019)0650), a na Správu 
o mechanizme varovania na rok 2020 zo 
17. decembra 2019 (COM(2019)0651),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Enikő Győri

Návrh uznesenia
Citácia 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na oznámenie Komisie — so zreteľom na oznámenie Komisie 



PE646.869v01-00 4/200 AM\1196910SK.docx

SK

z 21. novembra 2018 s názvom Ročná 
stratégia udržateľného rastu na rok 2020 
(COM(2019)0650), a na Správu 
o mechanizme varovania na rok 2020 zo 
17. decembra 2019 (COM(2019)0651),

zo 17. decembra 2019 s názvom Ročná 
stratégia udržateľného rastu na rok 2020 
(COM(2019)0650), a na Správu 
o mechanizme varovania na rok 2020 zo 
17. decembra 2019 (COM(2019)0651),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Margarida Marques, Marek Belka, Aurore Lalucq, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Citácia 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 21. novembra 2018 s názvom Ročná 
stratégia udržateľného rastu na rok 2020 
(COM(2019)0650), a na Správu 
o mechanizme varovania na rok 2020 zo 
17. decembra 2019 (COM(2019)0651),

— so zreteľom na oznámenie Komisie 
zo 17. decembra 2019 s názvom Ročná 
stratégia udržateľného rastu na rok 2020 
(COM(2019)0650), a na Správu 
o mechanizme varovania na rok 2020 zo 
17. decembra 2019 (COM(2019)0651),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Margarida Marques, Marek Belka, Aurore Lalucq, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Citácia 16 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu Európskej 
investičnej banky č. 2019/2020 s názvom 
Accelerating Europe’s transformation 
(Urýchlenie transformácie Európy),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Citácia 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na odporúčanie na 
odporúčanie Rady zo 17. decembra 2019 
o hospodárskej politike eurozóny 
(2019/C652),

— so zreteľom na odporúčanie 
Komisie na odporúčanie Rady zo 17. 
decembra 2019 o hospodárskej politike 
eurozóny (COM(2019)0652),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Enikő Győri

Návrh uznesenia
Citácia 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na odporúčanie na 
odporúčanie Rady zo 17. decembra 2019 
o hospodárskej politike eurozóny 
(2019/C652),

— so zreteľom na odporúčanie 
Komisie na odporúčanie Rady zo 17. 
decembra 2019 o hospodárskej politike 
eurozóny (2019/C652),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 20 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
zo 6. decembra 2017 s názvom Ďalšie 
kroky na ceste k dobudovaniu európskej 
hospodárskej a menovej únie 
(COM(2017) 821),

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 9
Enikő Győri

Návrh uznesenia
Citácia 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na svoje uznesenie z 
10. októbra 2019 o zamestnanosti a 
sociálnych politikách v eurozóne10,

vypúšťa sa

_________________
10 Prijaté texty, P9_TA(2019)0033.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 22 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Chartu základných 
práv Európskej únie,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 22 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na dohovory a 
odporúčania Medzinárodnej organizácie 
práce (MOP),
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 22 c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na revidovanú 
Európsku sociálnu chartu Rady Európy,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 22 d (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Európsky pilier 
sociálnych práv,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 22 e (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Agendu OSN 2030 
pre udržateľný rozvoj a na ciele trvalo 
udržateľného rozvoja,
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Enikő Győri

Návrh uznesenia
Citácia 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na svoje uznesenie z 
26. marca 2019 o finančnej trestnej 
činnosti, vyhýbaní sa daňovým 
povinnostiam a daňových únikoch11,

vypúšťa sa

_________________
11 Prijaté texty, P8_TA(2019)0240.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Enikő Győri

Návrh uznesenia
Citácia 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na svoje uznesenie z 
18. decembra 2019 o spravodlivom 
zdaňovaní v digitalizovanom a 
globalizovanom hospodárstve: BEPS 
2.012,

vypúšťa sa

_________________
12 Prijaté texty, P8_TA(2019)0102.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Csaba Molnár, Aurore Lalucq, Marc Angel

Návrh uznesenia
Citácia 24 a (nová)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na legislatívne 
uznesenie Európskeho parlamentu zo 4. 
apríla 2019 o návrhu nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady o 
ochrane rozpočtu Únie v prípade 
všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásady právneho štátu 
v členských štátoch1a,
_________________
1a Prijaté texty, P8_TA(2019)0349.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Csaba Molnár, Marc Angel

Návrh uznesenia
Citácia 24 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 
16. januára 2020 o prebiehajúcich 
vypočutiach podľa článku 7 ods. 1 
Zmluvy o Európskej únii, ktoré sa týkajú 
Poľska a Maďarska1b,
_________________
1b Prijaté texty, P9_TA(2020)0014.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Margarida Marques, Marek Belka, Aurore Lalucq, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Citácia 25 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
zo 14. januára 2020 o investičnom pláne 
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pre udržateľnú Európu (COM(2020) 21 
final),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 25 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie z 
15. januára 2020 o európskom 
ekologickom dohovore 
(2019/2956(RSP))1a,
_________________
1a Prijaté texty, P9_TA(2020)0005.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Margarida Marques, Marek Belka, Aurore Lalucq, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Citácia 25 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na návrh nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým 
sa zriaďuje Fond na spravodlivú 
transformáciu (COM(2020) 22 final),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Enikő Győri

Návrh uznesenia
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Citácia 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na stanoviská Výboru 
pre rozpočet a Výboru pre regionálny 
rozvoj,

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Enikő Győri

Návrh uznesenia
Citácia 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na správu Výboru pre 
hospodárske a menové veci (A9-
0000/2019),

— so zreteľom na správu Výboru pre 
hospodárske a menové veci a stanoviská 
Výboru pre rozpočet a Výboru pre 
regionálny rozvoj (A9-0000/2019),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Aurore Lalucq, Csaba Molnár, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Citácia 28 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na nariadenie 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2018/1999 z 11. decembra 2018 o riadení 
energetickej únie a opatrení v oblasti 
klímy,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
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Eppink, Bogdan Rzońca

Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-A. keďže z dôvodu nízkej produktivity 
a globálnej konkurencieschopnosti EÚ sú 
potrebné naliehavé štrukturálne reformy 
a fiškálna disciplína zamerané na rast, 
zamestnanosť a väčšiu konvergenciu v 
rámci EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle, Derk Jan Eppink, Bogdan Rzońca

Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-Aa. keďže na dosiahnutie trvalo 
udržateľného rastu je potrebné, aby EÚ 
prešla od skôr experimentálnych, 
bezprecedentných a neudržateľných 
menových politík na konvenčné investície 
založené na dôkazoch a podporujúce rast, 
komplexné a neselektívne vykonávanie 
Paktu stability a rastu a prijala 
štrukturálne reformy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca

Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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-Ab. keďže pretrvávajúce vysoké 
úrovne verejného dlhu predstavujú brzdu 
rastu, väčšie riziko fiškálnej krízy, nižšie 
národné úspory a príjem a vedú k veľkým 
zvýšeniam daní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca

Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-Ac. keďže vo viacerých členských 
štátoch napredujú opatrenia na zníženie 
dlhu pomaly;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle, Derk Jan Eppink, Bogdan Rzońca

Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-Ad. keďže sa prognózuje, že päť 
členských štátov eurozóny s vysokým 
pomerom dlhu k HDP bude mať v roku 
2020 značný štrukturálny deficit;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže zlepšenie hospodárskej 
situácie a nízke úrokové sadzby poskytujú 
príležitosť na uskutočnenie ambicióznych 
reforiem, najmä opatrení zameraných na 
podporu verejných investícií na riešenie 
zmeny klímy a jej sociálnych dôsledkov a 
na vytvorenie pracovných miest na plný 
úväzok;

A. keďže negatívne účinky na čistý 
úrokový výnos bánk a zvýšenie úverovej 
kapacity bánk a nižšie náklady na rezervy 
a straty, ktoré vedú k rizikovému 
správaniu a podnecovaniu špekulácií, 
predstavujú významné systémové hrozby v 
bankovom sektore a reálnej ekonomike 
vrátane možnosti vzniku bubliny na trhu s 
aktívami, najmä v ekologickom 
hospodárstve;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže zlepšenie hospodárskej 
situácie a nízke úrokové sadzby poskytujú 
príležitosť na uskutočnenie ambicióznych 
reforiem, najmä opatrení zameraných na 
podporu verejných investícií na riešenie 
zmeny klímy a jej sociálnych dôsledkov a 
na vytvorenie pracovných miest na plný 
úväzok;

A. keďže zlepšenie hospodárskej 
situácie a nízke úrokové sadzby poskytujú 
príležitosť na uskutočnenie ambicióznych 
štrukturálnych reforiem

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Enikő Győri

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže zlepšenie hospodárskej 
situácie a nízke úrokové sadzby poskytujú 

A. keďže zlepšenie hospodárskej 
situácie a nízke úrokové sadzby poskytujú 
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príležitosť na uskutočnenie ambicióznych 
reforiem, najmä opatrení zameraných na 
podporu verejných investícií na riešenie 
zmeny klímy a jej sociálnych dôsledkov a 
na vytvorenie pracovných miest na plný 
úväzok;

príležitosť na využitie tohto dobrého stavu 
a uskutočnenie ambicióznych reforiem, 
najmä opatrení zameraných na zníženie 
rozpočtového deficitu, verejného dlhu a 
zlyhaných úverov, a byť pripravený na 
prípadnú ďalšiu recesiu alebo 
hospodársku krízu a na vytvorenie 
pracovných miest na plný úväzok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže zlepšenie hospodárskej 
situácie a nízke úrokové sadzby poskytujú 
príležitosť na uskutočnenie ambicióznych 
reforiem, najmä opatrení zameraných na 
podporu verejných investícií na riešenie 
zmeny klímy a jej sociálnych dôsledkov a 
na vytvorenie pracovných miest na plný 
úväzok;

A. keďže zlepšenie hospodárskej 
situácie a nízke úrokové sadzby poskytujú 
príležitosť na uskutočnenie ambicióznych 
štrukturálnych reforiem a konsolidáciu 
štátnych rozpočtov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže zlepšenie hospodárskej 
situácie a nízke úrokové sadzby poskytujú 
príležitosť na uskutočnenie ambicióznych 
reforiem, najmä opatrení zameraných na 
podporu verejných investícií na riešenie 
zmeny klímy a jej sociálnych dôsledkov a 
na vytvorenie pracovných miest na plný 

A. keďže zlepšenie hospodárskej 
situácie a nízke úrokové sadzby poskytujú 
príležitosť na realizovanie veľmi 
potrebných investícií do infraštruktúry 
a výskumu a vývoja, ako aj ambicióznych 
reforiem vrátane opatrení zameraných na 
podporu investícií na riešenie zmeny klímy 



PE646.869v01-00 16/200 AM\1196910SK.docx

SK

úväzok; a jej dôsledkov a na vytvorenie pracovných 
miest a dosiahnutie trvalo udržateľného 
rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Marek Belka

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže zlepšenie hospodárskej 
situácie a nízke úrokové sadzby poskytujú 
príležitosť na uskutočnenie ambicióznych 
reforiem, najmä opatrení zameraných na 
podporu verejných investícií na riešenie 
zmeny klímy a jej sociálnych dôsledkov a 
na vytvorenie pracovných miest na plný 
úväzok;

A. keďže zlepšenie hospodárskej 
situácie a nízke úrokové sadzby poskytujú 
príležitosť na uskutočnenie ambicióznych 
reforiem vrátane sociálne vyvážených 
štrukturálnych reforiem, ale aj opatrení 
zameraných na podporu verejných 
a súkromných investícií na riešenie zmeny 
klímy a jej sociálnych dôsledkov a na 
vytvorenie pracovných miest na plný 
úväzok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Jessica Polfjärd

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže zlepšenie hospodárskej 
situácie a nízke úrokové sadzby poskytujú 
príležitosť na uskutočnenie ambicióznych 
reforiem, najmä opatrení zameraných na 
podporu verejných investícií na riešenie 
zmeny klímy a jej sociálnych dôsledkov a 
na vytvorenie pracovných miest na plný 
úväzok;

A. keďže zlepšenie hospodárskej 
situácie a nízke úrokové sadzby poskytujú 
príležitosť na uskutočnenie ambicióznych 
reforiem, najmä opatrení zameraných na 
podporu trvalého rastu, účasti na trhu 
práce a dlhodobej zamestnanosti a na 
riešenie zmeny klímy a jej sociálnych 
dôsledkov;

Or. en



AM\1196910SK.docx 17/200 PE646.869v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 37
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle, Derk Jan Eppink, Bogdan Rzońca

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže zlepšenie hospodárskej 
situácie a nízke úrokové sadzby poskytujú 
príležitosť na uskutočnenie ambicióznych 
reforiem, najmä opatrení zameraných na 
podporu verejných investícií na riešenie 
zmeny klímy a jej sociálnych dôsledkov a 
na vytvorenie pracovných miest na plný 
úväzok;

A. keďže lepšia hospodárska 
disciplína a stabilita a nízke úrokové 
sadzby poskytujú príležitosť na 
uskutočnenie potrebných reforiem, najmä 
opatrení zameraných na podporu účinných 
verejných investícií a na vytvorenie 
pracovných miest na plný úväzok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže zlepšenie hospodárskej 
situácie a nízke úrokové sadzby poskytujú 
príležitosť na uskutočnenie ambicióznych 
reforiem, najmä opatrení zameraných na 
podporu verejných investícií na riešenie 
zmeny klímy a jej sociálnych dôsledkov a 
na vytvorenie pracovných miest na plný 
úväzok;

A. keďže zlepšenie hospodárskej 
situácie a nízke úrokové sadzby poskytujú 
príležitosť na uskutočnenie ambicióznych 
reforiem, najmä opatrení zameraných na 
podporu verejných investícií na riešenie 
zmeny klímy a jej sociálnych dôsledkov a 
na vytvorenie vysokokvalitných 
pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Enikő Győri

Návrh uznesenia
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Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže situácia nízkych úrokových 
sadzieb je jedinečnou príležitosťou, ako 
využiť neočakávané zisky na zníženie 
vysokej úrovne verejného dlhu v 
členských štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže v členských štátoch sú 
potrebné štrukturálne reformy, aby sa 
vytvorili podmienky pre udržateľný rast;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Jonás Fernández

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže Európa ešte stále čelí 
nedostatku investícií, a to aj napriek 
tomu, že ťaží zo situácie nízkych 
úrokových sadzieb a priaznivých 
podmienok financovania;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 42
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže takmer nulové úrokové 
sadzby vážne narúšajú dočasné pridelenie 
kapitálu; keďže plochá výnosová krivka 
vážne poškodzuje tradičný obchodný 
model bánk v oblasti poskytovania úverov 
a vedie ich k riskantnejším obchodným 
činnostiam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Enikő Győri

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže podľa prognóz Komisie 
bude v roku 2021 pomer dlhu k HDP 
jedenástich členských štátov viac ako 
60 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ac. keďže miera nezamestnanosti v 
EÚ je pod úrovňou pred krízou a miera 
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nezamestnanosti v eurozóne je stále nad 
úrovňou pred krízou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Enikő Győri

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ac. keďže za posledné dve desaťročia 
celková produktivita faktorov v eurozóne 
zaostáva za najväčšími svetovými 
konkurentmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Ondřej Kovařík

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže nerovnosť príjmov v 
eurozóne sa od začiatku finančnej krízy 
zvýšila; keďže energetická chudoba 
postihuje 50 až 100 miliónov ľudí 
v Európe;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže nerovnosť príjmov v 
eurozóne sa od začiatku finančnej krízy 
zvýšila; keďže energetická chudoba 
postihuje 50 až 100 miliónov ľudí 
v Európe;

B. keďže priveľa novovytvorených 
pracovných miest je na čiastočný úväzok, 
na dobu určitú alebo ide o neisté pracovné 
miesta a chudoba zamestnaných osôb sa v 
posledných rokoch neustále zvyšuje; 
keďže trhy práce sú čoraz viac 
segmentované a je potrebné, aby nové 
právne predpisy v oblasti práce a sociálnej 
ochrany reagovali na nové formy 
zamestnania, zvýšenú mieru prechodov 
medzi pracovnými miestami a 
postaveniami v zamestnaní, ako aj na 
rastúcu samostatnú zárobkovú činnosť; 
keďže pretrváva vysoká miera 
nezamestnanosti, najmä medzi mladými 
ľuďmi; keďže sociálne a hospodárske 
nerovnosti sa celosvetovo zvýšili tak v 
rámci členských štátov, ako aj medzi nimi; 
keďže podľa odhadov 109,2 milióna ľudí, 
čo zodpovedá 21,7 % celkového 
obyvateľstva EÚ, stále hrozí chudoba 
alebo sociálne vylúčenie; keďže 
energetická chudoba postihuje 50 až 
100 miliónov ľudí v Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže nerovnosť príjmov v 
eurozóne sa od začiatku finančnej krízy 
zvýšila; keďže energetická chudoba 
postihuje 50 až 100 miliónov ľudí 
v Európe;

B. keďže počet európskych občanov, 
ktorí žijú v chudobe alebo ktorým hrozí 
chudoba, je stále neprijateľne vysoký a 
keďže stratégia Európa 2020 zameraná 
na zníženie počtu Európanov, ktorým 
hrozí chudoba alebo sociálne vylúčenie, 
žiaľ, zlyhala; keďže energetická chudoba 
postihuje 50 až 100 miliónov ľudí len 
v Európe;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Enikő Győri

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže nerovnosť príjmov v 
eurozóne sa od začiatku finančnej krízy 
zvýšila; keďže energetická chudoba 
postihuje 50 až 100 miliónov ľudí 
v Európe;

B. keďže je potrebné podniknúť viac 
krokov, aby sa znížila nerovnosť príjmov v 
eurozóne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže nerovnosť príjmov v 
eurozóne sa od začiatku finančnej krízy 
zvýšila; keďže energetická chudoba 
postihuje 50 až 100 miliónov ľudí 
v Európe;

B. keďže nerovnosť príjmov v 
eurozóne sa od začiatku finančnej krízy 
zvýšila a úroveň chudoby stále pretrváva; 
keďže energetická chudoba postihuje 50 až 
100 miliónov ľudí v Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Jessica Polfjärd

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže nerovnosť príjmov v 
eurozóne sa od začiatku finančnej krízy 

B. keďže nerovnosť príjmov v 
eurozóne sa od začiatku finančnej krízy 
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zvýšila; keďže energetická chudoba 
postihuje 50 až 100 miliónov ľudí 
v Európe;

zvýšila;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Aurore Lalucq, Csaba Molnár, Pedro Marques, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže rozdiely a segregácia v 
rámci trhu práce zostávajú naďalej 
vysoké v celej Európskej únii, čo prispieva 
k rozdielom v odmeňovaní, dôchodkoch, 
rozhodovaní a bohatstve žien a mužov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže najnovšie číselné údaje 
Eurostatu z roku 2018 ukazujú, že 21,7 % 
obyvateľov EÚ alebo približne 109 
miliónom ľudí hrozí chudoba alebo 
sociálne vylúčenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Jessica Polfjärd

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže materiálna deprivácia sa od 
krízy znížila;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže vyhýbanie sa daňovým 
povinnostiam a daňové úniky spôsobili 
miliardové straty potenciálnych príjmov 
do verejných financií vo viacerých 
členských štátoch, a to väčšinou v 
prospech veľkých korporácií a bohatých 
jednotlivcov; keďže daňové úniky 
a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam 
spôsobujú narušenie hospodárskej súťaže 
na vnútornom trhu a vytvárajú nerovnaké 
podmienky pre daňovníkov; keďže súťaž 
v oblasti sadzby dane a preteky o čo 
najnižšie dane oslabujú schopnosť krajín 
určovať daňové politiky, ktoré 
zodpovedajú potrebám ich hospodárstiev 
a ich obyvateľstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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Bb. keďže niektoré členské štáty 
zaznamenali vysoké prebytky bežného 
účtu a európske makroekonomické 
nerovnováhy sú naďalej veľké;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Jessica Polfjärd

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bb. keďže rast produktivity v EÚ 
zostáva výrazne pod úrovňou rastu 
produktivity svetových konkurentov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže je potrebný európsky právny 
predpis o klíme s právne záväzným cieľom 
dosiahnuť najneskôr do roku 2050 čisté 
nulové emisie skleníkových plynov, 
pričom strednodobý cieľ do roku 2030 by 
mal byť najmenej 65 %;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca

Návrh uznesenia
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Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže je potrebný európsky právny 
predpis o klíme s právne záväzným cieľom 
dosiahnuť najneskôr do roku 2050 čisté 
nulové emisie skleníkových plynov, 
pričom strednodobý cieľ do roku 2030 by 
mal byť najmenej 65 %;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Ondřej Kovařík

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže je potrebný európsky právny 
predpis o klíme s právne záväzným cieľom 
dosiahnuť najneskôr do roku 2050 čisté 
nulové emisie skleníkových plynov, 
pričom strednodobý cieľ do roku 2030 by 
mal byť najmenej 65 %;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže je potrebný európsky právny 
predpis o klíme s právne záväzným cieľom 
dosiahnuť najneskôr do roku 2050 čisté 
nulové emisie skleníkových plynov, 
pričom strednodobý cieľ do roku 2030 by 
mal byť najmenej 65 %;

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže je potrebný európsky právny 
predpis o klíme s právne záväzným cieľom 
dosiahnuť najneskôr do roku 2050 čisté 
nulové emisie skleníkových plynov, 
pričom strednodobý cieľ do roku 2030 by 
mal byť najmenej 65 %;

C. keďže najnovšie správy, ktoré 
vypracovali okrem iných Medzivládny 
panel o zmene klímy, Medzivládna 
platforma pre biodiverzitu a ekosystémové 
služby a Európska environmentálna 
agentúra, jasne ukazujú, že doposiaľ 
prijaté politiky nestačia na zabránenie 
tomu, aby globálne otepľovanie 
prekročilo 1,5 °C, na zabránenie strate 
biodiverzity a narušeniu 
biogeochemických tokov; keďže si to 
vyžaduje európsky právny predpis o klíme 
s právne záväzným cieľom dosiahnuť 
najneskôr do roku 2050 čisté nulové emisie 
skleníkových plynov, pričom strednodobý 
cieľ do roku 2030 by mal byť najmenej 65 
%, ako aj stratégiu v oblasti biodiverzity, 
ktorá pre Úniu a jej členské štáty 
stanovuje záväzné ciele do roku 2030 
chrániť najmenej 30 % suchozemských 
a morských oblastí Únie a obnoviť 
najmenej 30 % degradovaných 
ekosystémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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C. keďže je potrebný európsky právny 
predpis o klíme s právne záväzným cieľom 
dosiahnuť najneskôr do roku 2050 čisté 
nulové emisie skleníkových plynov, 
pričom strednodobý cieľ do roku 2030 by 
mal byť najmenej 65 %;

C. keďže je potrebný európsky právny 
predpis o klíme s právne záväzným cieľom 
dosiahnuť najneskôr do roku 2050 čisté 
nulové emisie skleníkových plynov, 
pričom strednodobý cieľ do roku 2030 by 
mal byť najmenej 65 %, a keďže ciele 
v oblasti klímy by mala sprevádzať silná 
sociálna stratégia, ktorá zohľadňuje 
dlhodobú prioritu EÚ spočívajúcu 
v hospodárskej a sociálnej súdržnosti 
medzi jej regiónmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Nicola Beer

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže je potrebný európsky právny 
predpis o klíme s právne záväzným cieľom 
dosiahnuť najneskôr do roku 2050 čisté 
nulové emisie skleníkových plynov, 
pričom strednodobý cieľ do roku 2030 by 
mal byť najmenej 65 %;

C. keďže je nevyhnutný európsky 
právny predpis o klíme s právne záväzným 
cieľom dosiahnuť najneskôr do roku 2050 
čisté nulové emisie skleníkových plynov, 
pričom strednodobý cieľ do roku 2030 by 
mal byť najmenej 65 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Marek Belka, Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže je potrebný európsky právny 
predpis o klíme s právne záväzným cieľom 
dosiahnuť najneskôr do roku 2050 čisté 
nulové emisie skleníkových plynov, 
pričom strednodobý cieľ do roku 2030 by 
mal byť najmenej 65 %;

C. keďže je potrebný európsky právny 
predpis o klíme s právne záväzným cieľom 
dosiahnuť najneskôr do roku 2050 čisté 
nulové emisie skleníkových plynov, 
pričom strednodobý cieľ do roku 2030 by 
mal byť najmenej 55 %;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Aurore Lalucq, Csaba Molnár, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže čisté verejné investície v 
eurozóne sa v minulom desaťročí 
pohybovali okolo nulovej úrovne, čo 
viedlo k zhoršeniu verejných 
infraštruktúr; keďže nedostatok investícií 
v Európskej únii nepramení z nedostatku 
úspor, ale ide ruka v ruke s očakávaným 
vonkajším prebytkom, v prípade ktorého 
sa ešte stále očakáva, že v eurozóne 
dosiahne 3 %, kým niektoré členské štáty 
naďalej dosahujú veľké a pretrvávajúce 
prebytky nad úrovňami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Jonás Fernández

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže banková únia stále nie je 
kompletná, pretože jej chýba systém 
ochrany vkladov, ktorý by chránil 
daňovníkov a vkladateľov a poskytoval 
zabezpečovací mechanizmus pre Jednotnú 
radu pre riešenie krízových situácií 
(SRB);

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 68
Aurore Lalucq, Csaba Molnár, Pedro Marques, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže sa očakáva, že zmena klímy 
a zhoršovanie životného prostredia budú 
mať významný negatívny vplyv na 
hospodárske činnosti, ktorý bude 
s nezanedbateľnou pravdepodobnosťou 
viesť k spomaleniu nárastu produktivity 
alebo náhlym katastrofickým udalostiam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Jonás Fernández

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže dokončenie hospodárskej a 
menovej únie je nevyhnutné vnímať ako 
rozhodujúci krok smerom k stabilizácii 
eurozóny a podpore vzostupnej sociálno-
ekonomickej konvergencie a súdržnosti 
medzi členskými štátmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Aurore Lalucq, Csaba Molnár, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cc. keďže sa odhaduje, že dodatočné 
investície v energetickom, dopravnom a 
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stavebnom sektore vo výške 260 miliónov 
EUR ročne sú potrebné na dosiahnutie 
iba 40 % zníženia emisií skleníkových 
plynov; keďže tieto investície sa budú 
musieť financovať z európskych 
a vnútroštátnych rozpočtových 
prostriedkov, ako aj z prostriedkov 
súkromných investorov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Jonás Fernández

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cc. keďže európsky semester by mal 
takisto pôsobiť ako hnacia sila pre EÚ a 
jej členské štáty a podnecovať ich k 
dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného 
rozvoja OSN do roku 2030 a cieľov 
Parížskej dohody, ako aj k dodržiavaniu 
Európskeho piliera sociálnych práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Aurore Lalucq, Csaba Molnár, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cd. keďže očakávaná transformácia 
zvýši dopyt po verejných výdavkoch na 
podporu inovácií, na podporu 
transformácie najviac postihnutých 
sektorov a regiónov a na odškodnenie 
tých najzraniteľnejších za dosah politík v 
oblasti zmeny klímy;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Aurore Lalucq, Csaba Molnár, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C e (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ce. keďže nedostatočné alebo neskoré 
investície do adaptácie na zmenu klímy 
a do jej zmiernenia alebo do ochrany 
biodiverzity spôsobia výrazné zvýšenie 
výdavkov na nevyhnutné prispôsobenie 
sa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Aurore Lalucq, Csaba Molnár, Pedro Marques, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C f (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cf. keďže členské štáty majú predložiť 
konečné národné plány v oblasti energie a 
klímy spolu s odhadom výšky investícií a 
finančných zdrojov potrebných na 
dosiahnutie cieľov dekarbonizácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Aurore Lalucq, Csaba Molnár, Pedro Marques, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C g (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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Cg. keďže prístup k digitalizácii, ktorý 
je ekologicky udržateľný, zameraný na 
človeka a založený na európskych 
hodnotách, si bude vyžadovať dobre 
navrhnutú, podmienenú verejnú finančnú 
podporu a dôkladnú reguláciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Aurore Lalucq, Csaba Molnár, Pedro Marques, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C h (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ch. keďže ročné straty príjmov 
spôsobené agresívnym plánovaním dane z 
príjmov právnických osôb v EÚ sa 
pohybujú v rozmedzí od 50 – 70 miliárd 
EUR do 160 – 190 miliárd EUR v 
závislosti od uplatnenej metodiky; keďže 
posledné odhady daňových únikov v EÚ 
poukazujú na sumu približne 825 miliárd 
EUR za rok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Aurore Lalucq, Csaba Molnár, Pedro Marques, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C i (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ci. keďže optimalizácia daní, daňové 
úniky a vyhýbanie sa daňovým 
povinnostiam v prospech niektorých 
veľkých spoločností a jednotlivcov viedli k 
stratám príjmov na riadenie verejných 
financií vo viacerých členských štátoch v 
hodnote niekoľko miliárd eur na úkor 
MSP a ostatných daňovníkov, čo prispelo 
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k zvyšovaniu nerovnosti a nerovnováhy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. konštatuje, že vzhľadom na 
núdzový stav v oblasti zmeny klímy bol 
ročný prieskum rastu (RPR) EÚ 
premenovaný na ročný prieskum 
udržateľného rastu (RPUR), a domnieva 
sa, že z toho vyplýva zmena v pozícii 
správy a pri vykonávaní ekologických 
ukazovateľov;

1. konštatuje, že vzhľadom na 
núdzový stav v oblasti zmeny klímy bol 
ročný prieskum rastu (RPR) EÚ 
premenovaný na ročný prieskum 
udržateľného rastu (RPUR); víta 
skutočnosť, že mení zameranie 
európskeho semestra tak, aby sa 
udržateľnosť a blaho občanov stali 
stredobodom hospodárskej politiky, a 
domnieva sa, že z toho vyplýva zmena v 
pozícii správy a pri vykonávaní 
ekologických a sociálnych ukazovateľov; 
víta uznanie Komisie, že hospodársky rast 
nemá byť samoúčelný a že hospodárstvo 
má slúžiť ľuďom a planéte;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Marek Belka

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. konštatuje, že vzhľadom na 
núdzový stav v oblasti zmeny klímy bol 
ročný prieskum rastu (RPR) EÚ 
premenovaný na ročný prieskum 
udržateľného rastu (RPUR), a domnieva 
sa, že z toho vyplýva zmena v pozícii 

1. konštatuje, že vzhľadom na 
ambiciózny plán EÚ bojovať proti zmene 
klímy, ale aj v dôsledku demografických a 
digitálnych výziev bol ročný prieskum 
rastu (RPR) EÚ premenovaný na ročný 
prieskum udržateľného rastu (RPUR), a 
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správy a pri vykonávaní ekologických 
ukazovateľov;

domnieva sa, že z toho vyplýva zmena v 
pozícii správy a pri vykonávaní 
ekologických ukazovateľov; zdôrazňuje 
však, že proces európskeho semestra by si 
mal zachovať najmä nástroj týkajúci sa 
rozpočtových a hospodárskych otázok a 
výziev pre členské štáty EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. konštatuje, že vzhľadom na 
núdzový stav v oblasti zmeny klímy bol 
ročný prieskum rastu (RPR) EÚ 
premenovaný na ročný prieskum 
udržateľného rastu (RPUR), a domnieva 
sa, že z toho vyplýva zmena v pozícii 
správy a pri vykonávaní ekologických 
ukazovateľov;

1. konštatuje, že vzhľadom na 
núdzový stav v oblasti zmeny klímy bol 
ročný prieskum rastu (RPR) EÚ 
premenovaný na ročný prieskum 
udržateľného rastu (RPUR), a domnieva 
sa, že z toho vyplýva zmena v pozícii 
správy a pri vykonávaní ekologických 
ukazovateľov; zdôrazňuje, že by malo ísť 
o viac než len o sémantický aspekt v 
správe, a požaduje seriózne a ambiciózne 
návrhy na riešenie zmeny klímy a 
podporu environmentálnej udržateľnosti 
v rámci EÚ, ktoré neobmedzia sociálny 
rozmer;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Enikő Győri

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. konštatuje, že vzhľadom na 
núdzový stav v oblasti zmeny klímy bol 

1. konštatuje, že ročný prieskum rastu 
(RPR) EÚ bol premenovaný na ročný 
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ročný prieskum rastu (RPR) EÚ 
premenovaný na ročný prieskum 
udržateľného rastu (RPUR), a domnieva 
sa, že z toho vyplýva zmena v pozícii 
správy a pri vykonávaní ekologických 
ukazovateľov;

prieskum udržateľného rastu (RPUR); 
domnieva sa, že to nemôže zrušiť pôvodný 
účel a funkciu európskeho semestra, 
pretože bol zriadený s cieľom poskytnúť 
rámec pre koordináciu hospodárskych 
politík v celej Európskej únii; 
podporovanie udržateľného rastu 
udržateľným spôsobom znamená 
presadzovanie zodpovedných fiškálnych 
politík, štrukturálnych reforiem a 
investícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. konštatuje, že vzhľadom na 
núdzový stav v oblasti zmeny klímy bol 
ročný prieskum rastu (RPR) EÚ 
premenovaný na ročný prieskum 
udržateľného rastu (RPUR), a domnieva 
sa, že z toho vyplýva zmena v pozícii 
správy a pri vykonávaní ekologických 
ukazovateľov;

1. konštatuje, že ročný prieskum rastu 
(RPR) EÚ bol premenovaný na ročný 
prieskum udržateľného rastu (RPUR);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. konštatuje, že vzhľadom na 
núdzový stav v oblasti zmeny klímy bol 
ročný prieskum rastu (RPR) EÚ 
premenovaný na ročný prieskum 

1. konštatuje, že vzhľadom na 
núdzový stav v oblasti zmeny klímy bol 
ročný prieskum rastu (RPR) EÚ 
premenovaný na ročný prieskum 
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udržateľného rastu (RPUR), a domnieva 
sa, že z toho vyplýva zmena v pozícii 
správy a pri vykonávaní ekologických 
ukazovateľov;

udržateľného rastu (RPUR);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. konštatuje, že vzhľadom na 
núdzový stav v oblasti zmeny klímy bol 
ročný prieskum rastu (RPR) EÚ 
premenovaný na ročný prieskum 
udržateľného rastu (RPUR), a domnieva 
sa, že z toho vyplýva zmena v pozícii 
správy a pri vykonávaní ekologických 
ukazovateľov;

1. konštatuje, že vzhľadom na 
núdzový stav v oblasti zmeny klímy bol 
ročný prieskum rastu (RPR) EÚ 
premenovaný na ročný prieskum 
udržateľného rastu (RPUR), a domnieva 
sa, že z toho vyplýva zmena v pozícii 
správy a pri vykonávaní ekologických 
ukazovateľov; zdôrazňuje však, že táto 
zmena musí byť v súlade s platnými 
fiškálnymi pravidlami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. konštatuje, že vzhľadom na 
núdzový stav v oblasti zmeny klímy bol 
ročný prieskum rastu (RPR) EÚ 
premenovaný na ročný prieskum 
udržateľného rastu (RPUR), a domnieva 
sa, že z toho vyplýva zmena v pozícii 
správy a pri vykonávaní ekologických 
ukazovateľov;

1. konštatuje, že vzhľadom na 
politickú prioritizáciu v oblasti zmeny 
klímy bol ročný prieskum rastu (RPR) EÚ 
premenovaný na ročný prieskum 
udržateľného rastu (RPUR);
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. konštatuje, že vzhľadom na 
núdzový stav v oblasti zmeny klímy bol 
ročný prieskum rastu (RPR) EÚ 
premenovaný na ročný prieskum 
udržateľného rastu (RPUR), a domnieva 
sa, že z toho vyplýva zmena v pozícii 
správy a pri vykonávaní ekologických 
ukazovateľov;

1. konštatuje, že ročný prieskum rastu 
(RPR) EÚ bol premenovaný na ročný 
prieskum udržateľného rastu (RPUR) a že 
tento prieskum sa zameriaval na 
krátkodobé aj dlhodobé výzvy 
hospodárstva na základe štyroch 
kľúčových aspektov: environmentálna 
udržateľnosť, rast produktivity, 
spravodlivosť a makroekonomická 
stabilita;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Jonás Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. konštatuje, že vzhľadom na 
núdzový stav v oblasti zmeny klímy bol 
ročný prieskum rastu (RPR) EÚ 
premenovaný na ročný prieskum 
udržateľného rastu (RPUR), a domnieva 
sa, že z toho vyplýva zmena v pozícii 
správy a pri vykonávaní ekologických 
ukazovateľov;

1. konštatuje, že vzhľadom na 
núdzový stav v oblasti zmeny klímy bol 
ročný prieskum rastu (RPR) EÚ 
premenovaný na ročný prieskum 
udržateľného rastu (RPUR), a domnieva 
sa, že z toho vyplýva zmena v pozícii 
správy a pri vykonávaní sociálnych 
a environmentálnych ukazovateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
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Nicola Beer

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. konštatuje, že vzhľadom na 
núdzový stav v oblasti zmeny klímy bol 
ročný prieskum rastu (RPR) EÚ 
premenovaný na ročný prieskum 
udržateľného rastu (RPUR), a domnieva 
sa, že z toho vyplýva zmena v pozícii 
správy a pri vykonávaní ekologických 
ukazovateľov;

1. konštatuje, že vzhľadom na 
vyhlásený núdzový stav v oblasti zmeny 
klímy bol ročný prieskum rastu (RPR) EÚ 
premenovaný na ročný prieskum 
udržateľného rastu (RPUR), a domnieva 
sa, že z toho vyplýva zmena v pozícii 
správy a pri vykonávaní ekologických 
ukazovateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. konštatuje, že vzhľadom na 
núdzový stav v oblasti zmeny klímy bol 
ročný prieskum rastu (RPR) EÚ 
premenovaný na ročný prieskum 
udržateľného rastu (RPUR), a domnieva 
sa, že z toho vyplýva zmena v pozícii 
správy a pri vykonávaní ekologických 
ukazovateľov;

1. konštatuje, že ročný prieskum rastu 
(RPR) EÚ bol premenovaný na ročný 
prieskum udržateľného rastu (RPUR); 
pripomína, že cyklus európskeho semestra 
je rámcom pre členské štáty EÚ na 
koordináciu svojich rozpočtových a 
hospodárskych politík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Margarida Marques, Marek Belka

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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1. konštatuje, že vzhľadom na 
núdzový stav v oblasti zmeny klímy bol 
ročný prieskum rastu (RPR) EÚ 
premenovaný na ročný prieskum 
udržateľného rastu (RPUR), a domnieva 
sa, že z toho vyplýva zmena v pozícii 
správy a pri vykonávaní ekologických 
ukazovateľov;

1. konštatuje, že vzhľadom na 
environmentálne, digitálne a 
demografické výzvy bol ročný prieskum 
rastu (RPR) EÚ premenovaný na ročnú 
stratégiu udržateľného rastu (RSUR) 
s cieľom nasmerovať hospodársku 
politiku EÚ na dosiahnutie udržateľného 
rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. konštatuje, že v politických 
usmerneniach pre Komisiu na obdobie 
rokov 2019 – 2024 sa stanovuje zásada 
systematickej integrácie cieľov trvalo 
udržateľného rozvoja OSN a práv a zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv do 
procesu európskeho semestra a že takýto 
prístup sa odzrkadľuje v listoch o misii 
pre komisára zodpovedného za 
hospodárstvo, ako aj pre výkonného 
podpredsedu zodpovedného za európsky 
ekologický dohovor a výkonného 
podpredsedu zodpovedného za 
hospodárstvo, ktoré slúži ľuďom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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1a. poznamenáva, že sú dôležité 1) 
vysokokvalitné udržateľné investície, 2) 
štrukturálne reformy, ktoré zvýšia rast 
produktivity, a 3) makrofinančná stabilita 
a zdravé verejné financie, aby sa EÚ 
pripravila na výzvy, ako je prechod na 
nízkouhlíkové hospodárstvo v súlade s 
Parížskou dohodou o zmene klímy, 
pričom sa zároveň posilní 
konkurencieschopnosť; okrem toho 
zdôrazňuje príležitosti na rast a 
zamestnanosť, ktoré sú súčasťou agendy 
environmentálnej udržateľnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Luis Garicano, Ondřej Kovařík

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. berie na vedomie úlohu 
európskeho ekologického dohovoru ako 
novej stratégie EÚ, ktorá vymedzuje 
ekologické otázky a blaho podmienky 
občanov ako hlavné ciele Únie; 
konštatuje, pokiaľ ide o rozsah 
európskeho semestra, zahrnutie cieľov 
udržateľného rozvoja a zásad Európskeho 
piliera sociálnych práv, ktoré si budú 
vyžadovať úpravu existujúcich 
ukazovateľov a vytvorenie nových s 
cieľom monitorovať vykonávanie 
hospodárskych, environmentálnych a 
sociálnych politík EÚ, ako aj súlad medzi 
politickými cieľmi a rozpočtovými 
prostriedkami; konštatuje, že je potrebné 
vykonávať dlhodobé plánovanie v boji 
proti zmene klímy;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 94
José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. berie na vedomie úlohu európskeho 
ekologického dohovoru ako novej stratégie 
EÚ, ktorá vymedzuje ekologické otázky a 
blaho podmienky občanov ako hlavné ciele 
Únie; konštatuje, pokiaľ ide o rozsah 
európskeho semestra, zahrnutie cieľov 
udržateľného rozvoja a zásad Európskeho 
piliera sociálnych práv, ktoré si budú 
vyžadovať úpravu existujúcich 
ukazovateľov a vytvorenie nových s 
cieľom monitorovať vykonávanie 
hospodárskych, environmentálnych a 
sociálnych politík EÚ, ako aj súlad medzi 
politickými cieľmi a rozpočtovými 
prostriedkami; konštatuje, že je potrebné 
vykonávať dlhodobé plánovanie v boji 
proti zmene klímy;

2. berie na vedomie úlohu európskeho 
ekologického dohovoru ako novej stratégie 
EÚ, ktorá vymedzuje ekologické otázky a 
blaho občanov ako hlavné ciele Únie; 
konštatuje, pokiaľ ide o rozsah európskeho 
semestra, zahrnutie cieľov udržateľného 
rozvoja a zásad Európskeho piliera 
sociálnych práv, ktoré si budú vyžadovať 
úpravu existujúcich ukazovateľov a 
vytvorenie nových s cieľom monitorovať 
vykonávanie hospodárskych, 
environmentálnych a sociálnych politík 
EÚ, ako aj súlad medzi politickými cieľmi 
a rozpočtovými prostriedkami; konštatuje, 
že je potrebné vykonávať dlhodobé 
plánovanie v boji proti zmene klímy; 
poznamenáva, že návrh nového 
ekologického dohovoru predložený 
Komisiou očividne nestačí na riešenie 
núdzového stavu v oblasti klímy; 
konštatuje, že podľa vedeckej obce je na 
dodržanie cieľov Parížskej dohody 
a obmedzenie zvyšovania teploty na 1,5 
stupňa potrebné znížiť emisie uhlíka o 
65 % do roku 2030; poznamenáva, že 
Komisia nezvyšuje rozpočet EÚ, a 
navrhuje zníženie finančných 
prostriedkov na súdržnosť a 
poľnohospodárstvo, čo by bolo v rozpore 
so stanovenými ambicióznymi sociálnymi 
a environmentálnymi cieľmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
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Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. berie na vedomie úlohu 
európskeho ekologického dohovoru ako 
novej stratégie EÚ, ktorá vymedzuje 
ekologické otázky a blaho podmienky 
občanov ako hlavné ciele Únie; 
konštatuje, pokiaľ ide o rozsah 
európskeho semestra, zahrnutie cieľov 
udržateľného rozvoja a zásad Európskeho 
piliera sociálnych práv, ktoré si budú 
vyžadovať úpravu existujúcich 
ukazovateľov a vytvorenie nových s 
cieľom monitorovať vykonávanie 
hospodárskych, environmentálnych a 
sociálnych politík EÚ, ako aj súlad medzi 
politickými cieľmi a rozpočtovými 
prostriedkami; konštatuje, že je potrebné 
vykonávať dlhodobé plánovanie v boji 
proti zmene klímy;

2. opakuje svoju výzvu, aby sa 
transformačný program európskeho 
ekologického dohovoru stal stredobodom 
obnoveného európskeho semestra; 
naliehavo žiada Komisiu, aby zabezpečila, 
v náležitých prípadoch aj prostredníctvom 
legislatívnych návrhov, že sociálno-
ekonomické, makroekonomické a fiškálne 
politiky všetkých členských štátov budú 
prispievať k cieľom európskeho 
ekologického dohovoru a budú s nimi 
plne v súlade a že sociálne a 
environmentálne ciele súvisiace s cieľmi 
trvalo udržateľného rozvoja sa začlenia 
do rámca procesu mnohostranného 
dohľadu, ktorý sa uvádza v článku 121 
ZFEÚ, ako aj do kontextu posilneného 
postupu pri makroekonomickej 
nerovnováhe; domnieva sa, že začlenenie 
cieľov trvalo udržateľného rozvoja a 
Európskeho piliera sociálnych práv do 
rozsahu európskeho semestra si bude 
vyžadovať úpravu existujúcich 
ukazovateľov a vytvorenie nových s 
cieľom monitorovať vykonávanie 
hospodárskych, environmentálnych a 
sociálnych politík EÚ, ako aj súlad medzi 
politickými cieľmi a rozpočtovými 
prostriedkami; konštatuje, že je potrebné 
vykonávať dlhodobé plánovanie v boji 
proti zmene klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. berie na vedomie úlohu európskeho 2. berie na vedomie úlohu európskeho 
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ekologického dohovoru ako novej stratégie 
EÚ, ktorá vymedzuje ekologické otázky a 
blaho podmienky občanov ako hlavné 
ciele Únie; konštatuje, pokiaľ ide o rozsah 
európskeho semestra, zahrnutie cieľov 
udržateľného rozvoja a zásad Európskeho 
piliera sociálnych práv, ktoré si budú 
vyžadovať úpravu existujúcich 
ukazovateľov a vytvorenie nových s 
cieľom monitorovať vykonávanie 
hospodárskych, environmentálnych a 
sociálnych politík EÚ, ako aj súlad medzi 
politickými cieľmi a rozpočtovými 
prostriedkami; konštatuje, že je potrebné 
vykonávať dlhodobé plánovanie v boji 
proti zmene klímy;

ekologického dohovoru; konštatuje, že 
európsky semester by sa mal naďalej 
zameriavať na zdravé fiškálne politiky a 
štrukturálne reformy zamerané na 
konkurencieschopnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. berie na vedomie úlohu 
európskeho ekologického dohovoru ako 
novej stratégie EÚ, ktorá vymedzuje 
ekologické otázky a blaho podmienky 
občanov ako hlavné ciele Únie; 
konštatuje, pokiaľ ide o rozsah 
európskeho semestra, zahrnutie cieľov 
udržateľného rozvoja a zásad Európskeho 
piliera sociálnych práv, ktoré si budú 
vyžadovať úpravu existujúcich 
ukazovateľov a vytvorenie nových s 
cieľom monitorovať vykonávanie 
hospodárskych, environmentálnych a 
sociálnych politík EÚ, ako aj súlad medzi 
politickými cieľmi a rozpočtovými 
prostriedkami; konštatuje, že je potrebné 
vykonávať dlhodobé plánovanie v boji 
proti zmene klímy;

2. berie na vedomie európsky 
ekologický dohovor ako kľúčovú prioritu 
novej Európskej komisie; konštatuje, že je 
potrebné vykonávať dlhodobé plánovanie v 
boji proti zmene klímy, a pokiaľ ide o 
európsky semester, zahrnúť udržateľnosť 
do jeho rámca investícií, štrukturálnych 
reforiem a zodpovedných financií, aby sa 
dosiahol udržateľný hospodársky rast;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 98
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. berie na vedomie úlohu 
európskeho ekologického dohovoru ako 
novej stratégie EÚ, ktorá vymedzuje 
ekologické otázky a blaho podmienky 
občanov ako hlavné ciele Únie; 
konštatuje, pokiaľ ide o rozsah európskeho 
semestra, zahrnutie cieľov udržateľného 
rozvoja a zásad Európskeho piliera 
sociálnych práv, ktoré si budú vyžadovať 
úpravu existujúcich ukazovateľov a 
vytvorenie nových s cieľom monitorovať 
vykonávanie hospodárskych, 
environmentálnych a sociálnych politík 
EÚ, ako aj súlad medzi politickými cieľmi 
a rozpočtovými prostriedkami; konštatuje, 
že je potrebné vykonávať dlhodobé 
plánovanie v boji proti zmene klímy;

2. konštatuje, pokiaľ ide o rozsah 
európskeho semestra, zahrnutie cieľov 
udržateľného rozvoja a zásad Európskeho 
piliera sociálnych práv, ktoré si budú 
vyžadovať úpravu existujúcich 
ukazovateľov a vytvorenie nových s 
cieľom monitorovať vykonávanie 
hospodárskych, environmentálnych a 
sociálnych politík EÚ, ako aj súlad medzi 
politickými cieľmi a rozpočtovými 
prostriedkami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. berie na vedomie úlohu 
európskeho ekologického dohovoru ako 
novej stratégie EÚ, ktorá vymedzuje 
ekologické otázky a blaho podmienky 
občanov ako hlavné ciele Únie; 
konštatuje, pokiaľ ide o rozsah európskeho 
semestra, zahrnutie cieľov udržateľného 
rozvoja a zásad Európskeho piliera 
sociálnych práv, ktoré si budú vyžadovať 

2. konštatuje, pokiaľ ide o rozsah 
európskeho semestra, zahrnutie cieľov 
udržateľného rozvoja a zásad Európskeho 
piliera sociálnych práv, ktoré si budú 
vyžadovať úpravu existujúcich 
ukazovateľov a vytvorenie nových s 
cieľom monitorovať vykonávanie 
hospodárskych, environmentálnych a 
sociálnych politík EÚ, ako aj súlad medzi 



PE646.869v01-00 46/200 AM\1196910SK.docx

SK

úpravu existujúcich ukazovateľov a 
vytvorenie nových s cieľom monitorovať 
vykonávanie hospodárskych, 
environmentálnych a sociálnych politík 
EÚ, ako aj súlad medzi politickými cieľmi 
a rozpočtovými prostriedkami; konštatuje, 
že je potrebné vykonávať dlhodobé 
plánovanie v boji proti zmene klímy;

politickými cieľmi a rozpočtovými 
prostriedkami; konštatuje, že je potrebné 
vykonávať dlhodobé plánovanie v boji 
proti zmene klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Margarida Marques, Marek Belka, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. berie na vedomie úlohu európskeho 
ekologického dohovoru ako novej stratégie 
EÚ, ktorá vymedzuje ekologické otázky a 
blaho podmienky občanov ako hlavné 
ciele Únie; konštatuje, pokiaľ ide o rozsah 
európskeho semestra, zahrnutie cieľov 
udržateľného rozvoja a zásad Európskeho 
piliera sociálnych práv, ktoré si budú 
vyžadovať úpravu existujúcich 
ukazovateľov a vytvorenie nových s 
cieľom monitorovať vykonávanie 
hospodárskych, environmentálnych a 
sociálnych politík EÚ, ako aj súlad medzi 
politickými cieľmi a rozpočtovými 
prostriedkami; konštatuje, že je potrebné 
vykonávať dlhodobé plánovanie v boji 
proti zmene klímy;

2. berie na vedomie úlohu európskeho 
ekologického dohovoru ako novej stratégie 
EÚ pre rast, ktorej stredobodom je 
udržateľnosť a blaho občanov; konštatuje, 
pokiaľ ide o rozsah európskeho semestra, 
zahrnutie cieľov udržateľného rozvoja a 
zásad Európskeho piliera sociálnych práv, 
ktoré si môžu vyžadovať úpravu 
existujúcich ukazovateľov a vytvorenie 
nových s cieľom monitorovať vykonávanie 
hospodárskych, environmentálnych a 
sociálnych politík EÚ, ako aj súlad medzi 
politickými cieľmi a rozpočtovými 
prostriedkami; konštatuje, že v boji proti 
zmene klímy je popri riadení krátkodobej 
hospodárskej politiky potrebné zohľadniť 
aj dlhodobé záujmy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. berie na vedomie úlohu európskeho 
ekologického dohovoru ako novej stratégie 
EÚ, ktorá vymedzuje ekologické otázky a 
blaho podmienky občanov ako hlavné ciele 
Únie; konštatuje, pokiaľ ide o rozsah 
európskeho semestra, zahrnutie cieľov 
udržateľného rozvoja a zásad Európskeho 
piliera sociálnych práv, ktoré si budú 
vyžadovať úpravu existujúcich 
ukazovateľov a vytvorenie nových s 
cieľom monitorovať vykonávanie 
hospodárskych, environmentálnych a 
sociálnych politík EÚ, ako aj súlad medzi 
politickými cieľmi a rozpočtovými 
prostriedkami; konštatuje, že je potrebné 
vykonávať dlhodobé plánovanie v boji 
proti zmene klímy;

2. berie na vedomie úlohu európskeho 
ekologického dohovoru ako novej stratégie 
EÚ, ktorá vymedzuje ekologické otázky a 
blaho občanov ako hlavné ciele Únie; 
konštatuje, pokiaľ ide o rozsah európskeho 
semestra, zahrnutie cieľov udržateľného 
rozvoja a zásad Európskeho piliera 
sociálnych práv, ktoré si budú vyžadovať 
úpravu existujúcich ukazovateľov a 
vytvorenie nových s cieľom monitorovať 
vykonávanie hospodárskych, 
environmentálnych a sociálnych politík 
EÚ, ako aj súlad medzi politickými cieľmi 
a rozpočtovými prostriedkami; konštatuje, 
že je potrebné vykonávať dlhodobé 
plánovanie v boji proti zmene klímy 
a zároveň zabraňovať rozširovaniu 
súčasných sociálno-ekonomických 
rozporov v Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Jessica Polfjärd

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. berie na vedomie úlohu európskeho 
ekologického dohovoru ako novej stratégie 
EÚ, ktorá vymedzuje ekologické otázky a 
blaho podmienky občanov ako hlavné ciele 
Únie; konštatuje, pokiaľ ide o rozsah 
európskeho semestra, zahrnutie cieľov 
udržateľného rozvoja a zásad Európskeho 
piliera sociálnych práv, ktoré si budú 
vyžadovať úpravu existujúcich 
ukazovateľov a vytvorenie nových s 
cieľom monitorovať vykonávanie 
hospodárskych, environmentálnych a 
sociálnych politík EÚ, ako aj súlad medzi 
politickými cieľmi a rozpočtovými 
prostriedkami; konštatuje, že je potrebné 

2. berie na vedomie úlohu európskeho 
ekologického dohovoru ako novej stratégie 
EÚ, ktorá vymedzuje ekologické otázky a 
blaho občanov ako hlavné ciele Únie; 
konštatuje, pokiaľ ide o rozsah európskeho 
semestra, zahrnutie cieľov udržateľného 
rozvoja, ktoré si budú vyžadovať 
vytvorenie doplnkových ukazovateľov s 
cieľom monitorovať vykonávanie 
hospodárskych, environmentálnych a 
sociálnych politík EÚ, ako aj súlad medzi 
politickými cieľmi a rozpočtovými 
prostriedkami; konštatuje, že je potrebné 
vykonávať dlhodobé plánovanie v boji 
proti zmene klímy;
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vykonávať dlhodobé plánovanie v boji 
proti zmene klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Nicola Beer

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. berie na vedomie úlohu európskeho 
ekologického dohovoru ako novej stratégie 
EÚ, ktorá vymedzuje ekologické otázky a 
blaho podmienky občanov ako hlavné 
ciele Únie; konštatuje, pokiaľ ide o rozsah 
európskeho semestra, zahrnutie cieľov 
udržateľného rozvoja a zásad Európskeho 
piliera sociálnych práv, ktoré si budú 
vyžadovať úpravu existujúcich 
ukazovateľov a vytvorenie nových s 
cieľom monitorovať vykonávanie 
hospodárskych, environmentálnych a 
sociálnych politík EÚ, ako aj súlad medzi 
politickými cieľmi a rozpočtovými 
prostriedkami; konštatuje, že je potrebné 
vykonávať dlhodobé plánovanie v boji 
proti zmene klímy;

2. berie na vedomie, že úloha 
európskeho ekologického dohovoru ako 
novej stratégie EÚ, ktorá vymedzuje 
ekologické otázky a blaho občanov, je 
jedným z cieľov Únie; konštatuje, pokiaľ 
ide o rozsah európskeho semestra, 
zahrnutie cieľov udržateľného rozvoja a 
zásad Európskeho piliera sociálnych práv, 
ktoré si budú vyžadovať primeranú úpravu 
existujúcich ukazovateľov a vytvorenie 
nových s cieľom monitorovať vykonávanie 
hospodárskych, environmentálnych a 
sociálnych politík EÚ, ako aj súlad medzi 
politickými cieľmi a rozpočtovými 
prostriedkami; konštatuje, že je potrebné 
vykonávať primerané dlhodobé plánovanie 
v boji proti zmene klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Marek Belka, Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. berie na vedomie úlohu európskeho 
ekologického dohovoru ako novej stratégie 
EÚ, ktorá vymedzuje ekologické otázky a 
blaho podmienky občanov ako hlavné ciele 

2. berie na vedomie úlohu európskeho 
ekologického dohovoru ako novej stratégie 
EÚ, ktorá vymedzuje ekologické otázky a 
blaho občanov ako jedny z hlavných 
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Únie; konštatuje, pokiaľ ide o rozsah 
európskeho semestra, zahrnutie cieľov 
udržateľného rozvoja a zásad Európskeho 
piliera sociálnych práv, ktoré si budú 
vyžadovať úpravu existujúcich 
ukazovateľov a vytvorenie nových s 
cieľom monitorovať vykonávanie 
hospodárskych, environmentálnych a 
sociálnych politík EÚ, ako aj súlad medzi 
politickými cieľmi a rozpočtovými 
prostriedkami; konštatuje, že je potrebné 
vykonávať dlhodobé plánovanie v boji 
proti zmene klímy;

cieľov Únie; konštatuje, pokiaľ ide o 
rozsah európskeho semestra, zahrnutie 
cieľov udržateľného rozvoja a zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv, ktoré 
si môžu vyžadovať úpravu existujúcich 
ukazovateľov a vytvorenie nových s 
cieľom monitorovať vykonávanie 
hospodárskych, environmentálnych a 
sociálnych politík EÚ, ako aj súlad medzi 
politickými cieľmi a rozpočtovými 
prostriedkami; konštatuje, že je potrebné 
vykonávať dlhodobé plánovanie v boji 
proti zmene klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. berie na vedomie úlohu európskeho 
ekologického dohovoru ako novej stratégie 
EÚ, ktorá vymedzuje ekologické otázky a 
blaho podmienky občanov ako hlavné ciele 
Únie; konštatuje, pokiaľ ide o rozsah 
európskeho semestra, zahrnutie cieľov 
udržateľného rozvoja a zásad Európskeho 
piliera sociálnych práv, ktoré si budú 
vyžadovať úpravu existujúcich 
ukazovateľov a vytvorenie nových s 
cieľom monitorovať vykonávanie 
hospodárskych, environmentálnych a 
sociálnych politík EÚ, ako aj súlad medzi 
politickými cieľmi a rozpočtovými 
prostriedkami; konštatuje, že je potrebné 
vykonávať dlhodobé plánovanie v boji 
proti zmene klímy;

2. berie na vedomie úlohu európskeho 
ekologického dohovoru ako novej stratégie 
EÚ, ktorá vymedzuje ekologické otázky a 
blaho občanov ako hlavné ciele Únie; 
konštatuje, pokiaľ ide o rozsah európskeho 
semestra, zahrnutie cieľov udržateľného 
rozvoja a zásad Európskeho piliera 
sociálnych práv, ktoré si budú vyžadovať 
úpravu niektorých existujúcich 
ukazovateľov a vytvorenie nových s 
cieľom monitorovať vykonávanie 
hospodárskych, environmentálnych a 
sociálnych politík EÚ, ako aj súlad medzi 
politickými cieľmi a rozpočtovými 
prostriedkami; konštatuje, že je potrebné 
vykonávať dlhodobé plánovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
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Jonás Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. požaduje, aby sa transformatívny 
program európskeho ekologického 
dohovoru prejavil v ekologickejšom 
európskom semestri; domnieva sa, že ciele 
trvalo udržateľného rozvoja OSN by sa 
mali začleniť do európskeho semestra, 
aby sa proces stal hybnou silou zmien 
smerom k udržateľnému blahu pre 
všetkých v Európe; žiada preto, aby sa do 
semestra integrovali ďalšie sociálne a 
environmentálne ukazovatele a ciele;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva európske inštitúcie, aby 
posúdili, či sú metodiky EÚ na hodnotenie 
hospodárskych a sociálnych výsledkov 
členských štátov EÚ, ako aj cieľov 
stanovených v rámci Paktu stability a 
rastu stále aktuálne, keďže od ich prvého 
návrhu sa celkové sociálno-ekonomické 
podmienky na vnútroštátnej aj európskej 
úrovni drasticky zmenili;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Enikő Győri

Návrh uznesenia



AM\1196910SK.docx 51/200 PE646.869v01-00

SK

Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva Komisiu, aby bezodkladne 
začala pracovať na vytvorení vlastného 
koordinačného mechanizmu v EÚ s 
cieľom zabezpečiť, aby sa Európa mohla 
do roku 2050 stať prvým klimaticky 
neutrálnym kontinentom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Jonás Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 2 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2b. vyzýva Komisiu, aby spolu s 
Eurostatom vytvorila nový súbor 
ukazovateľov vrátane zložených indexov, 
ktoré budú odrážať ciele trvalo 
udržateľného rozvoja v cykle európskeho 
semestra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Podnadpis -1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Zmena zamerania európskeho semestra

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 111
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík

Návrh uznesenia
Podnadpis 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Životné prostredie vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Podnadpis 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Životné prostredie Zodpovedné fiškálne politiky

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. zastáva názor, že integrácia cieľov 
trvalo udržateľného rozvoja do procesu 
európskeho semestra musí zahŕňať 
integráciu cieľov a ukazovateľov 
súvisiacich s trvalo udržateľnými cieľmi 
13 (opatrenia v oblasti klímy), 14 (život 
pod vodou) a 15 (život na pevnine);

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 114
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 2 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2b. vyzýva preto Komisiu, aby rozšírila 
európsky semester tým, že súčasný prístup 
založený na fiškálnej a rozpočtovej 
disciplíne doplní o klimatickú 
a environmentálnu disciplínu s cieľom 
zabezpečiť, aby sa vďaka správe 
hospodárskych záležitostí EÚ zlepšilo 
blaho všetkých v rámci limitov planéty; 
vyzýva najmä Európsku komisiu, aby 
použila alebo v prípade potreby upravila 
ukazovatele týkajúce sa cieľa trvalo 
udržateľného rozvoja 13 (opatrenia v 
oblasti klímy) na posúdenie rozdielov 
medzi skutočnými rozpočtami členských 
štátov a scenárom podľa Parížskej dohody 
v prípade ich štátnych rozpočtov; 
zdôrazňuje, že tieto klimatické ukazovatele 
musia členským štátom poskytnúť obraz o 
ich smerovaní z hľadiska teploty podľa 
Parížskej dohody, čím sa umožní, aby 
rozšírený európsky semester priniesol 
členským štátom odporúčania na zníženie 
ich klimatických dlhov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že dosiahnutie 
spravodlivého prechodu na klimatickú 
neutralitu je významnou zodpovednosťou 
občanov a hospodárstva EÚ a ich úloha vo 

3. domnieva sa, že dosiahnutie 
spravodlivého prechodu na klimatickú 
neutralitu je významnou zodpovednosťou 
občanov a hospodárstva EÚ a ich úloha vo 
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svete; vyzýva na primeranú podporu a 
politiky s účasťou verejnosti, rôznych 
odvetví, regiónov a členských štátov s 
cieľom profitovať z tejto transformácie a 
dosiahnuť jej úspech; vyzýva Komisiu, aby 
každoročne hodnotila ekologický dlh Únie, 
uhlíkový rozpočet a dovezené emisie;

svete; vyzýva na primeranú podporu a 
politiky s účasťou verejnosti, rôznych 
odvetví, regiónov a členských štátov s 
cieľom profitovať z tejto transformácie a 
dosiahnuť jej úspech; vyzýva Komisiu, aby 
každoročne hodnotila ekologický dlh Únie, 
uhlíkový rozpočet a dovezené emisie; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
finančný návrh Fondu na spravodlivú 
transformáciu (7,5 miliardy EUR) nie je 
vôbec dostatočný na zabezpečenie toho, 
aby krajiny závislé od uhlíka dosiahli 
spravodlivú transformáciu na 
ekologickejšie hospodárstvo; trvá na tom, 
že kritériá prideľovania prostriedkov 
z fondu by mali zohľadňovať potrebu 
podporovať hospodársku a sociálnu 
konvergenciu smerom nahor, 
zraniteľnosť krajín voči dôsledkom 
zmeny klímy, ako aj úroveň fiškálnych 
opatrení, ktoré niektoré krajiny v 
minulosti prijali na podporu energetickej 
transformácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle, Bogdan Rzońca

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že dosiahnutie 
spravodlivého prechodu na klimatickú 
neutralitu je významnou zodpovednosťou 
občanov a hospodárstva EÚ a ich úloha 
vo svete; vyzýva na primeranú podporu a 
politiky s účasťou verejnosti, rôznych 
odvetví, regiónov a členských štátov s 
cieľom profitovať z tejto transformácie a 
dosiahnuť jej úspech; vyzýva Komisiu, 
aby každoročne hodnotila ekologický dlh 
Únie, uhlíkový rozpočet a dovezené 
emisie;

3. vyzýva Komisiu, aby každoročne 
hodnotila ekologický dlh Únie, uhlíkový 
rozpočet a dovezené emisie;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že dosiahnutie 
spravodlivého prechodu na klimatickú 
neutralitu je významnou zodpovednosťou 
občanov a hospodárstva EÚ a ich úloha vo 
svete; vyzýva na primeranú podporu a 
politiky s účasťou verejnosti, rôznych 
odvetví, regiónov a členských štátov s 
cieľom profitovať z tejto transformácie a 
dosiahnuť jej úspech; vyzýva Komisiu, 
aby každoročne hodnotila ekologický dlh 
Únie, uhlíkový rozpočet a dovezené 
emisie;

3. domnieva sa, že dosiahnutie 
spravodlivého prechodu na klimatickú 
neutralitu je významnou zodpovednosťou 
občanov a hospodárstva EÚ a ich úloha vo 
svete;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že dosiahnutie 
spravodlivého prechodu na klimatickú 
neutralitu je významnou zodpovednosťou 
občanov a hospodárstva EÚ a ich úloha 
vo svete; vyzýva na primeranú podporu a 
politiky s účasťou verejnosti, rôznych 
odvetví, regiónov a členských štátov s 
cieľom profitovať z tejto transformácie a 
dosiahnuť jej úspech; vyzýva Komisiu, aby 
každoročne hodnotila ekologický dlh Únie, 
uhlíkový rozpočet a dovezené emisie;

3. domnieva sa, že významnou 
zodpovednosťou Únie voči svojim 
občanom a zvyšku sveta je dosiahnutie 
spravodlivého prechodu na klimatickú 
neutralitu; vyzýva na primeranú podporu a 
politiky s účasťou verejnosti, rôznych 
odvetví, regiónov a členských štátov s 
cieľom profitovať z tejto transformácie a 
dosiahnuť jej úspech; vyzýva Komisiu, aby 
každoročne hodnotila ekologický dlh Únie, 
uhlíkový rozpočet a dovezené emisie; 
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podporuje plány Komisie navrhnúť 
právny predpis v oblasti klímy, ktorým by 
sa zabezpečil súlad všetkých politík EÚ s 
cieľmi Parížskej dohody o zmene klímy a 
s cieľom Únie dosiahnuť klimatickú 
neutralitu, ako aj to, aby všetky odvetvia 
prispievali k dosiahnutiu týchto cieľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že dosiahnutie 
spravodlivého prechodu na klimatickú 
neutralitu je významnou zodpovednosťou 
občanov a hospodárstva EÚ a ich úloha 
vo svete; vyzýva na primeranú podporu a 
politiky s účasťou verejnosti, rôznych 
odvetví, regiónov a členských štátov s 
cieľom profitovať z tejto transformácie a 
dosiahnuť jej úspech; vyzýva Komisiu, 
aby každoročne hodnotila ekologický dlh 
Únie, uhlíkový rozpočet a dovezené 
emisie;

3. domnieva sa, že dosiahnutie 
spravodlivého prechodu na klimatickú 
neutralitu si vyžaduje primerané fiškálne 
politiky a ambiciózne štrukturálne 
reformy vedúce ku 
konkurencieschopnému európskemu 
hospodárstvu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Aurore Lalucq

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že dosiahnutie 
spravodlivého prechodu na klimatickú 
neutralitu je významnou zodpovednosťou 
občanov a hospodárstva EÚ a ich úloha vo 

3. domnieva sa, že dosiahnutie 
spravodlivého prechodu na klimatickú 
neutralitu je významnou zodpovednosťou 
občanov a hospodárstva EÚ a ich úloha vo 
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svete; vyzýva na primeranú podporu a 
politiky s účasťou verejnosti, rôznych 
odvetví, regiónov a členských štátov s 
cieľom profitovať z tejto transformácie a 
dosiahnuť jej úspech; vyzýva Komisiu, aby 
každoročne hodnotila ekologický dlh Únie, 
uhlíkový rozpočet a dovezené emisie;

svete; vyzýva na primeranú podporu a 
politiky s účasťou verejnosti, rôznych 
odvetví, regiónov a členských štátov s 
cieľom profitovať z tejto transformácie a 
dosiahnuť jej úspech; vyzýva Komisiu, aby 
každoročne hodnotila ekologický dlh Únie, 
uhlíkový rozpočet a dovezené emisie; 
žiada, aby sa stanovili ukazovatele miery 
chudoby, nerovností, miery energetickej 
chudoby, zamestnanosti v oblasti 
životného prostredia, straty biodiverzity a 
chemického znečistenia s cieľom 
zohľadniť limity planéty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Marek Belka

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že dosiahnutie 
spravodlivého prechodu na klimatickú 
neutralitu je významnou zodpovednosťou 
občanov a hospodárstva EÚ a ich úloha vo 
svete; vyzýva na primeranú podporu a 
politiky s účasťou verejnosti, rôznych 
odvetví, regiónov a členských štátov s 
cieľom profitovať z tejto transformácie a 
dosiahnuť jej úspech; vyzýva Komisiu, aby 
každoročne hodnotila ekologický dlh Únie, 
uhlíkový rozpočet a dovezené emisie;

3. domnieva sa, že dosiahnutie 
spravodlivého prechodu na klimatickú 
neutralitu – pričom sa zároveň vynaloží 
maximálne úsilie na zabezpečenie 
konkurencieschopnosti EÚ na celom svete 
a na ochranu občanov EÚ pred 
akýmikoľvek prípadnými negatívnymi 
sociálnymi dôsledkami, ktoré by takáto 
transformácia mohla spôsobiť – je 
významnou zodpovednosťou občanov a 
hospodárstva EÚ a ich úloha vo svete; 
vyzýva na primeranú podporu a politiky s 
účasťou verejnosti, rôznych odvetví, 
regiónov a členských štátov s cieľom 
profitovať z tejto transformácie a 
dosiahnuť jej úspech; vyzýva Komisiu, aby 
každoročne hodnotila ekologický dlh Únie, 
uhlíkový rozpočet a dovezené emisie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 122
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že dosiahnutie 
spravodlivého prechodu na klimatickú 
neutralitu je významnou zodpovednosťou 
občanov a hospodárstva EÚ a ich úloha vo 
svete; vyzýva na primeranú podporu a 
politiky s účasťou verejnosti, rôznych 
odvetví, regiónov a členských štátov s 
cieľom profitovať z tejto transformácie a 
dosiahnuť jej úspech; vyzýva Komisiu, aby 
každoročne hodnotila ekologický dlh 
Únie, uhlíkový rozpočet a dovezené 
emisie;

3. zdôrazňuje, že riešenie globálnych 
cieľov v oblasti klímy a zabezpečenie 
konkurencieschopnosti hospodárstva EÚ 
by mali ísť ruka v ruke; domnieva sa, že 
dosiahnutie spravodlivého prechodu na 
klimatickú neutralitu je významnou 
zodpovednosťou občanov a hospodárstva 
EÚ a ich úloha vo svete; vyzýva na 
primeranú podporu a politiky s účasťou 
verejnosti, ako aj súkromného sektora, 
rôznych regiónov a členských štátov s 
cieľom profitovať z tejto transformácie a 
dosiahnuť jej úspech; vyzýva Komisiu, aby 
vytvorila osobitný rámec zameraný na 
vykonávanie ekologických ukazovateľov, 
ako aj na koordináciu týchto 
ukazovateľov medzi členskými štátmi EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že dosiahnutie 
spravodlivého prechodu na klimatickú 
neutralitu je významnou zodpovednosťou 
občanov a hospodárstva EÚ a ich úloha 
vo svete; vyzýva na primeranú podporu a 
politiky s účasťou verejnosti, rôznych 
odvetví, regiónov a členských štátov s 
cieľom profitovať z tejto transformácie a 
dosiahnuť jej úspech; vyzýva Komisiu, aby 
každoročne hodnotila ekologický dlh Únie, 
uhlíkový rozpočet a dovezené emisie;

3. naliehavo žiada členské štáty a 
občanov, aby prevzali zodpovednosť za 
budúce generácie a zabezpečili 
udržateľnosť našich hospodárstiev, 
produktivity, inovácií a tvorby bohatstva; 
vyzýva na primeranú podporu a politiky s 
účasťou verejnosti, rôznych odvetví, 
regiónov a členských štátov s cieľom 
profitovať z tejto transformácie a 
dosiahnuť jej úspech; vyzýva Komisiu, aby 
každoročne hodnotila ekologický dlh Únie, 
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uhlíkový rozpočet a dovezené emisie; 
vyzýva Komisiu, aby starostlivo 
monitorovala náklady na prechod;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Nicola Beer

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že dosiahnutie 
spravodlivého prechodu na klimatickú 
neutralitu je významnou zodpovednosťou 
občanov a hospodárstva EÚ a ich úloha vo 
svete; vyzýva na primeranú podporu a 
politiky s účasťou verejnosti, rôznych 
odvetví, regiónov a členských štátov s 
cieľom profitovať z tejto transformácie a 
dosiahnuť jej úspech; vyzýva Komisiu, aby 
každoročne hodnotila ekologický dlh Únie, 
uhlíkový rozpočet a dovezené emisie;

3. domnieva sa, že dosiahnutie 
spravodlivého prechodu na klimatickú 
neutralitu je jednou z rôznych 
zodpovedností občanov a hospodárstva EÚ 
a ich úloha vo svete; poznamenáva, že túto 
výzvu možno riešiť len v rámci 
globálneho úsilia; vyzýva na primeranú 
podporu a politiky s účasťou verejnosti, 
rôznych odvetví, regiónov a členských 
štátov s cieľom profitovať z tejto 
transformácie a dosiahnuť jej úspech; 
vyzýva Komisiu, aby každoročne hodnotila 
ekologický dlh Únie, uhlíkový rozpočet a 
dovezené emisie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Jessica Polfjärd

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že dosiahnutie 
spravodlivého prechodu na klimatickú 
neutralitu je významnou zodpovednosťou 
občanov a hospodárstva EÚ a ich úloha vo 
svete; vyzýva na primeranú podporu a 
politiky s účasťou verejnosti, rôznych 

3. domnieva sa, že dosiahnutie 
spravodlivého prechodu na klimatickú 
neutralitu je významnou zodpovednosťou 
občanov a hospodárstva EÚ a ich úloha vo 
svete; vyzýva na primeranú podporu a 
politiky s účasťou verejnosti, rôznych 
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odvetví, regiónov a členských štátov s 
cieľom profitovať z tejto transformácie a 
dosiahnuť jej úspech; vyzýva Komisiu, aby 
každoročne hodnotila ekologický dlh Únie, 
uhlíkový rozpočet a dovezené emisie;

odvetví, regiónov a členských štátov s 
cieľom profitovať z tejto transformácie a 
dosiahnuť jej úspech; vyzýva Komisiu, aby 
každoročne hodnotila environmentálnu 
stopu Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Pascal Canfin, Luis Garicano

Návrh uznesenia
Odsek 3 – pododsek 1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

vyzýva Európsku komisiu, aby bez 
oslabenia súčasného procesu správy 
hospodárskych záležitostí EÚ rozšírila 
európsky semester tým, že súčasný prístup 
založený na fiškálnej a rozpočtovej 
disciplíne doplní o klimatickú 
a environmentálnu disciplínu; vyzýva 
preto Európsku komisiu, aby vytvorila 
nový klimatický ukazovateľ, ktorý bude 
odzrkadľovať hospodárske ukazovatele, 
aby posúdila rozdiely medzi štruktúrou 
rozpočtov členských štátov a scenárom 
podľa Parížskej dohody v prípade 
každého z ich štátnych rozpočtov ; 
zdôrazňuje, že je potrebné, aby tento 
ukazovateľ poskytol členským štátom 
obraz o ich smerovaní z hľadiska teploty 
podľa Parížskej dohody, čím sa umožní, 
aby rozšírený európsky semester priniesol 
členským štátom odporúčania na zníženie 
ich klimatického dlhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Raffaele Fitto

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že nie všetky členské 
štáty, regióny a mestá začínajú v 
rovnakom východisku, pokiaľ ide o 
navrhovanie a vykonávanie politík v 
oblasti klímy a životného prostredia; preto 
aj napriek tomu, že prechod na 
udržateľný hospodársky model má 
potenciál stimulovať rast a zamestnanosť, 
sú potrebné politické opatrenia na 
zmiernenie krátkodobých negatívnych 
dôsledkov pre určité odvetvia a regióny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Marek Belka

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. v tejto súvislosti zdôrazňuje, že 
ambiciózny Fond na spravodlivú 
transformáciu musí zmierniť prevažne 
sociálne náklady na transformáciu 
spojenú s novým ekologickým dohovorom, 
a to najmä v regiónoch, ktoré budú touto 
zmenou najviac postihnuté;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje potrebu zlepšiť 
fungovanie procesu európskeho semestra 
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a zabezpečiť primerané fiškálne politiky, 
znížiť verejný dlh a vytvoriť fiškálne 
rezervy na zlepšenie odolnosti 
hospodárstva eurozóny voči budúcim 
otrasom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Jessica Polfjärd

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že hospodársky rast a 
fiškálna stabilita sú nevyhnutnosťou, ak 
sa má boj proti zmene klímy spojiť s 
vysokou úrovňou blahobytu a verejnej 
podpory prechodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Jonás Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. víta nedávny návrh Komisie na 
mechanizmus spravodlivej transformácie 
a záväzok Komisie na nikoho nezabudnúť 
v boji proti zmene klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Esther de Lange

Návrh uznesenia



AM\1196910SK.docx 63/200 PE646.869v01-00

SK

Odsek 3 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3b. pripomína, že v nadchádzajúcich 
desaťročiach možno očakávať zvyšovanie 
fiškálnych nákladov spojených 
s dôchodkami, so zdravotnou 
starostlivosťou a s dlhodobou 
starostlivosťou, pretože obyvateľstvo 
Európy naďalej výrazne starne; vyzýva 
preto členské štáty, aby prevzali 
zodpovednosť za budúce generácie a 
vytvorili fiškálne rezervy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Raffaele Fitto

Návrh uznesenia
Odsek 3 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3b. opakuje, že je dôležité zabezpečiť, 
aby boli európske priemyselné odvetvia 
chránené pred vonkajšou konkurenciou 
fungujúcou s nižšími emisnými normami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Enikő Győri

Návrh uznesenia
Podnadpis 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hospodársky výhľad Hospodársky výhľad (vychádzajúci zo 
zimného hospodárskeho výhľadu)

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 135
José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že eurozóna prechádza 
dlhým obdobím utlmeného rastu (1,1 % v 
eurozóne a 1,4 % v EÚ ako celku v roku 
2019), pričom rast v eurozóne v rokoch 
2020 a 2021 sa odhaduje na 1,2 % v EÚ v 
roku 2020 a 1,4 % roku 2021; konštatuje 
tiež, že miera inflácie sa má podľa prognóz 
ďalej spomaliť na 1,2 % v rokoch 2019 a 
2020 v kontexte vysokej neistoty 
spôsobenej geopolitickým napätím a 
brexitom; vyjadruje znepokojenie nad 
vysokou mierou verejného dlhu;

4. konštatuje, že eurozóna prechádza 
dlhým obdobím utlmeného rastu (1,1 % v 
eurozóne a 1,4 % v EÚ ako celku v roku 
2019), pričom rast v eurozóne v rokoch 
2020 a 2021 sa odhaduje na 1,2 % v EÚ v 
roku 2020 a 1,4 % roku 2021; konštatuje 
tiež, že miera hlavnej inflácie sa má podľa 
prognóz ďalej spomaliť na 1,2 % v rokoch 
2019 a 2020, čo indikuje pretrvávajúci 
neúspech menovej politiky ECB vo 
zvyšovaní cenovej hladiny v eurozóne v 
kontexte vysokej neistoty spôsobenej 
geopolitickým napätím a brexitom; 
vyjadruje znepokojenie nad vysokou 
mierou súkromného dlhu 
a pretrvávajúcimi vonkajšími prebytkami;  
poznamenáva, že súčasné obdobie 
pomalého rastu a stagnujúcich miezd 
ukazuje limity expanzívnej menovej 
politiky a potrebu, aby tento prístup 
doplnila fiškálna expanzia 
s koordinovanými opatreniami na 
podporu verejných investícií, 
zamestnanosti a agregátneho dopytu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že eurozóna prechádza 
dlhým obdobím utlmeného rastu (1,1 % v 

4. konštatuje, že eurozóna prechádza 
dlhým obdobím utlmeného rastu (1,1 % v 
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eurozóne a 1,4 % v EÚ ako celku v roku 
2019), pričom rast v eurozóne v rokoch 
2020 a 2021 sa odhaduje na 1,2 % v EÚ v 
roku 2020 a 1,4 % roku 2021; konštatuje 
tiež, že miera inflácie sa má podľa prognóz 
ďalej spomaliť na 1,2 % v rokoch 2019 a 
2020 v kontexte vysokej neistoty 
spôsobenej geopolitickým napätím a 
brexitom; vyjadruje znepokojenie nad 
vysokou mierou verejného dlhu;

eurozóne a 1,4 % v EÚ ako celku v roku 
2019), pričom rast v eurozóne v rokoch 
2020 a 2021 sa odhaduje na 1,2 % v EÚ v 
roku 2020 a 1,4 % roku 2021; konštatuje 
tiež, že miera inflácie sa má podľa prognóz 
ďalej spomaliť na 1,2 % v rokoch 2019 a 
2020 v kontexte vysokej neistoty 
spôsobenej geopolitickým napätím, 
brexitom a prebiehajúcimi akomodačnými 
politikami úrokovej sadzby uplatňované 
ECB; vyjadruje znepokojenie nad vysokou 
mierou verejného, ako aj súkromného 
dlhu, ku ktorému prispela a ktorý zvýšila 
akomodačná menová politika ECB;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že eurozóna prechádza 
dlhým obdobím utlmeného rastu (1,1 % v 
eurozóne a 1,4 % v EÚ ako celku v roku 
2019), pričom rast v eurozóne v rokoch 
2020 a 2021 sa odhaduje na 1,2 % v EÚ v 
roku 2020 a 1,4 % roku 2021; konštatuje 
tiež, že miera inflácie sa má podľa prognóz 
ďalej spomaliť na 1,2 % v rokoch 2019 a 
2020 v kontexte vysokej neistoty 
spôsobenej geopolitickým napätím a 
brexitom; vyjadruje znepokojenie nad 
vysokou mierou verejného dlhu;

4. konštatuje, že eurozóna prechádza 
dlhým obdobím utlmeného rastu (1,1 % v 
eurozóne a 1,4 % v EÚ ako celku v roku 
2019), pričom rast v eurozóne v rokoch 
2020 a 2021 sa odhaduje na 1,2 % v EÚ v 
roku 2020 a 1,4 % roku 2021; konštatuje 
tiež, že miera inflácie sa má podľa prognóz 
ďalej spomaliť na 1,2 % v rokoch 2019 a 
2020 v kontexte vysokej neistoty 
spôsobenej geopolitickým napätím a 
brexitom; vyjadruje znepokojenie nad 
vysokou mierou súkromného dlhu; berie 
na vedomie pomalý, ale relatívne stabilný 
trend dlhodobého znižovania mzdového 
podielu v Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
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Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že eurozóna prechádza 
dlhým obdobím utlmeného rastu (1,1 % v 
eurozóne a 1,4 % v EÚ ako celku v roku 
2019), pričom rast v eurozóne v rokoch 
2020 a 2021 sa odhaduje na 1,2 % v EÚ v 
roku 2020 a 1,4 % roku 2021; konštatuje 
tiež, že miera inflácie sa má podľa prognóz 
ďalej spomaliť na 1,2 % v rokoch 2019 a 
2020 v kontexte vysokej neistoty 
spôsobenej geopolitickým napätím a 
brexitom; vyjadruje znepokojenie nad 
vysokou mierou verejného dlhu;

4. konštatuje, že eurozóna prechádza 
dlhým obdobím utlmeného rastu (1,1 % v 
eurozóne a 1,4 % v EÚ ako celku v roku 
2019 so značnými rozdielmi medzi 
členskými štátmi pohybujúcimi sa od 
0,1 % do 5,6 %), pričom rast v eurozóne v 
rokoch 2020 a 2021 sa odhaduje na 1,2 % 
v EÚ v roku 2020 a 1,4 % roku 2021; 
konštatuje tiež, že miera inflácie sa má 
podľa prognóz ďalej spomaliť na 1,2 % v 
rokoch 2019 a 2020 v kontexte vysokej 
neistoty spôsobenej geopolitickým napätím 
a brexitom; vyjadruje znepokojenie nad 
vysokou mierou verejného, ako aj 
súkromného dlhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Jessica Polfjärd

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. konštatuje, že eurozóna prechádza 
dlhým obdobím utlmeného rastu (1,1 % v 
eurozóne a 1,4 % v EÚ ako celku v roku 
2019), pričom rast v eurozóne v rokoch 
2020 a 2021 sa odhaduje na 1,2 % v EÚ v 
roku 2020 a 1,4 % roku 2021; konštatuje 
tiež, že miera inflácie sa má podľa prognóz 
ďalej spomaliť na 1,2 % v rokoch 2019 a 
2020 v kontexte vysokej neistoty 
spôsobenej geopolitickým napätím a 
brexitom; vyjadruje znepokojenie nad 
vysokou mierou verejného dlhu;

4. so znepokojením konštatuje, že 
eurozóna prechádza dlhým obdobím 
utlmeného rastu (1,1 % v eurozóne a 1,4 % 
v EÚ ako celku v roku 2019), pričom rast v 
eurozóne v rokoch 2020 a 2021 sa 
odhaduje na 1,2 % v EÚ v roku 2020 a 
1,4 % roku 2021; konštatuje tiež, že miera 
inflácie sa má podľa prognóz ďalej 
spomaliť na 1,2 % v rokoch 2019 a 2020 v 
kontexte vysokej neistoty spôsobenej 
geopolitickým napätím a brexitom; 
vyjadruje znepokojenie nad vysokou 
mierou súkromného a verejného dlhu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Enikő Győri

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4.konštatuje, že eurozóna prechádza dlhým 
obdobím utlmeného rastu (1,1 % v 
eurozóne a 1,4 % v EÚ ako celku v roku 
2019), pričom rast v eurozóne v rokoch 
2020 a 2021 sa odhaduje na 1,2 % v EÚ v 
roku 2020 a 1,4 % roku 2021; konštatuje 
tiež, že miera inflácie sa má podľa prognóz 
ďalej spomaliť na 1,2 % v rokoch 2019 a 
2020 v kontexte vysokej neistoty 
spôsobenej geopolitickým napätím a 
brexitom;

4. konštatuje, že eurozóna prechádza 
dlhým obdobím utlmeného rastu (1,3 % v 
eurozóne a 1,5 % v EÚ ako celku v roku 
2019), pričom rast v eurozóne v roku 2020 
sa odhaduje na 1,6 % a v EÚ v roku 2020 
na 1,8 %; konštatuje tiež, že hlavná miera 
inflácie v eurozóne sa má podľa prognóz 
spomaliť na 1,4 % v roku 2019 a postupne 
zvýšiť na 1,5 % v roku 2020, v prípade 
EÚ 27 na 1,6 % v roku 2019 a na 1,7 v 
roku 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. je znepokojený rizikami pre širšie 
hospodárstvo prameniacimi z finančného 
sektora, ktorého riziká neboli dostatočne 
odstránené; v tejto súvislosti berie na 
vedomie nezamýšľané vedľajšie účinky 
trvalo nízkych úrokových sadzieb, 
zvýšenej úrovne súkromného dlhu, 
pretrvávajúcej existencie bánk, ktoré sú 
príliš veľké a vzájomne prepojené na to, 
aby vyhlásili úpadok, ako aj súčasné 
prekážky brániace riadnemu riešeniu 
krízových situácií a nedostatočné 
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zabezpečenie proti rizikám, ktoré zmena 
klímy predstavuje pre finančnú stabilitu; 
je takisto znepokojený prepojením medzi 
bankami a štátmi a neexistenciou 
európskych bezpečných aktív;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Enikő Győri

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. vyjadruje znepokojenie nad nízkou 
produktivitou a zvyšujúcou sa úrovňou 
súkromných dlhov; vyjadruje takisto 
znepokojenie nad tým, že v roku 2021 sa 
očakáva zvýšenie verejného dlhu v 
niektorých členských štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Pedro Marques, Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. poznamenáva, že na dlhodobý 
potenciálny rast má vplyv negatívna 
demografická situácia, a preto si vyžaduje 
politiky na prekonanie tejto situácie a na 
zvýšenie produktivity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan
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Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
napriek historicky nízkym úrokovým 
sadzbám, ktoré sú v súčasnosti na úrovni 
3,4 %, investície po kríze v EÚ klesajú, 
pričom celkové investície do infraštruktúry 
sú v súčasnosti na úrovni približne 75 % 
predkrízovej úrovne; keďže 80 % poklesu 
je dôsledkom škrtov vo verejnom sektore, 
ktoré nastali najmä v krajinách, ktoré trpia 
nepriaznivými makroekonomickými 
podmienkami a prísnejšími fiškálnymi 
obmedzeniami znevýhodnených regiónov, 
ktoré charakterizuje už aj tak nízka kvalita 
infraštruktúry a slabé sociálno-ekonomické 
výsledky, ale prekvapivo aj v krajinách s 
veľkým fiškálnym priestorom;

5. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
napriek historicky nízkym úrokovým 
sadzbám, ktoré sú v súčasnosti na úrovni 
3,4 %, investície po kríze v EÚ klesajú, 
pričom celkové investície do infraštruktúry 
sú v súčasnosti na úrovni približne 75 % 
predkrízovej úrovne; keďže 80 % poklesu 
je dôsledkom škrtov vo verejnom sektore, 
ktoré nastali najmä v krajinách, ktoré trpia 
nepriaznivými makroekonomickými 
podmienkami a prísnejšími fiškálnymi 
obmedzeniami znevýhodnených regiónov, 
ktoré charakterizuje už aj tak nízka kvalita 
infraštruktúry a slabé sociálno-ekonomické 
výsledky, ale prekvapivo aj v krajinách s 
veľkým fiškálnym priestorom; pripomína, 
že bývalý prezident ECB Mario Draghi 
požiadal členské štáty, aby využívali 
fiškálnu politiku a uplatňovali fiškálne 
stimuly s cieľom zabrániť deflačnej pasci; 
poznamenáva, že súčasné obdobie 
mimoriadne nízkych úrokových sadzieb 
poskytuje príležitosť na rozšírenie 
verejných investícií, čím sa riešia kľúčové 
výzvy, ako je energetická transformácia, 
boj proti chudobe a nerovnosti a podpora 
konvergencie v rámci členských štátov 
EÚ; pripomína skutočnosť, že bez 
vytvorenia spoľahlivého rozpočtu 
eurozóny, ktorého úroveň 
prerozdeľovania by bola prinajmenšom 
rovnaká ako úroveň kohéznych fondov, sa 
konvergencia medzi členskými štátmi 
nedosiahne; zdôrazňuje, že to predstavuje 
riziko pre budúcnosť menovej únie a 
oslabuje jej stabilitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej 
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Kovařík

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
napriek historicky nízkym úrokovým 
sadzbám, ktoré sú v súčasnosti na úrovni 
3,4 %, investície po kríze v EÚ klesajú, 
pričom celkové investície do infraštruktúry 
sú v súčasnosti na úrovni približne 75 % 
predkrízovej úrovne; keďže 80 % poklesu 
je dôsledkom škrtov vo verejnom sektore, 
ktoré nastali najmä v krajinách, ktoré 
trpia nepriaznivými makroekonomickými 
podmienkami a prísnejšími fiškálnymi 
obmedzeniami znevýhodnených regiónov, 
ktoré charakterizuje už aj tak nízka 
kvalita infraštruktúry a slabé sociálno-
ekonomické výsledky, ale prekvapivo aj v 
krajinách s veľkým fiškálnym priestorom;

5. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
napriek historicky nízkym úrokovým 
sadzbám, ktoré sú v súčasnosti na úrovni 
3,4 %, investície po kríze v EÚ klesajú, 
pričom celkové investície do infraštruktúry 
sú v súčasnosti na úrovni približne 75 % 
predkrízovej úrovne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
napriek historicky nízkym úrokovým 
sadzbám, ktoré sú v súčasnosti na úrovni 
3,4 %, investície po kríze v EÚ klesajú, 
pričom celkové investície do infraštruktúry 
sú v súčasnosti na úrovni približne 75 % 
predkrízovej úrovne; keďže 80 % poklesu 
je dôsledkom škrtov vo verejnom sektore, 
ktoré nastali najmä v krajinách, ktoré 
trpia nepriaznivými makroekonomickými 
podmienkami a prísnejšími fiškálnymi 
obmedzeniami znevýhodnených regiónov, 
ktoré charakterizuje už aj tak nízka 

5. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
napriek historicky nízkym úrokovým 
sadzbám, ktoré stanovila ECB a ktoré sú v 
súčasnosti na úrovni 3,4 %, investície po 
kríze v EÚ klesajú, pričom celkové 
investície do infraštruktúry sú v súčasnosti 
na úrovni približne 75 % predkrízovej 
úrovne; vyzýva ECB, aby čo najskôr 
znormalizovala úrokové sadzby;
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kvalita infraštruktúry a slabé sociálno-
ekonomické výsledky, ale prekvapivo aj v 
krajinách s veľkým fiškálnym priestorom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
napriek historicky nízkym úrokovým 
sadzbám, ktoré sú v súčasnosti na úrovni 
3,4 %, investície po kríze v EÚ klesajú, 
pričom celkové investície do infraštruktúry 
sú v súčasnosti na úrovni približne 75 % 
predkrízovej úrovne; keďže 80 % poklesu 
je dôsledkom škrtov vo verejnom sektore, 
ktoré nastali najmä v krajinách, ktoré 
trpia nepriaznivými makroekonomickými 
podmienkami a prísnejšími fiškálnymi 
obmedzeniami znevýhodnených regiónov, 
ktoré charakterizuje už aj tak nízka 
kvalita infraštruktúry a slabé sociálno-
ekonomické výsledky, ale prekvapivo aj v 
krajinách s veľkým fiškálnym priestorom;

5. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
napriek historicky nízkym úrokovým 
sadzbám, ktoré sú v súčasnosti na úrovni 
3,4 %, investície po kríze v EÚ klesajú, 
pričom celkové investície do infraštruktúry 
sú v súčasnosti na úrovni približne 75 % 
predkrízovej úrovne; zdôrazňuje, že 
cielené investície do hmotného a 
nehmotného majetku, ktoré zvyšujú 
produktivitu, zručnosti a inovácie, zvýšia 
náš dlhodobý rastový potenciál;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Enikő Győri

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
napriek historicky nízkym úrokovým 
sadzbám, ktoré sú v súčasnosti na úrovni 
3,4 %, investície po kríze v EÚ klesajú, 

5. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
napriek historicky nízkym úrokovým 
sadzbám, ktoré sú v súčasnosti na úrovni 
3,4 %, investície po kríze v EÚ klesajú, 
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pričom celkové investície do infraštruktúry 
sú v súčasnosti na úrovni približne 75 % 
predkrízovej úrovne; keďže 80 % poklesu 
je dôsledkom škrtov vo verejnom sektore, 
ktoré nastali najmä v krajinách, ktoré 
trpia nepriaznivými makroekonomickými 
podmienkami a prísnejšími fiškálnymi 
obmedzeniami znevýhodnených regiónov, 
ktoré charakterizuje už aj tak nízka 
kvalita infraštruktúry a slabé sociálno-
ekonomické výsledky, ale prekvapivo aj v 
krajinách s veľkým fiškálnym priestorom;

pričom celkové investície do infraštruktúry 
sú v súčasnosti na úrovni približne 75 % 
predkrízovej úrovne; zároveň 
poznamenáva, že pomer investícií k HDP 
by mal v horizonte prognózy pokračovať v 
rastúcom trende a jeho hnacou silou by 
malo byť stabilné zvyšovanie investícií v 
súkromnom sektore;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
napriek historicky nízkym úrokovým 
sadzbám, ktoré sú v súčasnosti na úrovni 
3,4 %, investície po kríze v EÚ klesajú, 
pričom celkové investície do infraštruktúry 
sú v súčasnosti na úrovni približne 75 % 
predkrízovej úrovne; keďže 80 % poklesu 
je dôsledkom škrtov vo verejnom sektore, 
ktoré nastali najmä v krajinách, ktoré 
trpia nepriaznivými makroekonomickými 
podmienkami a prísnejšími fiškálnymi 
obmedzeniami znevýhodnených regiónov, 
ktoré charakterizuje už aj tak nízka 
kvalita infraštruktúry a slabé sociálno-
ekonomické výsledky, ale prekvapivo aj v 
krajinách s veľkým fiškálnym priestorom;

5. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
napriek historicky nízkym úrokovým 
sadzbám, ktoré sú v súčasnosti na úrovni 
3,4 %, investície po kríze v EÚ klesajú, 
pričom celkové investície do infraštruktúry 
sú v súčasnosti na úrovni približne 75 % 
predkrízovej úrovne; zdôrazňuje, že 
niektoré z rozpočtových rozhodnutí, ktoré 
v posledných desiatich rokoch prijali 
vlády členských štátov, viedli k zníženiu 
investícií a obmedzeniu služieb, ktoré 
využívajú najmenej bohatí v týchto 
spoločnostiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle, Derk Jan Eppink, Bogdan Rzońca



AM\1196910SK.docx 73/200 PE646.869v01-00

SK

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
napriek historicky nízkym úrokovým 
sadzbám, ktoré sú v súčasnosti na úrovni 
3,4 %, investície po kríze v EÚ klesajú, 
pričom celkové investície do infraštruktúry 
sú v súčasnosti na úrovni približne 75 % 
predkrízovej úrovne; keďže 80 % poklesu 
je dôsledkom škrtov vo verejnom sektore, 
ktoré nastali najmä v krajinách, ktoré trpia 
nepriaznivými makroekonomickými 
podmienkami a prísnejšími fiškálnymi 
obmedzeniami znevýhodnených regiónov, 
ktoré charakterizuje už aj tak nízka kvalita 
infraštruktúry a slabé sociálno-ekonomické 
výsledky, ale prekvapivo aj v krajinách s 
veľkým fiškálnym priestorom;

5. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
napriek historicky nízkym úrokovým 
sadzbám, ktoré sú v súčasnosti na úrovni 
3,4 %, investície po kríze v EÚ klesajú, 
pričom celkové investície do infraštruktúry 
sú v súčasnosti na úrovni približne 75 % 
predkrízovej úrovne; poznamenáva, že 
menová politika nízkych úrokových 
sadzieb nepomohla zvýšiť úroveň 
investícií na predkrízovú úroveň; keďže 
80 % poklesu je dôsledkom škrtov vo 
verejnom sektore, ktoré nastali najmä v 
krajinách, ktoré trpia nepriaznivými 
makroekonomickými podmienkami a 
prísnejšími fiškálnymi obmedzeniami 
znevýhodnených regiónov, ktoré 
charakterizuje už aj tak nízka kvalita 
infraštruktúry a slabé sociálno-ekonomické 
výsledky, ale prekvapivo aj v krajinách s 
veľkým fiškálnym priestorom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Margarida Marques, Marek Belka, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. domnieva sa, že prechod na nový 
model rastu si vyžaduje značné množstvo 
verejných a súkromných investícií; 
zdôrazňuje význam riadne financovaného 
rozpočtu EÚ schopného riešiť spoločné 
výzvy a splniť očakávania občanov; 
pripomína, že je potrebné vytvoriť vhodné 
podmienky pre súkromné investície na 
urýchlenie transformácie a že je dôležité 
dokončiť úniu kapitálových trhov s 
cieľom podporiť dlhodobé investície 
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vrátane investícií do transformácie a 
podporiť investície s vyšším rizikom do 
mladých a inovatívnych firiem,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že spoľahlivé 
investície si vyžadujú regulačné 
prostredie, ktoré umožňuje návratnosť 
investícií; domnieva sa, že kľúčovými 
faktormi na prilákanie investícií sú 
predvídateľné pravidlá, rovnaké 
podmienky a nižšie náklady na 
dodržiavanie predpisov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. opakuje preto svoje žiadosti o 
prísnejšiu politiku EÚ zameranú na 
vytvorenie konkrétnejšieho stimulu 
vedúceho k vytvoreniu vhodných 
podmienok na dosiahnutie vyšších úrovní 
verejných a súkromných investícií v Únii;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 154
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Luis Garicano, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, 
Luisa Porritt, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Dragoş Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že členské štáty musia 
zvýšiť produktivitu prostredníctvom 
produktívnych investícií, ktoré môžu 
podnietiť veľmi potrebný potenciálny 
hospodársky rast;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Luis Garicano, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, 
Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Dragoş Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 5 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5b. zdôrazňuje, že priame zahraničné 
investície v rámci Európy môžu viesť 
k rastu produktivity investujúceho 
podniku, ako aj miestnych podnikov 
v hostiteľských regiónoch, a pomáhajú 
dosahovať hospodársku konvergenciu 
v Európe; domnieva sa, že jasné a 
vykonateľné pravidlá, rovnaké podmienky 
a nižšie náklady na dodržiavanie 
predpisov sú rozhodujúce faktory na 
prilákanie investícií, čo je kľúčová zložka 
jednotného trhu EÚ, ktorá prináša 
hospodársky rast, prispieva k vytváraniu 
pracovných miest a zabezpečuje 
prosperitu pre našich občanov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
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Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Luis Garicano, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, 
Luisa Porritt, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Dragoş Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 5 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5c. poukazuje na naliehavú potrebu 
plnohodnotnej únie kapitálových trhov, 
keďže lepšie integrované finančné trhy by 
mohli zabezpečiť ďalšie súkromné 
mechanizmy zdieľania a znižovania 
rizika, uľahčiť cezhraničné investície a 
prístup k financovaniu pre MSP a reálnu 
ekonomiku a podporiť udržateľné 
investície;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Luis Garicano, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, 
Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Dragoş Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 5 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5d. domnieva sa, že reformy, ktoré 
odstránia neprimeranú byrokraciu pre 
investície, by uľahčili hospodársku 
činnosť, ako aj vytvorili podmienky 
prispievajúce k dlhodobému rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Luis Garicano, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, 
Luisa Porritt, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Dragoş Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 5 e (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5e. zdôrazňuje, že zvýšenie rastu 
produktivity si vyžaduje investície do 
zručností, inovácií, automatizácie, 
digitalizácie, výskumu a vývoja, 
udržateľnej mobility a infraštruktúry, a 
zdôrazňuje, že je potrebné investovať do 
fyzického aj ľudského kapitálu, a preto 
vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
rovnaký prístup k celoživotnému 
vzdelávaniu, zvyšovaniu úrovne zručností 
a rekvalifikácii, aby boli naši občania čo 
najlepšie pripravení čeliť výzvam 
digitálneho veku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Ondřej Kovařík

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. schvaľuje záver Európskej 
fiškálnej rady (EFR), podľa ktorej 
fiškálny rámec nechráni kvalitu verejných 
výdavkov, a víta návrh tzv. zlatého 
pravidla EFR na ochranu verejných 
investícií; vyzýva preto na reformu Paktu 
stability a rastu a na zavedenie zlatého 
pravidla zameraného na rovnocenné 
vykonávanie zdravej fiškálnej politiky s 
investíciami v rámci politických cieľov 
EÚ; keďže by sa to malo vzťahovať na 
investície plánované na realizáciu 
ekologického dohovoru, digitálnej 
revolúcie, cieľov udržateľného rozvoja a 
práv Európskeho piliera sociálnych práv 
vrátane výdavkov zameraných na 
znižovanie chudoby a nerovnosti v oblasti 
sociálnej ochrany, zdravotníckych služieb 
a dlhodobej starostlivosti a vzdelávania a 
odbornej prípravy;

vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. schvaľuje záver Európskej fiškálnej 
rady (EFR), podľa ktorej fiškálny rámec 
nechráni kvalitu verejných výdavkov, a 
víta návrh tzv. zlatého pravidla EFR na 
ochranu verejných investícií; vyzýva preto 
na reformu Paktu stability a rastu a na 
zavedenie zlatého pravidla zameraného na 
rovnocenné vykonávanie zdravej fiškálnej 
politiky s investíciami v rámci politických 
cieľov EÚ; keďže by sa to malo 
vzťahovať na investície plánované na 
realizáciu ekologického dohovoru, 
digitálnej revolúcie, cieľov udržateľného 
rozvoja a práv Európskeho piliera 
sociálnych práv vrátane výdavkov 
zameraných na znižovanie chudoby a 
nerovnosti v oblasti sociálnej ochrany, 
zdravotníckych služieb a dlhodobej 
starostlivosti a vzdelávania a odbornej 
prípravy;

6. schvaľuje záver Európskej fiškálnej 
rady (EFR) požadujúcej jednoduchší Pakt 
stability a rastu založený na 
pozorovateľnejších ukazovateľoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. schvaľuje záver Európskej fiškálnej 
rady (EFR), podľa ktorej fiškálny rámec 
nechráni kvalitu verejných výdavkov, a 
víta návrh tzv. zlatého pravidla EFR na 

6. schvaľuje záver Európskej fiškálnej 
rady (EFR), podľa ktorej súčasný fiškálny 
rámec EÚ prináša viac zbytočne zložitých 
zdrojov, a víta návrh EFR zjednodušiť a 
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ochranu verejných investícií; vyzýva preto 
na reformu Paktu stability a rastu a na 
zavedenie zlatého pravidla zameraného na 
rovnocenné vykonávanie zdravej fiškálnej 
politiky s investíciami v rámci politických 
cieľov EÚ; keďže by sa to malo 
vzťahovať na investície plánované na 
realizáciu ekologického dohovoru, 
digitálnej revolúcie, cieľov udržateľného 
rozvoja a práv Európskeho piliera 
sociálnych práv vrátane výdavkov 
zameraných na znižovanie chudoby a 
nerovnosti v oblasti sociálnej ochrany, 
zdravotníckych služieb a dlhodobej 
starostlivosti a vzdelávania a odbornej 
prípravy;

zefektívniť Pakt stability a rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. schvaľuje záver Európskej 
fiškálnej rady (EFR), podľa ktorej fiškálny 
rámec nechráni kvalitu verejných 
výdavkov, a víta návrh tzv. zlatého 
pravidla EFR na ochranu verejných 
investícií; vyzýva preto na reformu Paktu 
stability a rastu a na zavedenie zlatého 
pravidla zameraného na rovnocenné 
vykonávanie zdravej fiškálnej politiky s 
investíciami v rámci politických cieľov 
EÚ; keďže by sa to malo vzťahovať na 
investície plánované na realizáciu 
ekologického dohovoru, digitálnej 
revolúcie, cieľov udržateľného rozvoja a 
práv Európskeho piliera sociálnych práv 
vrátane výdavkov zameraných na 
znižovanie chudoby a nerovnosti v oblasti 
sociálnej ochrany, zdravotníckych služieb 
a dlhodobej starostlivosti a vzdelávania a 

6. vyjadruje nesúhlas so záverom 
Európskej fiškálnej rady (EFR), podľa 
ktorej fiškálny rámec nechráni kvalitu 
verejných výdavkov, vzhľadom na stále 
vysoké deficity verejných financií v 
niektorých členských štátoch, a odmieta 
návrh tzv. zlatého pravidla EFR na ochranu 
verejných investícií, kým zostanú deficity 
vysoké a menová politika ECB zostane 
akomodačná;
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odbornej prípravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle, Derk Jan Eppink

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. schvaľuje záver Európskej fiškálnej 
rady (EFR), podľa ktorej fiškálny rámec 
nechráni kvalitu verejných výdavkov, a 
víta návrh tzv. zlatého pravidla EFR na 
ochranu verejných investícií; vyzýva preto 
na reformu Paktu stability a rastu a na 
zavedenie zlatého pravidla zameraného na 
rovnocenné vykonávanie zdravej fiškálnej 
politiky s investíciami v rámci politických 
cieľov EÚ; keďže by sa to malo 
vzťahovať na investície plánované na 
realizáciu ekologického dohovoru, 
digitálnej revolúcie, cieľov udržateľného 
rozvoja a práv Európskeho piliera 
sociálnych práv vrátane výdavkov 
zameraných na znižovanie chudoby a 
nerovnosti v oblasti sociálnej ochrany, 
zdravotníckych služieb a dlhodobej 
starostlivosti a vzdelávania a odbornej 
prípravy;

6. schvaľuje záver Európskej fiškálnej 
rady (EFR), podľa ktorej fiškálny rámec 
nechráni kvalitu verejných výdavkov; 
zdôrazňuje, že verejné investície sú 
obmedzené, pretože predstavujú 
obmedzené zdroje, ktoré sú väčšinou 
financované daňovníkmi; vyzýva 
Komisiu, aby uprednostňovala verejné 
investície podľa ich efektívnosti s cieľom 
podporiť hospodársky rast;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Margarida Marques, Marek Belka

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. schvaľuje záver Európskej fiškálnej 
rady (EFR), podľa ktorej fiškálny rámec 

6. schvaľuje záver Európskej fiškálnej 
rady (EFR), podľa ktorej fiškálny rámec 
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nechráni kvalitu verejných výdavkov, a 
víta návrh tzv. zlatého pravidla EFR na 
ochranu verejných investícií; vyzýva preto 
na reformu Paktu stability a rastu a na 
zavedenie zlatého pravidla zameraného na 
rovnocenné vykonávanie zdravej fiškálnej 
politiky s investíciami v rámci politických 
cieľov EÚ; keďže by sa to malo 
vzťahovať na investície plánované na 
realizáciu ekologického dohovoru, 
digitálnej revolúcie, cieľov udržateľného 
rozvoja a práv Európskeho piliera 
sociálnych práv vrátane výdavkov 
zameraných na znižovanie chudoby a 
nerovnosti v oblasti sociálnej ochrany, 
zdravotníckych služieb a dlhodobej 
starostlivosti a vzdelávania a odbornej 
prípravy;

nechráni kvalitu verejných výdavkov, a 
víta návrh EFR zjednodušiť a zefektívniť 
Pakt stability a rastu; požaduje preto 
revíziu Paktu stability a rastu vrátane 
podporného rámca s cieľom chrániť 
verejné výdavky na podporu rastu a 
zároveň zabezpečiť zdravú fiškálnu 
politiku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. schvaľuje záver Európskej 
fiškálnej rady (EFR), podľa ktorej fiškálny 
rámec nechráni kvalitu verejných 
výdavkov, a víta návrh tzv. zlatého 
pravidla EFR na ochranu verejných 
investícií; vyzýva preto na reformu Paktu 
stability a rastu a na zavedenie zlatého 
pravidla zameraného na rovnocenné 
vykonávanie zdravej fiškálnej politiky s 
investíciami v rámci politických cieľov 
EÚ; keďže by sa to malo vzťahovať na 
investície plánované na realizáciu 
ekologického dohovoru, digitálnej 
revolúcie, cieľov udržateľného rozvoja a 
práv Európskeho piliera sociálnych práv 
vrátane výdavkov zameraných na 
znižovanie chudoby a nerovnosti v oblasti 
sociálnej ochrany, zdravotníckych služieb 

6. berie na vedomie záver Európskej 
fiškálnej rady (EFR), podľa ktorej fiškálny 
rámec nechráni kvalitu verejných 
výdavkov, ako aj jej návrh tzv. zlatého 
pravidla na ochranu verejných investícií; 
vyzýva preto na reformu Paktu stability a 
rastu s cieľom zabezpečiť, aby bola možná 
zdravá fiškálna politika, ako aj investície v 
súlade s prioritnými politickými cieľmi 
EÚ, ktoré majú umožniť EÚ čeliť výzvam 
21. storočia;
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a dlhodobej starostlivosti a vzdelávania a 
odbornej prípravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Billy Kelleher, Gilles Boyer

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. schvaľuje záver Európskej fiškálnej 
rady (EFR), podľa ktorej fiškálny rámec 
nechráni kvalitu verejných výdavkov, a 
víta návrh tzv. zlatého pravidla EFR na 
ochranu verejných investícií; vyzýva preto 
na reformu Paktu stability a rastu a na 
zavedenie zlatého pravidla zameraného na 
rovnocenné vykonávanie zdravej fiškálnej 
politiky s investíciami v rámci politických 
cieľov EÚ; keďže by sa to malo vzťahovať 
na investície plánované na realizáciu 
ekologického dohovoru, digitálnej 
revolúcie, cieľov udržateľného rozvoja a 
práv Európskeho piliera sociálnych práv 
vrátane výdavkov zameraných na 
znižovanie chudoby a nerovnosti v oblasti 
sociálnej ochrany, zdravotníckych služieb a 
dlhodobej starostlivosti a vzdelávania a 
odbornej prípravy;

6. schvaľuje záver Európskej fiškálnej 
rady (EFR), podľa ktorej fiškálny rámec 
nechráni kvalitu verejných výdavkov, a 
víta návrh tzv. zlatého pravidla EFR na 
ochranu verejných investícií za 
predpokladu, že je ohraničené jasnými 
parametrami, aby sa zabránilo 
obchádzaniu; vyzýva preto na reformu 
Paktu stability a rastu a na zavedenie 
zlatého pravidla zameraného na 
rovnocenné vykonávanie zdravej fiškálnej 
politiky s investíciami v rámci politických 
cieľov EÚ; keďže by sa to malo vzťahovať 
na investície plánované na realizáciu 
ekologického dohovoru, digitálnej 
revolúcie, cieľov udržateľného rozvoja a 
práv Európskeho piliera sociálnych práv 
vrátane výdavkov zameraných na 
znižovanie chudoby a nerovnosti v oblasti 
sociálnej ochrany, zdravotníckych služieb a 
dlhodobej starostlivosti a vzdelávania a 
odbornej prípravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Jessica Polfjärd

Návrh uznesenia
Odsek 6
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. schvaľuje záver Európskej fiškálnej 
rady (EFR), podľa ktorej fiškálny rámec 
nechráni kvalitu verejných výdavkov, a 
víta návrh tzv. zlatého pravidla EFR na 
ochranu verejných investícií; vyzýva preto 
na reformu Paktu stability a rastu a na 
zavedenie zlatého pravidla zameraného na 
rovnocenné vykonávanie zdravej fiškálnej 
politiky s investíciami v rámci politických 
cieľov EÚ; keďže by sa to malo vzťahovať 
na investície plánované na realizáciu 
ekologického dohovoru, digitálnej 
revolúcie, cieľov udržateľného rozvoja a 
práv Európskeho piliera sociálnych práv 
vrátane výdavkov zameraných na 
znižovanie chudoby a nerovnosti v oblasti 
sociálnej ochrany, zdravotníckych služieb a 
dlhodobej starostlivosti a vzdelávania a 
odbornej prípravy;

6. schvaľuje záver Európskej fiškálnej 
rady (EFR), podľa ktorej fiškálny rámec 
nechráni kvalitu verejných výdavkov, a 
berie na vedomie návrh tzv. zlatého 
pravidla EFR na ochranu niektorých 
verejných investícií; vyzýva preto na 
reformu Paktu stability a rastu a na 
zavedenie obmedzeného zlatého pravidla 
zameraného na rovnocenné vykonávanie 
zdravej fiškálnej politiky s určitými 
investíciami zvyšujúcimi rast v rámci 
politických cieľov EÚ; keďže by sa to 
malo vzťahovať na investície plánované na 
realizáciu ekologického dohovoru, 
digitálnej revolúcie, cieľov udržateľného 
rozvoja a práv Európskeho piliera 
sociálnych práv vrátane výdavkov 
zameraných na znižovanie chudoby a 
nerovnosti v oblasti sociálnej ochrany, 
zdravotníckych služieb a dlhodobej 
starostlivosti a vzdelávania a odbornej 
prípravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. schvaľuje záver Európskej fiškálnej 
rady (EFR), podľa ktorej fiškálny rámec 
nechráni kvalitu verejných výdavkov, a 
víta návrh tzv. zlatého pravidla EFR na 
ochranu verejných investícií; vyzýva preto 
na reformu Paktu stability a rastu a na 
zavedenie zlatého pravidla zameraného na 
rovnocenné vykonávanie zdravej fiškálnej 
politiky s investíciami v rámci politických 
cieľov EÚ; keďže by sa to malo 
vzťahovať na investície plánované na 

6. schvaľuje záver Európskej fiškálnej 
rady (EFR), podľa ktorej sa fiškálny rámec 
musí zrevidovať pre svoju zbytočnú 
zložitosť, procyklickosť, nadmerné 
spoliehanie sa na nesledovateľné 
premenné a skutočnosť, že dostatočne 
nestimuluje udržateľné verejné investície 
a kvalitu verejných výdavkov; vyzýva 
preto na reformu Paktu stability a rastu, 
ktorá zavádza kvalifikované 
zaobchádzanie s udržateľnými verejnými 



PE646.869v01-00 84/200 AM\1196910SK.docx

SK

realizáciu ekologického dohovoru, 
digitálnej revolúcie, cieľov udržateľného 
rozvoja a práv Európskeho piliera 
sociálnych práv vrátane výdavkov 
zameraných na znižovanie chudoby a 
nerovnosti v oblasti sociálnej ochrany, 
zdravotníckych služieb a dlhodobej 
starostlivosti a vzdelávania a odbornej 
prípravy;

investíciami a poskytuje fiškálny priestor 
pre investície plánované na realizáciu 
ekologického dohovoru, digitálnej 
revolúcie, cieľov udržateľného rozvoja a 
práv Európskeho piliera sociálnych práv; 
požaduje zavedenie účtovníctva 
odpisovania v prípade verejných 
investičných výdavkov, ktoré dodržiava 
odporúčania špecifické pre krajinu, 
pričom cieľom týchto odporúčaní je 
dosiahnuť príslušné ciele trvalo 
udržateľného rozvoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Jonás Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. schvaľuje záver Európskej fiškálnej 
rady (EFR), podľa ktorej fiškálny rámec 
nechráni kvalitu verejných výdavkov, a 
víta návrh tzv. zlatého pravidla EFR na 
ochranu verejných investícií; vyzýva preto 
na reformu Paktu stability a rastu a na 
zavedenie zlatého pravidla zameraného na 
rovnocenné vykonávanie zdravej fiškálnej 
politiky s investíciami v rámci politických 
cieľov EÚ; keďže by sa to malo vzťahovať 
na investície plánované na realizáciu 
ekologického dohovoru, digitálnej 
revolúcie, cieľov udržateľného rozvoja a 
práv Európskeho piliera sociálnych práv 
vrátane výdavkov zameraných na 
znižovanie chudoby a nerovnosti v oblasti 
sociálnej ochrany, zdravotníckych služieb a 
dlhodobej starostlivosti a vzdelávania a 
odbornej prípravy;

6. schvaľuje záver Európskej fiškálnej 
rady (EFR), podľa ktorej fiškálny rámec 
nechráni kvalitu verejných výdavkov, a 
víta návrh tzv. zlatého pravidla EFR na 
ochranu verejných investícií; vyzýva preto 
na reformu Paktu stability a rastu a na 
zavedenie podporného rámca pre 
udržateľné verejné investície zameraného 
na rovnocenné vykonávanie zdravej 
fiškálnej politiky s investíciami 
podporujúcimi politické ciele EÚ; to by sa 
malo vzťahovať na investície plánované na 
realizáciu ekologického dohovoru, 
digitálnej revolúcie, cieľov udržateľného 
rozvoja a práv Európskeho piliera 
sociálnych práv vrátane výdavkov 
zameraných na znižovanie chudoby a 
nerovnosti v oblasti sociálnej ochrany, 
zdravotníckych služieb a dlhodobej 
starostlivosti a vzdelávania a odbornej 
prípravy;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 170
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. schvaľuje záver Európskej fiškálnej 
rady (EFR), podľa ktorej fiškálny rámec 
nechráni kvalitu verejných výdavkov, a 
víta návrh tzv. zlatého pravidla EFR na 
ochranu verejných investícií; vyzýva preto 
na reformu Paktu stability a rastu a na 
zavedenie zlatého pravidla zameraného na 
rovnocenné vykonávanie zdravej fiškálnej 
politiky s investíciami v rámci politických 
cieľov EÚ; keďže by sa to malo vzťahovať 
na investície plánované na realizáciu 
ekologického dohovoru, digitálnej 
revolúcie, cieľov udržateľného rozvoja a 
práv Európskeho piliera sociálnych práv 
vrátane výdavkov zameraných na 
znižovanie chudoby a nerovnosti v oblasti 
sociálnej ochrany, zdravotníckych služieb a 
dlhodobej starostlivosti a vzdelávania a 
odbornej prípravy;

6. schvaľuje záver Európskej fiškálnej 
rady (EFR), podľa ktorej fiškálny rámec 
nechráni kvalitu verejných výdavkov, a 
víta návrh tzv. zlatého pravidla EFR na 
ochranu verejných investícií; vyzýva preto 
na reformu Paktu stability a rastu a na 
zavedenie zlatého pravidla zameraného na 
rovnocenné vykonávanie zdravej fiškálnej 
politiky s investíciami v rámci politických 
cieľov EÚ; keďže sa domnieva, že to by sa 
mohlo vzťahovať na investície plánované 
na realizáciu ekologického dohovoru, 
digitálnej revolúcie, cieľov udržateľného 
rozvoja a práv Európskeho piliera 
sociálnych práv vrátane výdavkov 
zameraných na znižovanie chudoby a 
nerovnosti v oblasti sociálnej ochrany, 
zdravotníckych služieb a dlhodobej 
starostlivosti a vzdelávania a odbornej 
prípravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. schvaľuje záver Európskej fiškálnej 
rady (EFR), podľa ktorej fiškálny rámec 
nechráni kvalitu verejných výdavkov, a 
víta návrh tzv. zlatého pravidla EFR na 
ochranu verejných investícií; vyzýva preto 
na reformu Paktu stability a rastu a na 

6. schvaľuje záver Európskej fiškálnej 
rady (EFR), podľa ktorej fiškálny rámec 
nechráni kvalitu verejných výdavkov, a 
víta návrh tzv. zlatého pravidla EFR na 
ochranu verejných investícií; vyzýva preto 
na reformu Paktu stability a rastu a na 
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zavedenie zlatého pravidla zameraného na 
rovnocenné vykonávanie zdravej fiškálnej 
politiky s investíciami v rámci politických 
cieľov EÚ; keďže by sa to malo vzťahovať 
na investície plánované na realizáciu 
ekologického dohovoru, digitálnej 
revolúcie, cieľov udržateľného rozvoja a 
práv Európskeho piliera sociálnych práv 
vrátane výdavkov zameraných na 
znižovanie chudoby a nerovnosti v oblasti 
sociálnej ochrany, zdravotníckych služieb a 
dlhodobej starostlivosti a vzdelávania a 
odbornej prípravy;

zavedenie zlatého pravidla zameraného na 
rovnocenné vykonávanie zdravej fiškálnej 
politiky s investíciami v rámci politických 
cieľov EÚ; keďže by sa to malo vzťahovať 
na investície plánované na realizáciu 
ekologického dohovoru, digitálnej 
revolúcie, cieľov udržateľného rozvoja a 
práv Európskeho piliera sociálnych práv 
vrátane výdavkov zameraných na 
znižovanie chudoby a nerovnosti v oblasti 
sociálnej ochrany, zdravotníckych služieb a 
dlhodobej starostlivosti, starostlivosti 
o deti, vzdelávania a odbornej prípravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. poznamenáva, že bez udržateľnej 
fiškálnej politiky a dôveryhodnej 
finančnej situácie členských štátov je 
akýkoľvek budúci model financovania 
ekologického dohovoru ohrozený, preto 
žiada, aby sa s verejnými tzv. 
ekologickými investíciami zaobchádzalo v 
súlade s Paktom stability a rastu, teda 
rovnako ako s akýmikoľvek inými 
verejnými výdavkami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Aurore Lalucq, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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6a. naliehavo žiada Euroskupinu 
a Radu pre hospodárske a finančné 
záležitosti, aby posúdili zameranie, ktoré 
sa má stanoviť pre národné fiškálne a 
hospodárske politiky, v súvislosti s 
naliehavou situáciou v oblasti klímy a s 
rizikami a nákladmi, ku ktorým dôjde, ak 
sa nepodniknú dostatočné kroky alebo ak 
kroky podniknú pozde;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Enikő Győri

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. víta, že Európska fiškálna rada 
odporúča na rok 2020 neutrálne zámery 
fiškálnej politiky v eurozóne s 
primeraným rozlíšením jednotlivých 
krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje problém príliš nízkej 
úrovne verejných investícií; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila náklady nekonania 
v tejto oblasti, najmä tým, že posúdi 
rozdiel medzi potrebou investícií a 
skutočne vykonanými investíciami;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 176
Eugen Jurzyca, Roberts Zīle, Derk Jan Eppink, Bogdan Rzońca

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje problém príliš nízkej 
úrovne verejných investícií; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila náklady nekonania 
v tejto oblasti, najmä tým, že posúdi 
rozdiel medzi potrebou investícií a 
skutočne vykonanými investíciami;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje problém príliš nízkej 
úrovne verejných investícií; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila náklady nekonania 
v tejto oblasti, najmä tým, že posúdi 
rozdiel medzi potrebou investícií a 
skutočne vykonanými investíciami;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Enikő Győri

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje problém príliš nízkej 
úrovne verejných investícií; vyzýva 

7. poznamenáva, že pomer verejných 
investícií k HDP je na rok 2020 nastavený 
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Komisiu, aby posúdila náklady nekonania 
v tejto oblasti, najmä tým, že posúdi 
rozdiel medzi potrebou investícií a 
skutočne vykonanými investíciami;

tak, aby neprekročil svoju priemernú 
úroveň pred krízou v takmer polovici 
členských štátov EÚ, a zároveň 
zdôrazňuje, že pokiaľ ide o kvalitu 
verejných výdavkov, predpokladá sa 
nárast pomeru celkových verejných 
investícií k HDP v eurozóne z 2,7 % v 
roku 2018 na 2,9 % v období rokov 2020 –
 2021; vyzýva Komisiu, aby posúdila 
situáciu v tejto oblasti, najmä tým, že 
posúdi rozdiel medzi potrebou investícií a 
skutočne vykonanými investíciami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje problém príliš nízkej 
úrovne verejných investícií; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila náklady nekonania 
v tejto oblasti, najmä tým, že posúdi 
rozdiel medzi potrebou investícií a 
skutočne vykonanými investíciami;

7. zdôrazňuje, že podstatná časť 
investícií potrebných na splnenie cieľov 
európskeho ekologického dohovoru bude 
musieť pochádzať z verejných štátnych 
rozpočtov a rozpočtov nižších územných 
celkov; zdôrazňuje problém príliš nízkej 
úrovne verejných investícií; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila náklady nekonania 
v tejto oblasti, najmä tým, že posúdi 
rozdiel medzi potrebou investícií a 
skutočne vykonanými investíciami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Aurore Lalucq

Návrh uznesenia
Odsek 7
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje problém príliš nízkej 
úrovne verejných investícií; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila náklady nekonania 
v tejto oblasti, najmä tým, že posúdi 
rozdiel medzi potrebou investícií a 
skutočne vykonanými investíciami;

7. zdôrazňuje problém príliš nízkej 
úrovne verejných investícií; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila náklady nekonania 
v tejto oblasti, najmä tým, že posúdi 
rozdiel medzi potrebou investícií a 
skutočne vykonanými investíciami; je 
takisto potrebné, aby verejné politiky 
členských štátov odzrkadľovali ciele 
trvalo udržateľného rozvoja a ciele 
Európskeho piliera sociálnych práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Raffaele Fitto

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje problém príliš nízkej 
úrovne verejných investícií; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila náklady nekonania 
v tejto oblasti, najmä tým, že posúdi 
rozdiel medzi potrebou investícií a 
skutočne vykonanými investíciami;

7. zdôrazňuje problém príliš nízkej 
úrovne verejných investícií; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila náklady nekonania 
v tejto oblasti, najmä tým, že posúdi 
rozdiel medzi potrebou investícií a 
skutočne vykonanými investíciami a 
zohľadní nominálnu hodnotu takýchto 
investícií, a nie ich množstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje problém príliš nízkej 
úrovne verejných investícií; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila náklady nekonania 

7. zdôrazňuje problém príliš nízkej 
úrovne verejných a súkromných investícií, 
najmä do inovácií; víta skutočnosť, že v 
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v tejto oblasti, najmä tým, že posúdi 
rozdiel medzi potrebou investícií a 
skutočne vykonanými investíciami;

niektorých členských štátoch investície už 
prekročili úroveň pred krízou, a vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že v ďalších 
členských štátoch investície ešte stále 
zaostávajú alebo sa nezvyšujú potrebným 
tempom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Jessica Polfjärd

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje problém príliš nízkej 
úrovne verejných investícií; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila náklady nekonania 
v tejto oblasti, najmä tým, že posúdi 
rozdiel medzi potrebou investícií a 
skutočne vykonanými investíciami;

7. zdôrazňuje problém príliš nízkej 
úrovne verejných a súkromných investícií; 
vyzýva Komisiu, aby posúdila náklady 
nekonania v tejto oblasti, najmä tým, že 
posúdi rozdiel medzi potrebou investícií a 
skutočne vykonanými investíciami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje problém príliš nízkej 
úrovne verejných investícií; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila náklady nekonania 
v tejto oblasti, najmä tým, že posúdi 
rozdiel medzi potrebou investícií a 
skutočne vykonanými investíciami;

7. zdôrazňuje problém príliš nízkej 
úrovne súkromných investícií; vyzýva 
Komisiu, aby vytvorila regulačný rámec, 
ktorý bude podporovať súkromné 
investície;

Or. en



PE646.869v01-00 92/200 AM\1196910SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 185
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. rovnako trvá na tom, že súdržnosť 
si vyžaduje revíziu pravidiel štátnej 
pomoci (najmä všeobecného nariadenia o 
skupinových výnimkách, usmernení o 
štátnej pomoci na ochranu životného 
prostredia a energetiku, ako aj usmernení 
o štátnej pomoci pre systém obchodovania 
s emisiami), aby boli v úplnom súlade s 
cieľmi znižovania emisií skleníkových 
plynov a environmentálnymi cieľmi, 
najmä s potrebou postupne ukončiť 
poskytovanie priamych i nepriamych 
dotácií na fosílne palivá do roku 2020 
vrátane skrytej pomoci poskytovanej na 
fosílne palivá, ako je pomoc na zatvorenie 
uhoľných baní a kompenzácia za 
uviaznuté aktíva alebo rozšírenie letísk;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že zvýšenie rastu 
produktivity si vyžaduje systematickú 
a prospektívnu stratégiu výskumu a 
inovácií, s dôrazom na zvýšenie fyzického 
aj ľudského kapitálu; poznamenáva 
preto, že rozdiel v produktivite medzi 
najviac a najmenej výkonnými podnikmi 
sa prehĺbil vo väčšine členských štátov; 
naliehavo žiada, aby verejné a súkromné 
investície do inovačných technológií 
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podporovali rozvoj nových druhov tovaru, 
služieb a obchodných modelov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Eugen Jurzyca, Roberts Zīle, Derk Jan Eppink, Bogdan Rzońca

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje fiškálne výhody 
merania efektívnosti investícií a 
porovnávania ich kvality; odporúča 
Komisii, aby systematicky monitorovala 
pomer medzi kvalitou a cenou projektov 
financovaných EÚ a aby zverejňovala 
hodnotiace kritériá s cieľom 
maximalizovať prínos verejnej kontroly;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Jessica Polfjärd

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že je potrebné 
investičné prostredie priaznivé pre rast a 
štrukturálne reformy podporujúce 
súkromné investície a účasť na trhu 
práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca
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Návrh uznesenia
Odsek 7 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7b. varuje, že stimulácia investícií by 
nemala byť chápaná ako alternatíva k 
reformám na podporu produktivity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. žiada, aby sa vypracovala európska 
stratégia pre ekologické priemyselné 
odvetvia;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. žiada, aby sa vypracovala európska 
stratégia pre ekologické priemyselné 
odvetvia;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík
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Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. žiada, aby sa vypracovala európska 
stratégia pre ekologické priemyselné 
odvetvia;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. žiada, aby sa vypracovala európska 
stratégia pre ekologické priemyselné 
odvetvia;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. žiada, aby sa vypracovala európska 
stratégia pre ekologické priemyselné 
odvetvia;

8. víta oznámenie, že Komisia v 
marci 2020 predloží novú európsku 
stratégiu pre priemyselné odvetvia, ako aj 
stratégiu pre MSP; zdôrazňuje, že 
priemyselná stratégia by sa mala zamerať 
na stimulovanie hodnotových reťazcov 
pre ekonomicky životaschopné a 
udržateľné výrobky, procesy a obchodné 
modely a na dosiahnutie klimatickej 
neutrality, efektívnosti využívania zdrojov, 
obehovosti a netoxického životného 
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prostredia, pričom by mala zachovať a 
rozvíjať medzinárodnú 
konkurencieschopnosť a zabrániť 
premiestňovaniu európskych 
priemyselných odvetví;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. žiada, aby sa vypracovala európska 
stratégia pre ekologické priemyselné 
odvetvia;

8. žiada, aby sa vypracovala európska 
stratégia pre ekologické priemyselné 
odvetvia, ktorá je v úplnom súlade s 
cieľmi Parížskej dohody o zmene klímy, s 
dlhodobými a strednodobými klimatickými 
cieľmi Únie stanovenými Komisiou [1] a 
príslušnými cieľmi trvalo udržateľného 
rozvoja, najmä s cieľom 9 (Priemysel, 
inovácie a infraštruktúra);1a

_________________
1a COM (2018) 773, Čistá planéta pre 
všetkých. Európska dlhodobá strategická 
vízia pre prosperujúce, moderné, 
konkurencieschopné a klimaticky 
neutrálne hospodárstvo, 28. 11. 2018.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Pedro Marques, Aurore Lalucq

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. žiada, aby sa vypracovala európska 8. žiada, aby sa vypracovala európska 
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stratégia pre ekologické priemyselné 
odvetvia;

stratégia pre ekologické priemyselné 
odvetvia a aby sa posilnili ambície balíka 
opatrení v oblasti mobility, pokiaľ ide 
o podporu investícií do ekologickej 
mobility; žiada, aby sa vyvinul program na 
podporu investícií do energeticky 
efektívneho bývania a zníženie 
energetickej chudoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. žiada, aby sa vypracovala európska 
stratégia pre ekologické priemyselné 
odvetvia;

8. žiada, aby sa vypracovala európska 
stratégia pre ekologické priemyselné 
odvetvia; požaduje revíziu pravidiel 
štátnej pomoci, ktorá štátom umožní 
priamo investovať a podporovať určité 
priemyselné odvetvia v súlade s cieľmi 
priemyselnej politiky a sociálneho a 
environmentálneho rozvoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Stéphanie Yon-Courtin, Gilles Boyer

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. žiada, aby sa vypracovala európska 
stratégia pre ekologické priemyselné 
odvetvia;

8. žiada, aby sa vypracovala európska 
stratégia pre ekologické priemyselné 
odvetvia; vyzýva členské štáty, aby 
podporovali súkromné a verejné investície 
do reálnej ekonomiky s pomocou 
fiškálnych stimulov alebo iných 
primeraných opatrení;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. žiada, aby sa vypracovala európska 
stratégia pre ekologické priemyselné 
odvetvia;

8. žiada, aby sa vypracovala európska 
stratégia pre ekologické priemyselné 
odvetvia, ktorá zohľadňuje sociálne, 
hospodárske a geografické charakteristiky 
rôznych regiónov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Nicola Beer

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. žiada, aby sa vypracovala európska 
stratégia pre ekologické priemyselné 
odvetvia;

8. žiada, aby sa európska stratégia pre 
ekologické priemyselné odvetvia 
vypracovala na základe inovácií a 
stimulov, a nie na základe sankcií a daní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Raffaele Fitto

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. žiada, aby sa vypracovala európska 
stratégia pre ekologické priemyselné 

8. žiada, aby sa vypracovala európska 
stratégia pre ekologické priemyselné 
odvetvia a aby sa zohľadnili sociálno-
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odvetvia; ekonomické rozdiely medzi všetkými 
členskými štátmi a regiónmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. zdôrazňuje, že je dôležité zvýšiť 
verejné investície v členských štátoch EÚ, 
najmä v krajinách s menším priestorom 
na fiškálne úpravy, v záujme nápravy 
nepriaznivého účinku úsporných opatrení 
na agregovaný dopyt a zamestnanosť; 
naliehavo žiada, aby sa na tento účel 
verejné produktívne investície vyňali 
z výpočtu deficitu a dlhu; domnieva sa, že 
by sa mal ďalej zlepšovať regulačný 
rámec pre súkromné investície;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. zdôrazňuje, že priemyselná 
konkurencieschopnosť a politika v oblasti 
klímy sa navzájom posilňujú a že 
dosiahnutie inovatívnej a klimaticky 
neutrálnej reindustrializácie vytvorí 
miestne pracovné miesta a zabezpečí 
konkurencieschopnosť európskeho 
hospodárstva;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 204
Raffaele Fitto

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. domnieva sa, že ekologické 
investície by sa mali pri posudzovaní 
štátnych deficitov v rámci Paktu stability a 
rastu vylúčiť, čo umožní orgánom 
verejnej moci vynaložiť finančné 
prostriedky na služby a infraštruktúru;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. so znepokojením konštatuje, že od 
začiatku krízy výrazne poklesol podiel EÚ 
na celosvetových tokoch priamych 
zahraničných investícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle, Derk Jan Eppink, Bogdan Rzońca

Návrh uznesenia
Odsek 8 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8b. zdôrazňuje, že zásada pomeru 
medzi kvalitou a cenou by mala 
predstavovať základný kameň všetkých 
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investícií financovaných EÚ; poukazuje 
na to, že finančné prostriedky EÚ by mali 
byť sprevádzané merateľnými cieľmi a 
výstupmi vrátane kvantifikovateľného a 
porovnateľného hodnotiaceho 
mechanizmu, ktorý umožní porovnať a 
zhodnotiť účinnosť jednotlivých 
programov EÚ; zdôrazňuje význam 
zodpovednosti a transparentnosti v 
prípade subjektov, ktoré dostávajú 
finančné prostriedky EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Luis Garicano, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, 
Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Dragoş Pîslaru

Návrh uznesenia
Podnadpis 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Makroekonomická stabilita Zabezpečenie makroekonomickej stability 
a zdravých verejných financií

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdieľa obavy vyjadrené v iných 
záveroch EFR o procyklických prvkoch vo 
fiškálnych pravidlách EÚ, ktoré prinútili 
členské štáty, aby upravili svoje 
hospodárstva v slabej alebo ťažkej 
hospodárskej situácii, nezlepšili kvalitu 
verejných financií a nepodporili 
investície; víta odporúčanie EFR o 

vypúšťa sa
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sedemročnom cykle, ktorý zohľadňuje 
VFR s cieľom lepšie koordinovať verejné 
účty členských štátov, a najmä investície;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdieľa obavy vyjadrené v iných 
záveroch EFR o procyklických prvkoch vo 
fiškálnych pravidlách EÚ, ktoré prinútili 
členské štáty, aby upravili svoje 
hospodárstva v slabej alebo ťažkej 
hospodárskej situácii, nezlepšili kvalitu 
verejných financií a nepodporili 
investície; víta odporúčanie EFR o 
sedemročnom cykle, ktorý zohľadňuje 
VFR s cieľom lepšie koordinovať verejné 
účty členských štátov, a najmä investície;

9. poznamenáva, že európske 
hospodárstvo zaznamenáva hospodársky 
rast už siedmy rok po sebe; zdieľa obavy 
vyjadrené v iných záveroch EFR, že hoci 
tento rast priniesol neočakávané množstvo 
pracovných miest a daňové príjmy sa 
ukázali vyššie, ako sa plánovalo, veľká 
časť týchto daňových príjmov sa 
nachádzala v krajinách, ktoré už mali 
fiškálny priestor, a väčšina krajín, ktoré 
potrebovali znížiť svoju vysokú mieru 
zadlženia, svoje vyššie príjmy utratili 
namiesto toho, aby si vybudovali fiškálne 
rezervy; EFR preto konštatuje, že súhrnná 
fiškálna politika v eurozóne bola príliš 
expanzívna;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdieľa obavy vyjadrené v iných 
záveroch EFR o procyklických prvkoch vo 
fiškálnych pravidlách EÚ, ktoré prinútili 
členské štáty, aby upravili svoje 

9. zdieľa obavy vyjadrené v iných 
záveroch EFR o procyklických prvkoch vo 
fiškálnych pravidlách EÚ, ktoré prinútili 
členské štáty, aby upravili svoje 



AM\1196910SK.docx 103/200 PE646.869v01-00

SK

hospodárstva v slabej alebo ťažkej 
hospodárskej situácii, nezlepšili kvalitu 
verejných financií a nepodporili investície; 
víta odporúčanie EFR o sedemročnom 
cykle, ktorý zohľadňuje VFR s cieľom 
lepšie koordinovať verejné účty členských 
štátov, a najmä investície;

hospodárstva v slabej alebo ťažkej 
hospodárskej situácii, čo malo 
kontraproduktívne účinky na kvalitu 
verejných financií a investície; víta 
odporúčanie EFR o sedemročnom cykle, 
ktorý zohľadňuje VFR s cieľom lepšie 
koordinovať verejné účty členských štátov, 
a najmä investície; konštatuje, že súčasná 
revízia fiškálnych pravidiel EÚ poskytuje 
príležitosť odstrániť procyklické 
tendencie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Enikő Győri

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdieľa obavy vyjadrené v iných 
záveroch EFR o procyklických prvkoch vo 
fiškálnych pravidlách EÚ, ktoré prinútili 
členské štáty, aby upravili svoje 
hospodárstva v slabej alebo ťažkej 
hospodárskej situácii, nezlepšili kvalitu 
verejných financií a nepodporili 
investície; víta odporúčanie EFR o 
sedemročnom cykle, ktorý zohľadňuje 
VFR s cieľom lepšie koordinovať verejné 
účty členských štátov, a najmä investície;

9. zdôrazňuje závery EFR o 
procyklických prvkoch vo fiškálnych 
pravidlách EÚ, ktoré neumožňujú ľahko 
rozlíšiť, čo je spôsobené fiškálnym 
rámcom a čo hospodárskou a politickou 
situáciou, pričom reforma balíka šiestich 
právnych predpisov a následný opätovný 
výklad pravidiel de facto ani neznížili 
procyklickosť, ani dostatočne nepodporili 
proticyklickosť; vyjadruje znepokojenie 
nad tým, že procyklickosť sa počas krízy 
výrazne zintenzívnila v krajinách s 
vysokou mierou zadlženia, ktoré nevyužili 
priaznivú situáciu pred krízou na 
vytvorenie fiškálnych rezerv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné

Návrh uznesenia
Odsek 9
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdieľa obavy vyjadrené v iných 
záveroch EFR o procyklických prvkoch vo 
fiškálnych pravidlách EÚ, ktoré prinútili 
členské štáty, aby upravili svoje 
hospodárstva v slabej alebo ťažkej 
hospodárskej situácii, nezlepšili kvalitu 
verejných financií a nepodporili investície; 
víta odporúčanie EFR o sedemročnom 
cykle, ktorý zohľadňuje VFR s cieľom 
lepšie koordinovať verejné účty členských 
štátov, a najmä investície;

9. berie na vedomie závery EFR o 
procyklických prvkoch vo fiškálnych 
pravidlách EÚ, ktoré prinútili členské štáty, 
aby upravili svoje hospodárstva v slabej 
alebo ťažkej hospodárskej situácii, 
nezlepšili kvalitu verejných financií a 
nepodporili investície; navrhuje, že by 
bolo vhodné znížiť VFR na päťročný 
cyklus, pretože by sa tým zosúladil s 
cyklom európskych volieb a pomohol 
členským štátom lepšie koordinovať a 
plánovať investície v súlade s politickými 
prioritami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, 
Dragoş Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdieľa obavy vyjadrené v iných 
záveroch EFR o procyklických prvkoch vo 
fiškálnych pravidlách EÚ, ktoré prinútili 
členské štáty, aby upravili svoje 
hospodárstva v slabej alebo ťažkej 
hospodárskej situácii, nezlepšili kvalitu 
verejných financií a nepodporili 
investície; víta odporúčanie EFR o 
sedemročnom cykle, ktorý zohľadňuje 
VFR s cieľom lepšie koordinovať verejné 
účty členských štátov, a najmä investície;

9. berie na vedomie obavy vyjadrené 
v záveroch Európskej fiškálnej rady 
o procyklických prvkoch vo fiškálnych 
pravidlách EÚ; berie na vedomie 
odporúčanie Európskej fiškálnej rady o 
sedemročnom cykle, ktorý zohľadňuje 
viacročný finančný rámec s cieľom lepšie 
koordinovať verejné účty členských štátov, 
najmä pokiaľ ide o investície, čo im 
pomôže dosiahnuť veľmi potrebné 
zosúladenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca
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Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. zdôrazňuje, že vykonávanie 
ekologického dohovoru nesmie narušiť 
dlhodobú udržateľnosť verejných financií 
a musí byť v plnom súlade s Paktom 
stability a rastu a s krátkodobou 
makroekonomickou stabilizáciou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Marek Belka, Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. konštatuje, že politika v oblasti 
klímy musí ísť ruka v ruke s 
podporovaním verejných a súkromných 
investícií v EÚ a zvýšiť priemyselnú 
konkurencieschopnosť hospodárstva EÚ, 
ako aj vytvoriť ďalšie pracovné miesta;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. konštatuje, že úroveň dlhu všetkých 
členských štátov je vyššia ako pred krízou 
a že sa očakáva, že v roku 2021 prekročí 
60 %; ďalej konštatuje, že v šiestich 
členských štátoch bude tento pomer vyšší 

10. konštatuje, že úroveň dlhu všetkých 
členských štátov je vyššia ako pred krízou 
a že sa očakáva, že v roku 2021 prekročí 
60 %; ďalej konštatuje, že v šiestich 
členských štátoch bude tento pomer vyšší 
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ako 90 %; zdôrazňuje skutočnosť, že 
fiškálne pravidlá neprispeli k zníženiu 
úrovne dlhu vysoko zadlžených krajín, ale 
naopak ich zvýšili;

ako 90 %;zdôrazňuje skutočnosť, že 
fiškálne pravidlá neprispeli k zníženiu 
úrovne dlhu vysoko zadlžených krajín, ale 
naopak ich zvýšili; pripomína potrebu 
procesu reštrukturalizácie verejného dlhu 
vo vysoko zadlžených ekonomikách 
(napríklad v Grécku, Portugalsku alebo 
Taliansku) s cieľom znížiť riziko 
nadmerného zaťaženia úrokovými 
výdavkami v týchto krajinách a zároveň 
podporovať trvalo udržateľný 
hospodársky rast a udržateľnosť 
verejných financií; pripomína potrebu 
prediskutovať mutualizáciu dlhu v rámci 
EÚ ako spôsob podpory finančnej 
stability;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. konštatuje, že úroveň dlhu všetkých 
členských štátov je vyššia ako pred krízou 
a že sa očakáva, že v roku 2021 prekročí 
60 %; ďalej konštatuje, že v šiestich 
členských štátoch bude tento pomer vyšší 
ako 90 %; zdôrazňuje skutočnosť, že 
fiškálne pravidlá neprispeli k zníženiu 
úrovne dlhu vysoko zadlžených krajín, ale 
naopak ich zvýšili;

10. konštatuje, že úroveň dlhu všetkých 
členských štátov je vyššia ako pred krízou 
a že sa očakáva, že v roku 2021 prekročí 
60 %; ďalej konštatuje, že v šiestich 
členských štátoch bude tento pomer vyšší 
ako 90 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Luis Garicano, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, 
Billy Kelleher, Ondřej Kovařík

Návrh uznesenia
Odsek 10
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. konštatuje, že úroveň dlhu všetkých 
členských štátov je vyššia ako pred krízou 
a že sa očakáva, že v roku 2021 prekročí 
60 %; ďalej konštatuje, že v šiestich 
členských štátoch bude tento pomer vyšší 
ako 90 %; zdôrazňuje skutočnosť, že 
fiškálne pravidlá neprispeli k zníženiu 
úrovne dlhu vysoko zadlžených krajín, ale 
naopak ich zvýšili;

10. konštatuje, že úroveň dlhu všetkých 
členských štátov je vyššia ako pred krízou 
a že sa očakáva, že v roku 2021 prekročí 
60 %; ďalej konštatuje, že v šiestich 
členských štátoch bude tento pomer vyšší 
ako 90 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Enikő Győri

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. konštatuje, že úroveň dlhu všetkých 
členských štátov je vyššia ako pred krízou 
a že sa očakáva, že v roku 2021 prekročí 
60 %; ďalej konštatuje, že v šiestich 
členských štátoch bude tento pomer vyšší 
ako 90 %; zdôrazňuje skutočnosť, že 
fiškálne pravidlá neprispeli k zníženiu 
úrovne dlhu vysoko zadlžených krajín, ale 
naopak ich zvýšili;

10. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
úroveň dlhu jedenástich členských štátov 
je vyššia ako pred krízou a že sa očakáva, 
že v roku 2021 prekročí 60 %; ďalej 
konštatuje, že v troch členských štátoch 
bude tento pomer vyšší ako 100 %; 
zdôrazňuje skutočnosť, že nedostatočné 
presadzovanie fiškálnych pravidiel EÚ 
členskými štátmi neprispelo k zníženiu 
úrovne dlhu vysoko zadlžených krajín 
a nedokázalo zabrániť jej zvýšeniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Jessica Polfjärd

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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10. konštatuje, že úroveň dlhu všetkých 
členských štátov je vyššia ako pred krízou 
a že sa očakáva, že v roku 2021 prekročí 
60 %; ďalej konštatuje, že v šiestich 
členských štátoch bude tento pomer vyšší 
ako 90 %; zdôrazňuje skutočnosť, že 
fiškálne pravidlá neprispeli k zníženiu 
úrovne dlhu vysoko zadlžených krajín, ale 
naopak ich zvýšili;

10. konštatuje so znepokojením, že 
úroveň dlhu všetkých členských štátov je 
vyššia ako pred krízou a že sa očakáva, že 
v roku 2021 prekročí 60 %; ďalej 
konštatuje, že v šiestich členských štátoch 
bude tento pomer vyšší ako 90 %; 
zdôrazňuje, že je potrebné prísnejšie 
presadzovanie fiškálnych pravidiel;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. konštatuje, že úroveň dlhu všetkých 
členských štátov je vyššia ako pred krízou 
a že sa očakáva, že v roku 2021 prekročí 
60 %; ďalej konštatuje, že v šiestich 
členských štátoch bude tento pomer vyšší 
ako 90 %; zdôrazňuje skutočnosť, že 
fiškálne pravidlá neprispeli k zníženiu 
úrovne dlhu vysoko zadlžených krajín, ale 
naopak ich zvýšili;

10. konštatuje, že úroveň dlhu všetkých 
členských štátov je vyššia ako pred krízou 
a že sa očakáva, že v roku 2021 prekročí 
60 %; ďalej konštatuje, že v šiestich 
členských štátoch bude tento pomer vyšší 
ako 90 %; zdôrazňuje skutočnosť, že 
vysoko zadlžené krajiny nevyužili 
priaznivé makroekonomické podmienky a 
nízke úrokové sadzby na zníženie úrovne 
dlhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. konštatuje, že úroveň dlhu 
všetkých členských štátov je vyššia ako 
pred krízou a že sa očakáva, že v roku 

10. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
úroveň dlhu všetkých členských štátov je 
vyššia ako pred krízou a že sa očakáva, že 
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2021 prekročí 60 %; ďalej konštatuje, že v 
šiestich členských štátoch bude tento 
pomer vyšší ako 90 %; zdôrazňuje 
skutočnosť, že fiškálne pravidlá 
neprispeli k zníženiu úrovne dlhu vysoko 
zadlžených krajín, ale naopak ich zvýšili;

v roku 2021 prekročí 60 % HDP; ďalej 
konštatuje, že v šiestich členských štátoch 
bude tento pomer vyšší ako 90 % HDP; 
zdôrazňuje, že môže byť ťažké udržať 
úrovne dlhu, ak a keď sa úrokové sadzby 
vrátia na normálnu úroveň;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. konštatuje, že úroveň dlhu všetkých 
členských štátov je vyššia ako pred krízou 
a že sa očakáva, že v roku 2021 prekročí 
60 %; ďalej konštatuje, že v šiestich 
členských štátoch bude tento pomer vyšší 
ako 90 %; zdôrazňuje skutočnosť, že 
fiškálne pravidlá neprispeli k zníženiu 
úrovne dlhu vysoko zadlžených krajín, ale 
naopak ich zvýšili;

10. konštatuje, že úroveň dlhu všetkých 
členských štátov je vyššia ako pred krízou 
a že sa očakáva, že v roku 2021 prekročí 
60 %; ďalej konštatuje, že v šiestich 
členských štátoch bude tento pomer vyšší 
ako 90 %; zdôrazňuje skutočnosť, že 
nedostatočné presadzovanie fiškálnych 
pravidiel zabránilo zníženiu úrovne dlhu 
vysoko zadlžených krajín, ale naopak ich 
zvýšili;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 224
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. konštatuje, že úroveň dlhu 
všetkých členských štátov je vyššia ako 
pred krízou a že sa očakáva, že v roku 
2021 prekročí 60 %; ďalej konštatuje, že v 
šiestich členských štátoch bude tento 
pomer vyšší ako 90 %; zdôrazňuje 
skutočnosť, že fiškálne pravidlá 

10. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
úroveň dlhu všetkých členských štátov je 
vyššia ako pred krízou a že sa očakáva, že 
v roku 2021 prekročí v priemere 60 %; 
ďalej konštatuje, že v šiestich členských 
štátoch bude tento pomer vyšší ako 90 %; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že tieto 
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neprispeli k zníženiu úrovne dlhu vysoko 
zadlžených krajín, ale naopak ich zvýšili;

štáty nevyužili politiku priaznivej úrokovej 
sadzby ECB na zníženie svojho dlhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. pripomína potrebu znížiť úroveň 
verejného dlhu s cieľom pomôcť 
európskym ekonomikám, aby boli 
odolnejšie voči otrasom, najmä vo vysoko 
zadlžených krajinách; varuje pred vyššími 
nákladmi na financovanie v budúcnosti, 
keď sa akomodácia menovej politiky zníži, 
najmä v eurozóne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 226
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle, Derk Jan Eppink, Bogdan Rzońca

Návrh uznesenia
Odsek 10 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10b. pripomína, že štrukturálne 
reformy podporujúce rast si nevyžadujú 
fiškálny priestor, ale skôr politické, 
legislatívne a administratívne úsilie 
zamerané na posilnenie trhových síl a 
iniciatív súkromného sektora;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 227
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Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. podporuje flexibilitu vo 
vykonávaní Paktu stability a rastu, ako to 
navrhla Komisia v roku 2015; domnieva 
sa, že treba zaviesť oveľa väčšiu 
flexibilitu s cieľom podporiť investície a 
ekologickú transformáciu v EÚ; požaduje 
preto reformu Paktu stability a rastu a 
zavedenie fiškálnej kapacity eurozóny;

11. zdôrazňuje analýzu EFR, že 
zrevidované a zjednodušené fiškálne 
pravidlá by mohli umožniť lepšiu 
ochranu verejných investícií v rámci EÚ; 
ako EFR zdôrazňuje, namiesto zavedenia 
flexibility vo vykonávaní Paktu stability a 
rastu, ako to navrhla Komisia v roku 2015, 
by sa lepší výsledok mohol dosiahnuť 
ustanovením všeobecnej únikovej doložky, 
ktorá by sa mohla uplatňovať s mierou a 
na základe nezávislej hospodárskej 
analýzy; domnieva sa, že toto by mohol 
byť užitočný nástroj na podporu investícií 
a na pomoc EÚ čeliť výzvam vrátane 
ekologickej transformácie; požaduje preto 
reformu Paktu stability a rastu a zavedenie 
fiškálnej kapacity eurozóny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. podporuje flexibilitu vo vykonávaní 
Paktu stability a rastu, ako to navrhla 
Komisia v roku 2015; domnieva sa, že 
treba zaviesť oveľa väčšiu flexibilitu s 
cieľom podporiť investície a ekologickú 
transformáciu v EÚ; požaduje preto 
reformu Paktu stability a rastu a zavedenie 
fiškálnej kapacity eurozóny;

11. podporuje flexibilitu vo vykonávaní 
Paktu stability a rastu, ako to navrhla 
Komisia v roku 2015; domnieva sa, že 
treba zaviesť oveľa väčšiu flexibilitu s 
cieľom podporiť investície a ekologickú 
transformáciu v EÚ; požaduje preto 
reformu Paktu stability a rastu a zavedenie 
fiškálnej kapacity eurozóny, ako aj záruku 
toho, že v novom VFR nedôjde k škrtom 
v kohéznych fondoch; zdôrazňuje, že 
rámec, v ktorom sa rozpočtový nástroj pre 
konvergenciu a konkurencieschopnosť v 
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súčasnosti navrhuje, zjavne nepostačuje 
na podporu trvalo udržateľného rastu a v 
podstate škodí konvergencii v eurozóne; 
žiada, aby rozpočtový nástroj pre 
konvergenciu a konkurencieschopnosť 
mal prinajmenšom rovnakú úroveň 
prerozdeľovania ako kohézne fondy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 229
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. podporuje flexibilitu vo 
vykonávaní Paktu stability a rastu, ako to 
navrhla Komisia v roku 2015; domnieva 
sa, že treba zaviesť oveľa väčšiu 
flexibilitu s cieľom podporiť investície a 
ekologickú transformáciu v EÚ; požaduje 
preto reformu Paktu stability a rastu a 
zavedenie fiškálnej kapacity eurozóny;

11. tvrdí, že proces Paktu stability a 
rastu musia sprevádzať pravidlá, ktoré sa 
vyhýbajú procyklickosti a stimulujú 
proticyklické politické opatrenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 230
Enikő Győri

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. podporuje flexibilitu vo 
vykonávaní Paktu stability a rastu, ako to 
navrhla Komisia v roku 2015; domnieva 
sa, že treba zaviesť oveľa väčšiu 
flexibilitu s cieľom podporiť investície a 
ekologickú transformáciu v EÚ; požaduje 
preto reformu Paktu stability a rastu a 
zavedenie fiškálnej kapacity eurozóny;

11. berie na vedomie oznámenie 
Komisie s názvom Optimálne využívanie 
flexibility v rámci existujúcich pravidiel 
Paktu stability a rastu; poznamenáva, že 
členské štáty nevyužili poskytnutú 
flexibilitu na podporu veľmi potrebných 
investícií prostredníctvom Európskeho 
fondu pre strategické investície; vyjadruje 
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znepokojenie nad tým, že bez udržateľnej 
fiškálnej politiky a dôveryhodnej 
finančnej situácie členských štátov je 
akýkoľvek budúci model financovania 
ekologickej transformácie ohrozený;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 231
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. podporuje flexibilitu vo 
vykonávaní Paktu stability a rastu, ako to 
navrhla Komisia v roku 2015; domnieva 
sa, že treba zaviesť oveľa väčšiu 
flexibilitu s cieľom podporiť investície a 
ekologickú transformáciu v EÚ; požaduje 
preto reformu Paktu stability a rastu a 
zavedenie fiškálnej kapacity eurozóny;

11. berie na vedomie flexibilitu vo 
vykonávaní Paktu stability a rastu, ako to 
navrhla Komisia v roku 2015; domnieva 
sa, že pri postupovaní dopredu by bola 
žiaduca menšia flexibilita s cieľom zvýšiť 
transparentnosť, vykonateľnosť a 
dôveryhodnosť Paktu stability a rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 232
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. podporuje flexibilitu vo 
vykonávaní Paktu stability a rastu, ako to 
navrhla Komisia v roku 2015; domnieva 
sa, že treba zaviesť oveľa väčšiu 
flexibilitu s cieľom podporiť investície a 
ekologickú transformáciu v EÚ; požaduje 
preto reformu Paktu stability a rastu a 
zavedenie fiškálnej kapacity eurozóny;

11. vyzýva Komisiu, aby predložila 
legislatívny návrh s cieľom zjednodušiť 
Pakt stability a rastu, zlepšiť jeho 
vykonávanie, zabrániť procyklickým 
účinkom a prílišnému spoliehaniu sa na 
nesledovateľné premenné; požaduje preto 
zavedenie fiškálnej kapacity eurozóny;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle, Derk Jan Eppink, Bogdan Rzońca

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. podporuje flexibilitu vo 
vykonávaní Paktu stability a rastu, ako to 
navrhla Komisia v roku 2015; domnieva 
sa, že treba zaviesť oveľa väčšiu 
flexibilitu s cieľom podporiť investície a 
ekologickú transformáciu v EÚ; požaduje 
preto reformu Paktu stability a rastu a 
zavedenie fiškálnej kapacity eurozóny;

11. poukazuje na to, že sa musí 
dodržiavať acquis Spoločenstva a ďalšie 
spoločné opatrenia vrátane fiškálnych 
pravidiel, a vyjadruje poľutovanie nad 
dlhotrvajúcim selektívnym 
nedodržiavaním spoločných pravidiel EÚ; 
požaduje preto úplné a jednoznačné 
vykonávanie Paktu stability a rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 234
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. podporuje flexibilitu vo 
vykonávaní Paktu stability a rastu, ako to 
navrhla Komisia v roku 2015; domnieva 
sa, že treba zaviesť oveľa väčšiu 
flexibilitu s cieľom podporiť investície a 
ekologickú transformáciu v EÚ; požaduje 
preto reformu Paktu stability a rastu a 
zavedenie fiškálnej kapacity eurozóny;

11. zdôrazňuje, že zámerom fiškálnej 
politiky na vnútroštátnej úrovni a na 
úrovni eurozóny musí byť popri 
krátkodobej makroekonomickej 
stabilizácii vyváženie dlhodobej 
udržateľnosti verejných financií v plnom 
súlade s Paktom stability a rastu, pričom 
sa dodržiava flexibilita vo vykonávaní 
Paktu stability a rastu, ako to navrhla 
Komisia v roku 2015;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
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Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. podporuje flexibilitu vo 
vykonávaní Paktu stability a rastu, ako to 
navrhla Komisia v roku 2015; domnieva 
sa, že treba zaviesť oveľa väčšiu 
flexibilitu s cieľom podporiť investície a 
ekologickú transformáciu v EÚ; požaduje 
preto reformu Paktu stability a rastu a 
zavedenie fiškálnej kapacity eurozóny;

11. domnieva sa, že výrazné zvýšenie 
flexibility vo vykonávaní Paktu stability a 
rastu s cieľom podporiť investície a 
ekologickú transformáciu v EÚ bude viesť 
k zhoršeniu finančnej situácie vo všetkých 
členských štátoch EÚ a k podpore bublín 
na trhu so zelenými aktívami; požaduje 
preto fiškálnu ortodoxiu a dôsledné 
dodržiavanie Paktu stability a rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. zdôrazňuje, že dlhá európska 
hospodárska kríza odhalila štrukturálnu 
krehkosť rámca riadenia EÚ a 
asymetrickú povahu HMÚ; požaduje 
zmenu existujúceho rámca s cieľom 
účinne bojovať proti hospodárskej recesii, 
podporiť vytváranie kvalitných 
pracovných miest a obnoviť 
konkurencieschopnosť, a to aj 
prostredníctvom verejných investícií, 
najmä v oblastiach, ako je vzdelávanie, 
inovácie a výskum a vývoj;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 237
Esther de Lange
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Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. požaduje preto reformu Paktu 
stability a rastu s cieľom zjednodušiť 
európske rozpočtové pravidlá, najmä tým, 
že sa prestanú používať ukazovatele, ktoré 
je ťažké kvantifikovať, ako sú napríklad 
ukazovatele týkajúce sa štrukturálnych 
rozpočtových opatrení a tzv. produkčnej 
medzery;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 238
Aurore Lalucq, Csaba Molnár, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. opakuje, že je potrebné ďalej 
prehlbovať hospodársku a menovú úniu 
(HMÚ), a pripomína, že to možno 
dosiahnuť iba zavedením reálneho 
rozpočtu eurozóny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. opakuje svoju výzvu na vytvorenie 
európskej stabilizačnej funkcie a 
európskeho systému zaistenia 
nezamestnanosti na ochranu občanov a 

vypúšťa sa
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zníženie tlaku na verejné financie počas 
vonkajších otrasov s cieľom prekonať 
sociálnu a hospodársku nerovnováhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 240
Jessica Polfjärd

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. opakuje svoju výzvu na vytvorenie 
európskej stabilizačnej funkcie a 
európskeho systému zaistenia 
nezamestnanosti na ochranu občanov a 
zníženie tlaku na verejné financie počas 
vonkajších otrasov s cieľom prekonať 
sociálnu a hospodársku nerovnováhu;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. opakuje svoju výzvu na vytvorenie 
európskej stabilizačnej funkcie a 
európskeho systému zaistenia 
nezamestnanosti na ochranu občanov a 
zníženie tlaku na verejné financie počas 
vonkajších otrasov s cieľom prekonať 
sociálnu a hospodársku nerovnováhu;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 242
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Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Ondřej Kovařík

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. opakuje svoju výzvu na vytvorenie 
európskej stabilizačnej funkcie a 
európskeho systému zaistenia 
nezamestnanosti na ochranu občanov a 
zníženie tlaku na verejné financie počas 
vonkajších otrasov s cieľom prekonať 
sociálnu a hospodársku nerovnováhu;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 243
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. opakuje svoju výzvu na vytvorenie 
európskej stabilizačnej funkcie a 
európskeho systému zaistenia 
nezamestnanosti na ochranu občanov a 
zníženie tlaku na verejné financie počas 
vonkajších otrasov s cieľom prekonať 
sociálnu a hospodársku nerovnováhu;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 244
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. opakuje svoju výzvu na vytvorenie 12. pripomína naliehavú potrebu 
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európskej stabilizačnej funkcie a 
európskeho systému zaistenia 
nezamestnanosti na ochranu občanov a 
zníženie tlaku na verejné financie počas 
vonkajších otrasov s cieľom prekonať 
sociálnu a hospodársku nerovnováhu;

dokončiť a posilniť štruktúru HMÚ 
okrem iného zabezpečením rýchleho 
vytvorenia zmysluplného rozpočtového 
nástroja vrátane makroekonomickej 
stabilizačnej funkcie pre eurozónu, 
začlenením EMS do acquis Spoločenstva 
a poskytnutím účinného zabezpečovacieho 
mechanizmu EMS pre jednotný 
mechanizmus riešenia krízových situácií; 
opakuje svoju výzvu na vytvorenie 
európskeho systému zaistenia 
nezamestnanosti na ochranu občanov a 
zníženie tlaku na verejné financie počas 
vonkajších otrasov s cieľom prekonať 
sociálnu a hospodársku nerovnováhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 245
José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. opakuje svoju výzvu na vytvorenie 
európskej stabilizačnej funkcie a 
európskeho systému zaistenia 
nezamestnanosti na ochranu občanov a 
zníženie tlaku na verejné financie počas 
vonkajších otrasov s cieľom prekonať 
sociálnu a hospodársku nerovnováhu;

12. opakuje svoju výzvu na vytvorenie 
európskej stabilizačnej funkcie a 
európskeho systému zaistenia 
nezamestnanosti na ochranu občanov a 
zníženie tlaku na verejné financie počas 
vonkajších otrasov s cieľom prekonať 
sociálnu a hospodársku nerovnováhu; 
zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa tento 
systém zakladal na rozpočtových 
prevodoch, a nie na úveroch poskytnutých 
členským štátom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 246
Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odsek 12
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. opakuje svoju výzvu na vytvorenie 
európskej stabilizačnej funkcie a 
európskeho systému zaistenia 
nezamestnanosti na ochranu občanov a 
zníženie tlaku na verejné financie počas 
vonkajších otrasov s cieľom prekonať 
sociálnu a hospodársku nerovnováhu;

12. opakuje svoju výzvu na vytvorenie 
európskej stabilizačnej funkcie, konkrétne 
prostredníctvom nástroja na ochranu 
verejných investícií alebo európskeho 
systému zaistenia nezamestnanosti na 
ochranu občanov a zníženie tlaku na 
verejné financie počas vonkajších otrasov s 
cieľom prekonať sociálnu a hospodársku 
nerovnováhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Nicola Beer

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. opakuje svoju výzvu na vytvorenie 
európskej stabilizačnej funkcie a 
európskeho systému zaistenia 
nezamestnanosti na ochranu občanov a 
zníženie tlaku na verejné financie počas 
vonkajších otrasov s cieľom prekonať 
sociálnu a hospodársku nerovnováhu;

12. berie na vedomie výzvu na 
vytvorenie európskej stabilizačnej funkcie 
a európskeho systému zaistenia 
nezamestnanosti, ale poznamenáva, že 
ochranu občanov a zníženie tlaku na 
verejné financie počas vonkajších otrasov 
možno dosiahnuť len prostredníctvom 
vnútroštátnej tarifnej politiky a politiky 
trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 248
Pedro Marques

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. opakuje svoju výzvu na vytvorenie 
európskej stabilizačnej funkcie a 

12. opakuje svoju výzvu na vytvorenie 
európskej stabilizačnej funkcie 
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európskeho systému zaistenia 
nezamestnanosti na ochranu občanov a 
zníženie tlaku na verejné financie počas 
vonkajších otrasov s cieľom prekonať 
sociálnu a hospodársku nerovnováhu;

prostredníctvom európskeho systému 
zaistenia nezamestnanosti na ochranu 
občanov a zníženie tlaku na verejné 
financie počas vonkajších otrasov s cieľom 
prekonať sociálnu a hospodársku 
nerovnováhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 249
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. opakuje svoju výzvu na vytvorenie 
európskej stabilizačnej funkcie a 
európskeho systému zaistenia 
nezamestnanosti na ochranu občanov a 
zníženie tlaku na verejné financie počas 
vonkajších otrasov s cieľom prekonať 
sociálnu a hospodársku nerovnováhu;

12. opakuje svoju výzvu na vytvorenie 
rozpočtového nástroja pre konvergenciu a 
konkurencieschopnosť na ochranu 
občanov a zníženie tlaku na jednotnú 
menu počas hospodárskych otrasov s 
cieľom prekonať sociálnu a hospodársku 
nerovnováhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. pripomína, že štrukturálne 
reformy podporujúce rast si nevyhnutne 
nevyžadujú fiškálny priestor, ale skôr 
legislatívne a administratívne úsilie 
zamerané na posilnenie trhových síl a 
iniciatív súkromného sektora; 
poznamenáva najmä, že štrukturálne 
reformy zamerané na podporu prístupu 
k financovaniu by mohli umožniť širšej 
škále začínajúcich podnikov využívať 
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inovácie, čím by sa stimuloval rast 
produktivity.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 251
Aurore Lalucq, Csaba Molnár, Pedro Marques, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. pripomína, že jednou zo 
základných oblastí politiky európskeho 
semestra a predpokladom trvalého 
hospodárskeho blahobytu je finančná 
stabilita; preto je nevyhnutné zabezpečiť, 
aby finančné inštitúcie boli lepšie 
regulované a podliehali dohľadu v 
eurozóne, ako aj v celej EÚ a aby tak 
skončilo obdobie bánk „príliš veľkých na 
vyhlásenie úpadku“ (tzv. too-big-to-fail) a 
nákladných záchran pomocou vonkajších 
zdrojov platených daňovníkmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 252
Raffaele Fitto

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. zdôrazňuje potrebu ďalej 
posilňovať finančný sektor 
prostredníctvom dobudovania bankovej 
únie a únie kapitálových trhov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 253
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík

Návrh uznesenia
Podnadpis 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Makroekonomické nerovnováhy vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 254
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Podnadpis 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Makroekonomické nerovnováhy Štrukturálne reformy

Or. en

Pozmeňujúci návrh 255
José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. konštatuje, že Komisia poskytla 
hĺbkové preskúmania v prípade 13 
členských štátov, v prípade ktorých sa 
zistilo, že existujú nerovnováhy; podporuje 
návrh uvedený v správe o mechanizme 
varovania na rok 2020, podľa ktorého je 
opätovné vyváženie deficitov a prebytkov 
bežného účtu v eurozóne naliehavo 
potrebné a bolo by prospešné pre všetky 
členské štáty;

13. konštatuje, že Komisia poskytla 
hĺbkové preskúmania v prípade 13 
členských štátov, v prípade ktorých sa 
zistilo, že existujú nerovnováhy; podporuje 
návrh uvedený v správe o mechanizme 
varovania na rok 2020, podľa ktorého je 
opätovné vyváženie deficitov a prebytkov 
bežného účtu v eurozóne naliehavo 
potrebné a bolo by prospešné pre všetky 
členské štáty; poznamenáva, že 
pretrvávajúce nadmerné prebytky 
v hlavných krajinách, ako je Nemecko, 
oslabujú makroekonomickú stabilitu 
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eurozóny; vyzýva Komisiu, aby 
preskúmala možnosť zdaniť tie prebytky, 
ktoré pretrvávajú a prekračujú finančný 
limit, a navrhla európsku daň 
z konvergencie s cieľom zabezpečiť 
stabilitu menovej únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 256
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. konštatuje, že Komisia poskytla 
hĺbkové preskúmania v prípade 13 
členských štátov, v prípade ktorých sa 
zistilo, že existujú nerovnováhy; podporuje 
návrh uvedený v správe o mechanizme 
varovania na rok 2020, podľa ktorého je 
opätovné vyváženie deficitov a prebytkov 
bežného účtu v eurozóne naliehavo 
potrebné a bolo by prospešné pre všetky 
členské štáty;

13. konštatuje, že Komisia poskytla 
hĺbkové preskúmania v prípade 13 
členských štátov, v prípade ktorých sa 
zistilo, že existujú nerovnováhy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 257
Enikő Győri

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. konštatuje, že Komisia poskytla 
hĺbkové preskúmania v prípade 13 
členských štátov, v prípade ktorých sa 
zistilo, že existujú nerovnováhy; podporuje 
návrh uvedený v správe o mechanizme 
varovania na rok 2020, podľa ktorého je 
opätovné vyváženie deficitov a prebytkov 

13. konštatuje, že Komisia vo svojej 
správe identifikovala 13 členských štátov, 
v ktorých môžu existovať 
makroekonomické nerovnováhy; berie na 
vedomie návrh uvedený v správe o 
mechanizme varovania na rok 2020, podľa 
ktorého je vyváženie deficitov aj prebytkov 
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bežného účtu v eurozóne naliehavo 
potrebné a bolo by prospešné pre všetky 
členské štáty;

bežného účtu v eurozóne naliehavo 
potrebné a bolo by prospešné pre všetky 
členské štáty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 258
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. konštatuje, že Komisia poskytla 
hĺbkové preskúmania v prípade 13 
členských štátov, v prípade ktorých sa 
zistilo, že existujú nerovnováhy; podporuje 
návrh uvedený v správe o mechanizme 
varovania na rok 2020, podľa ktorého je 
opätovné vyváženie deficitov a prebytkov 
bežného účtu v eurozóne naliehavo 
potrebné a bolo by prospešné pre všetky 
členské štáty;

13. konštatuje, že Komisia poskytla 
hĺbkové preskúmania v prípade 13 
členských štátov, v prípade ktorých sa 
zistilo, že existujú nerovnováhy; 
poznamenáva, že v takomto prostredí je 
pre niektoré členské štáty, ktoré sa usilujú 
zlepšiť konkurencieschopnosť v rámci 
EÚ, oveľa ťažšie dosiahnuť požadovanú 
úpravu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 259
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. pripomína, že niektoré členské 
štáty majú naďalej veľké a pretrvávajúce 
prebytky bežného účtu, ktoré brzdia 
oživenie a bránia vytvoreniu novej 
rovnováhy v eurozóne; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že Komisia nikdy 
neuplatnila existujúce nástroje, ktoré sú 
k dispozícii v rámci postupu pri 
makroekonomickej nerovnováhe (PMN), 
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na nápravu tejto nerovnováhy; v tejto 
súvislosti vyzýva Komisiu, aby prijala 
rozhodné a účinné opatrenia a uplatnila 
nápravnú časť PMN s cieľom zabezpečiť, 
aby sa nadmerné prebytky mohli použiť 
na podporu verejných a súkromných 
investícií a podporu hospodárskeho rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 260
Jonás Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. pripomína, že Komisii z právnych 
predpisov vyplýva povinnosť podávať 
správu o uplatňovaní balíka šiestich 
právnych predpisov a balíka dvoch 
právnych predpisov; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že táto správa sa oneskorila, a 
vyzýva Komisiu, aby toto preskúmanie 
bezodkladne dokončila a predložila svoje 
zistenia týkajúce sa silných stránok a 
oblastí zlepšenia týchto právnych 
predpisov; vyzýva komisiu, aby podľa 
potreby navrhla revíziu balíka šiestich 
právnych predpisov a balíka dvoch 
právnych predpisov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 261
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. domnieva sa, že postup pri 
makroekonomickej nerovnováhe (PMN) 
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je nástroj, ktorý sa od svojho vytvorenia 
dostatočne nevyužíva; je presvedčený, že 
môže byť užitočným nástrojom na 
integráciu environmentálnych faktorov do 
európskeho semestra a investícií; žiada 
vytvorenie nového ukazovateľa a 
súvisiacich limitov v rámci zavedenej 
hodnotiacej tabuľky, aby sa zohľadnili 
environmentálne kritériá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 262
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 13 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13b. zdôrazňuje, že balík šiestich aj 
balík dvoch právnych predpisov sa majú 
čoskoro zrevidovať a že postup pri 
makroekonomickej nerovnováhe (PMN) 
je jedným z mála nástrojov správy 
hospodárskych záležitostí, kde Parlament 
plne zohráva svoju úlohu ako 
spoluzákonodarca;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 263
José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyjadruje znepokojenie nad 
zrýchľujúcim sa rastom cien domov;

14. vyjadruje znepokojenie nad 
zrýchľujúcim sa rastom cien bývania; 
poznamenáva, že medzi rokmi 2010 a 
2018 stúpli ceny bývania v EÚ o 15 % a o 
11 % v eurozóne (Eurostat), kým mzdy 
stagnovali; pripomína, že rýchlo rastúce 
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ceny obytných nehnuteľností môžu byť 
známkou prehriatia trhu s 
nehnuteľnosťami a viesť k zvýšeniu 
možnosti vzniku realitnej bubliny; 
zdôrazňuje, že je potrebné, aby verejné 
investície riešili krízu v oblasti bývania, 
rozšírili poskytovanie verejného bývania 
za prijateľné ceny a podporovali boj proti 
bezdomovectvu prostredníctvom 
propagácie programov, ako je Housing 
First (bývanie na prvom mieste), v rámci 
Európskej stratégie pre integráciu 
bezdomovcov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 264
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyjadruje znepokojenie nad 
zrýchľujúcim sa rastom cien domov;

14. vyjadruje znepokojenie nad 
zrýchľujúcim sa rastom cien domov; 
zdôrazňuje, že stúpajúce ceny bývania 
majú vplyv na dlh domácností v 
súkromnom sektore; zdôrazňuje, že ak je 
zadlženosť súkromného sektora 
nadmerná, môže zohrávať dôležitú úlohu 
z hľadiska stability eurozóny; pripomína 
potrebu primeraného 
makroprudenciálneho dohľadu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 265
Enikő Győri

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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14. vyjadruje znepokojenie nad 
zrýchľujúcim sa rastom cien domov;

14. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
v niektorých členských štátoch vykazuje 
vývoj v cenových alebo nákladových 
premenných potenciálne známky 
prehriatia, najmä pokiaľ ide o trh 
s obytnými nehnuteľnosťami alebo trh 
práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 266
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyjadruje znepokojenie nad 
zrýchľujúcim sa rastom cien domov;

14. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
zrýchľujúcim sa rastom cien domov 
spôsobeným umelo nízkymi 
hypotekárnymi úvermi, ktoré sú 
dôsledkom mimoriadne akomodačnej 
menovej politiky ECB;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 267
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyjadruje znepokojenie nad 
zrýchľujúcim sa rastom cien domov;

14. vyjadruje znepokojenie nad 
zrýchľujúcim sa rastom cien domov 
napriek pretrvávajúcim nízkym úrovniam 
inflácie v eurozóne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 268
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Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyjadruje znepokojenie nad 
zrýchľujúcim sa rastom cien domov;

14. vyjadruje znepokojenie nad 
zrýchľujúcim sa rastom cien domov a 
rizikom vzniku realitných bublín na trhu s 
nehnuteľnosťami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 269
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle, Derk Jan Eppink

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyjadruje znepokojenie nad 
zrýchľujúcim sa rastom cien domov;

14. vyjadruje znepokojenie nad 
zrýchľujúcim sa rastom cien domov v 
dôsledku menovej politiky ECB;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 270
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. zdôrazňuje preto význam zvýšenia 
miezd na európskej úrovni, aby sa znížili 
nerovnosti a podporila konvergencia 
životnej úrovne smerom nahor; preto sa 
domnieva, že toto zvýšenie miezd by malo 
mať túto formu: zvýšenie minimálnej 
mzdy o 5 % vo všetkých krajinách, ktoré 
majú minimálnu mzdu, kým v krajinách, 
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ktoré ju nemajú, sa zavedie systém 
minimálnej mzdy, ktorý sa vždy prispôsobí 
vnútroštátnym podmienkam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 271
Aurore Lalucq, Csaba Molnár, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. naliehavo žiada Komisiu, aby 
každoročné zisťovanie 
makroekonomických nerovnováh doplnila 
o ročnú analýzu rizík podľa jednotlivých 
krajín, ktoré vyplývajú pre 
makroekonomickú stabilitu z 
krátkodobého a dlhodobého vplyvu zmeny 
klímy, politík v oblasti zmeny klímy a 
zhoršovania životného prostredia na 
hospodárske činnosti, na zastaranosť 
výrobného kapitálu a na hodnotu 
finančných aktív;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 272
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. v súvislosti s nadchádzajúcou 
revíziou balíka šiestich právnych 
predpisov žiada Komisiu, aby využila túto 
revíziu a na jej základe navrhla úpravu 
postupu pri makroekonomickej 
nerovnováhe, aby symetrickejšie, 
účinnejšie a proaktívnejšie bojoval proti 
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hromadeniu nadmerných 
makroekonomických nerovnováh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 273
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
nízke úrokové sadzby počas dlhého 
obdobia rastu povedú k nesprávnemu 
chápaniu vysokého zaťaženia zadlženosti 
budúcich generácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 274
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 14 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14b. pripomína, že riešenie 
makroekonomických nerovnováh si 
vyžaduje posilnenie sociálnej, 
hospodárskej a územnej súdržnosti a 
zníženie regionálnych rozdielov; berie na 
vedomie pretrvávajúcu asymetriu medzi 
dohľadom nad makroekonomickými 
politikami a koordináciou sociálnych 
politík v rámci semestra; v súlade s tým 
žiada, aby Komisia postavila hospodárske 
a sociálne ciele na rovnakú úroveň 
zavedením postupu pri sociálnej 
nerovnováhe, ktorý sa bude zameriavať 
na označovanie a nápravu sociálnych 
nerovnováh v členských štátoch v súlade 
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so zásadami piliera sociálnych práv a 
prípadne so znovu vymedzenými 
ukazovateľmi sociálneho prehľadu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 275
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. pripomína význam účinnej 
regulácie bankového a finančného sektora 
pri predchádzaní prípadnej novej kríze; 
domnieva sa, že takáto regulácia musí 
zahŕňať ekologickú situáciu; zdôrazňuje 
význam dokončenia bankovej únie a 
potrebu reformy Európskeho mechanizmu 
pre stabilitu;

15. pripomína význam účinnej 
regulácie bankového a finančného sektora 
pri predchádzaní prípadnej novej kríze; 
domnieva sa, že takáto regulácia musí 
zahŕňať ekologickú situáciu; zdôrazňuje 
význam dokončenia bankovej únie a 
potrebu reformy Európskeho mechanizmu 
pre stabilitu; uznáva, že financializácia 
častí európskeho hospodárstva podporila 
krátkodobosť v riadení spoločností a 
negatívne ovplyvnila zamestnancov a iné 
zainteresované strany; žiada Komisiu, aby 
preskúmala možnosť využitia európskeho 
semestra na podporu hospodárskeho 
modelu, ktorý sa viac zameriava na 
zainteresované strany než na akcionárov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 276
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. pripomína význam účinnej 
regulácie bankového a finančného sektora 
pri predchádzaní prípadnej novej kríze; 

15. pripomína význam účinnej 
regulácie bankového a finančného sektora 
pri predchádzaní prípadnej novej kríze; 
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domnieva sa, že takáto regulácia musí 
zahŕňať ekologickú situáciu; zdôrazňuje 
význam dokončenia bankovej únie a 
potrebu reformy Európskeho mechanizmu 
pre stabilitu;

domnieva sa, že takáto regulácia musí 
zahŕňať ekologickú situáciu; zdôrazňuje 
význam dokončenia bankovej únie a 
potrebu reformy Európskeho mechanizmu 
pre stabilitu; s dôveryhodným európskym 
systémom ochrany vkladov, balíkom na 
zníženie objemu zlyhaných úverov a so 
štrukturálnou reformou bankového 
sektora s cieľom zabrániť tomu, aby boli 
finančné inštitúcie „príliš veľké na 
vyhlásenie úpadku“ (tzv. too-big-to-fail), 
oddeliť základné bankové služby pre 
občanov od obchodných aktivít a 
špekulácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 277
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. pripomína význam účinnej 
regulácie bankového a finančného sektora 
pri predchádzaní prípadnej novej kríze; 
domnieva sa, že takáto regulácia musí 
zahŕňať ekologickú situáciu; zdôrazňuje 
význam dokončenia bankovej únie a 
potrebu reformy Európskeho mechanizmu 
pre stabilitu;

15. pripomína význam účinnej, ale na 
mieru prispôsobenej regulácie bankového 
a finančného sektora pri predchádzaní 
prípadnej novej kríze; domnieva sa, že 
takáto regulácia musí zahŕňať ekologickú 
situáciu; zdôrazňuje význam dokončenia 
bankovej únie a potrebu reformy 
Európskeho mechanizmu pre stabilitu; 
zdôrazňuje, že to nemožno uskutočniť na 
univerzálnom základe a že pri hodnotení 
postupov a bankových modelov 
uplatňovaných v menších ekonomikách sa 
musia v plnej miere zohľadniť ich 
osobitosti a výkonnostné výsledky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 278
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík
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Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. pripomína význam účinnej 
regulácie bankového a finančného sektora 
pri predchádzaní prípadnej novej kríze; 
domnieva sa, že takáto regulácia musí 
zahŕňať ekologickú situáciu; zdôrazňuje 
význam dokončenia bankovej únie a 
potrebu reformy Európskeho mechanizmu 
pre stabilitu;

15. pripomína význam účinnej 
regulácie bankového a finančného sektora 
pri predchádzaní prípadnej novej kríze;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 279
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle, Derk Jan Eppink

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. pripomína význam účinnej 
regulácie bankového a finančného sektora 
pri predchádzaní prípadnej novej kríze; 
domnieva sa, že takáto regulácia musí 
zahŕňať ekologickú situáciu; zdôrazňuje 
význam dokončenia bankovej únie a 
potrebu reformy Európskeho mechanizmu 
pre stabilitu;

15. pripomína význam účinnej 
regulácie bankového a finančného sektora 
pri predchádzaní prípadnej novej kríze;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 280
José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. pripomína význam účinnej 
regulácie bankového a finančného sektora 

15. pripomína význam účinnej 
regulácie bankového a finančného sektora 
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pri predchádzaní prípadnej novej kríze; 
domnieva sa, že takáto regulácia musí 
zahŕňať ekologickú situáciu; zdôrazňuje 
význam dokončenia bankovej únie a 
potrebu reformy Európskeho mechanizmu 
pre stabilitu;

pri predchádzaní prípadnej novej kríze; 
domnieva sa, že takáto regulácia musí 
zahŕňať ekologickú situáciu; zdôrazňuje 
význam dokončenia bankovej únie, pričom 
sa absolútna priorita bude prikladať 
európskemu systému ochrany vkladov a 
opatreniam na kontrolu a navrátenie 
finančných prostriedkov koncentrovaných 
na nadnárodnej úrovni a veľkosti bánk; 
pripomína takisto potrebu reformy 
Európskeho mechanizmu pre stabilitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 281
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. pripomína význam účinnej 
regulácie bankového a finančného sektora 
pri predchádzaní prípadnej novej kríze; 
domnieva sa, že takáto regulácia musí 
zahŕňať ekologickú situáciu; zdôrazňuje 
význam dokončenia bankovej únie a 
potrebu reformy Európskeho mechanizmu 
pre stabilitu;

15. pripomína význam účinnej 
regulácie bankového a finančného sektora 
pri predchádzaní prípadnej novej kríze; 
zdôrazňuje význam dokončenia bankovej 
únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 282
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. pripomína význam účinnej 
regulácie bankového a finančného sektora 
pri predchádzaní prípadnej novej kríze; 
domnieva sa, že takáto regulácia musí 

15. pripomína význam účinnej 
regulácie bankového a finančného sektora 
pri predchádzaní prípadnej novej kríze; 
domnieva sa, že takáto regulácia musí 
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zahŕňať ekologickú situáciu; zdôrazňuje 
význam dokončenia bankovej únie a 
potrebu reformy Európskeho mechanizmu 
pre stabilitu;

zahŕňať ekologickú situáciu; zdôrazňuje 
význam dokončenia bankovej únie prijatím 
tretieho piliera bankovej únie (európsky 
systém ochrany vkladov, EDIS) a potrebu 
reformy Európskeho mechanizmu pre 
stabilitu ako zabezpečovacieho 
mechanizmu pre jednotný fond na 
riešenie krízových situácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 283
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. pripomína význam účinnej 
regulácie bankového a finančného sektora 
pri predchádzaní prípadnej novej kríze; 
domnieva sa, že takáto regulácia musí 
zahŕňať ekologickú situáciu; zdôrazňuje 
význam dokončenia bankovej únie a 
potrebu reformy Európskeho mechanizmu 
pre stabilitu;

15. pripomína význam účinnej 
regulácie bankového a finančného sektora 
pri predchádzaní prípadnej novej kríze; 
domnieva sa, že takáto regulácia musí byť 
založená na rizikách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 284
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. pripomína význam účinnej 
regulácie bankového a finančného sektora 
pri predchádzaní prípadnej novej kríze; 
domnieva sa, že takáto regulácia musí 
zahŕňať ekologickú situáciu; zdôrazňuje 
význam dokončenia bankovej únie a 
potrebu reformy Európskeho mechanizmu 

15. pripomína význam účinnej 
regulácie bankového a finančného sektora 
pri predchádzaní prípadnej novej kríze; 
zdôrazňuje potrebu zrušenia Európskeho 
mechanizmu pre stabilitu s cieľom 
zabrániť morálnemu hazardu;
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pre stabilitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 285
Enikő Győri

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. pripomína význam účinnej 
regulácie bankového a finančného sektora 
pri predchádzaní prípadnej novej kríze; 
domnieva sa, že takáto regulácia musí 
zahŕňať ekologickú situáciu; zdôrazňuje 
význam dokončenia bankovej únie a 
potrebu reformy Európskeho mechanizmu 
pre stabilitu;

15. pripomína význam účinnej 
regulácie bankového a finančného sektora 
pri predchádzaní prípadnej novej kríze; 
zdôrazňuje význam dokončenia bankovej 
únie a potrebu reformy Európskeho 
mechanizmu pre stabilitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 286
Nicola Beer

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. pripomína význam účinnej 
regulácie bankového a finančného sektora 
pri predchádzaní prípadnej novej kríze; 
domnieva sa, že takáto regulácia musí 
zahŕňať ekologickú situáciu; zdôrazňuje 
význam dokončenia bankovej únie a 
potrebu reformy Európskeho mechanizmu 
pre stabilitu;

15. pripomína význam primeranej 
regulácie bankového a finančného sektora 
pri predchádzaní prípadnej novej kríze; 
zdôrazňuje význam diskusie o nových 
cestách k bankovej únii a potrebu reformy 
Európskeho mechanizmu pre stabilitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 287
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Jessica Polfjärd

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. pripomína význam účinnej 
regulácie bankového a finančného sektora 
pri predchádzaní prípadnej novej kríze; 
domnieva sa, že takáto regulácia musí 
zahŕňať ekologickú situáciu; zdôrazňuje 
význam dokončenia bankovej únie a 
potrebu reformy Európskeho mechanizmu 
pre stabilitu;

15. pripomína význam účinnej 
regulácie bankového a finančného sektora 
pri predchádzaní prípadnej novej kríze; 
zdôrazňuje význam dokončenia bankovej 
únie za správnych okolností a bez 
hromadenia existujúcich rizík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 288
Jonás Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. konštatuje, že finančný systém 
a jeho inštitúcie majú kľúčový význam 
pre investície a rast, a tým aj pre 
financovanie európskeho hospodárstva; 
požaduje rýchle dokončenie bankovej 
únie s dôveryhodným európskym 
systémom ochrany vkladov a so 
spoločným fiškálnym zabezpečovacím 
mechanizmom ako rozhodujúci krok na 
zvýšenie odolnosti bankového sektora a 
posilnenie finančnej stability;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 289
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. víta dohodu, ktorá sa nedávno 
dosiahla v súvislosti so systémom 
klasifikácie v celej EÚ, alebo tzv. 
taxonómiou, poskytujúcim podnikom a 
investorom spoločný jazyk, aby mohli 
určiť, ktoré hospodárske činnosti možno 
považovať za environmentálne 
udržateľnú investíciu, čím sa uľahčí 
smerovanie úspor do udržateľných 
investícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 290
Aurore Lalucq

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a.  zdôrazňuje potrebu zamerať sa na 
chronické nerovnováhy platobnej bilancie 
členských štátov s cieľom zintenzívniť 
hospodársku konvergenciu a posilniť 
konkurencieschopnosť v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 291
Pedro Marques

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. zdôrazňuje naliehavú potrebu 
plnohodnotnej únie kapitálových trhov s 
cieľom zvýšiť financovanie reálnej 
ekonomiky a podporiť rast;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 292
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. žiada, aby sa vysoké daňové 
zaťaženie práce v Európe presunulo na 
banky a nadnárodné spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 293
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Luis Garicano, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, 
Billy Kelleher, Ondřej Kovařík

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. poukazuje na to, že 
makrofinančná stabilita a zdravé verejné 
financie sú aj naďalej predpokladom 
udržateľného rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 294
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odsek 15 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15b. požaduje daňové reformy s cieľom 
zlepšiť výber daní a bojovať proti 
daňovým únikom; zdôrazňuje, že je 
potrebné, aby Rada pokročila v oblasti 
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verejného podávania správ podľa 
jednotlivých krajín, dane z digitálnych 
služieb, dane z finančných transakcií, 
CCCTB a lepšej koordinácie 
administratívnych postupov v oblasti 
daňového systému;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 295
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, 
Dragoş Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 15 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15b. žiada, aby členské štáty s vysokými 
úrovňami deficitu a verejného dlhu 
naďalej vyvíjali úsilie o ich zníženie; berie 
na vedomie úsilie niektorých členských 
štátov o konsolidáciu svojich verejných 
financií, ale vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že niektoré členské štáty nevyužili 
príležitosť uskutočniť potrebné reformy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 296
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 15 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15b. naliehavo žiada Komisiu, aby 
urýchlene predložila svoj nový akčný plán 
pre udržateľné financovanie, ktorý je 
potrebný na ďalšie začlenenie 
udržateľnosti do rámca správy a riadenia 
spoločností a finančných inštitúcií;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 297
Jonás Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 15 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15b. pripomína žiadosť Európskeho 
parlamentu úplne integrovať Európsky 
mechanizmus pre stabilitu (EMS) do 
rámca Spoločenstva, aby sa formálne 
zodpovedal Parlamentu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 298
Jonás Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 15 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15c. pripomína, že hospodárska a 
menová únia, ktorá slúži ľuďom, si 
vyžaduje zvýšenú fiškálnu kapacitu 
eurozóny, aby mohla zaviesť silný 
proticyklický mechanizmus na hlbšiu 
koordináciu hospodárskej politiky a aby 
sa posilnila demokratická legitimita;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 299
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 15 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15c. víta skutočnosť, že niektoré 
členské štáty s dobrým fiškálnym 
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priestorom pristúpili k ďalšej 
konsolidácii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 300
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 15 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15d. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
vytvorili primerané fiškálne rezervy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 301
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, 
Olivier Chastel, Dragoş Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 15 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15e. pripomína význam jednotného 
vykonávania fiškálnych pravidiel na 
zabezpečenie dôvery finančných trhov, 
ktorá má zásadný význam pre prilákanie 
investícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 302
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher, 
Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Dragoş Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 15 f (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15f. víta úsilie Komisie podporiť 
členské štáty s deficitom bežného účtu 
alebo vysokým zahraničným dlhom v tom, 
aby zvyšovali svoju 
konkurencieschopnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 303
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík

Návrh uznesenia
Podnadpis 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Zdaňovanie vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 304
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva na hlasovanie 
kvalifikovanou väčšinou v Rade o 
daňových otázkach;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 305
Billy Kelleher, Monica Semedo, Ondřej Kovařík

Návrh uznesenia
Odsek 16
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva na hlasovanie 
kvalifikovanou väčšinou v Rade o 
daňových otázkach;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 306
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva na hlasovanie 
kvalifikovanou väčšinou v Rade o 
daňových otázkach;

16. pripomína, že hlasovanie 
kvalifikovanou väčšinou v Rade o 
daňových otázkach by v niektorých 
členských štátoch viedlo k situácii 
zdaňovania bez zastúpenia, čo by len 
urýchlilo rozpad Európskej únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 307
José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva na hlasovanie 
kvalifikovanou väčšinou v Rade o 
daňových otázkach;

16. vyzýva na hlasovanie 
kvalifikovanou väčšinou v Rade o 
daňových otázkach s osobitným cieľom 
znížiť stimuly pre daňový dumping a 
bojovať proti daňovým únikom a praniu 
špinavých peňazí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 308
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Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva na hlasovanie 
kvalifikovanou väčšinou v Rade o 
daňových otázkach;

16. pripomína, že hlasovanie 
kvalifikovanou väčšinou v Rade o 
daňových otázkach by bolo v rozpore so 
zvrchovanou právomocou členských 
štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 309
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva na hlasovanie 
kvalifikovanou väčšinou v Rade o 
daňových otázkach;

16. berie na vedomie výzvy rôznych 
politických frontov na hlasovanie 
kvalifikovanou väčšinou v Rade o 
daňových otázkach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 310
Enikő Győri

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva na hlasovanie 
kvalifikovanou väčšinou v Rade o 
daňových otázkach;

16. vyzýva na dodržiavanie ustanovení 
zmlúv týkajúcich sa rozhodovania o 
daňových otázkach;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 311
Nicola Beer

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva na hlasovanie 
kvalifikovanou väčšinou v Rade o 
daňových otázkach;

16. vyzýva na zachovanie zásady 
jednomyseľnosti v Rade o daňových 
otázkach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 312
Jessica Polfjärd

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva na hlasovanie 
kvalifikovanou väčšinou v Rade o 
daňových otázkach;

16. zdôrazňuje, že v prípade daňových 
otázok by sa mal zachovať systém 
hlasovania na základe jednomyseľnosti v 
Rade;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 313
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle, Derk Jan Eppink, Bogdan Rzońca

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. zdôrazňuje, že na to, aby zostali 
hospodárske systémy členských štátov 
konkurencieschopné vo svete, musia si 
navzájom konkurovať; žiada preto 
Komisiu, aby vypracovala komplexné 
posúdenie účinnosti európskych daňových 
systémov prostredníctvom porovnateľných 
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ukazovateľov a dobrovoľného 
uplatňovania najlepších postupov medzi 
členskými štátmi, v ktorom by sa 
zohľadnili rozdiely medzi európskymi 
ekonomikami, rôzne tradície, odlišný 
vývoj a rôzne očakávania občanov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 314
Jessica Polfjärd

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. súhlasí s tým, že vnútroštátne 
daňovo-dávkové systémy by sa mali 
optimalizovať tak, aby sa posilnili stimuly 
podporujúce účasť na trhu práce, aby sa 
zvýšila spravodlivosť a transparentnosť 
a aby sa zabezpečila finančná 
udržateľnosť a primeranosť systémov 
sociálneho zabezpečenia v meniacom sa 
svete práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 315
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva na systematické 
začleňovanie daňových otázok do 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny s 
cieľom zabezpečiť hospodársku 
súdržnosť medzi členskými štátmi EÚ, 
ako aj spravodlivosť daňových systémov 
EÚ; domnieva sa, že odporúčania pre 
jednotlivé krajiny by mohli zabezpečiť 

17. pripomína, že daňové otázky patria 
do výlučnej právomoci členských štátov;
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spravodlivú rovnováhu medzi zdrojmi 
príjmov a mali by zahŕňať aj inovačné 
prvky zamerané na podporu ekologického 
dohovoru; okrem toho sa domnieva, že by 
mali podporovať aj členské štáty v boji 
proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam 
a agresívnemu daňovému plánovaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 316
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Ondřej Kovařík

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva na systematické 
začleňovanie daňových otázok do 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny s cieľom 
zabezpečiť hospodársku súdržnosť medzi 
členskými štátmi EÚ, ako aj spravodlivosť 
daňových systémov EÚ; domnieva sa, že 
odporúčania pre jednotlivé krajiny by 
mohli zabezpečiť spravodlivú rovnováhu 
medzi zdrojmi príjmov a mali by zahŕňať 
aj inovačné prvky zamerané na podporu 
ekologického dohovoru; okrem toho sa 
domnieva, že by mali podporovať aj 
členské štáty v boji proti vyhýbaniu sa 
daňovým povinnostiam a agresívnemu 
daňovému plánovaniu;

17. vyzýva na systematické 
začleňovanie daňových otázok do 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny s cieľom 
zabezpečiť hospodársku súdržnosť medzi 
členskými štátmi EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 317
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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17. vyzýva na systematické 
začleňovanie daňových otázok do 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny s cieľom 
zabezpečiť hospodársku súdržnosť medzi 
členskými štátmi EÚ, ako aj spravodlivosť 
daňových systémov EÚ; domnieva sa, že 
odporúčania pre jednotlivé krajiny by 
mohli zabezpečiť spravodlivú rovnováhu 
medzi zdrojmi príjmov a mali by zahŕňať 
aj inovačné prvky zamerané na podporu 
ekologického dohovoru; okrem toho sa 
domnieva, že by mali podporovať aj 
členské štáty v boji proti vyhýbaniu sa 
daňovým povinnostiam a agresívnemu 
daňovému plánovaniu;

17. vyzýva na systematické 
začleňovanie daňových otázok do 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny s cieľom 
zabezpečiť hospodársku súdržnosť medzi 
členskými štátmi EÚ, ako aj spravodlivosť 
daňových systémov EÚ; domnieva sa, že 
odporúčania pre jednotlivé krajiny by 
mohli zabezpečiť spravodlivú rovnováhu 
medzi zdrojmi príjmov a mali by zahŕňať 
aj inovačné prvky zamerané na podporu 
ekologického dohovoru; okrem toho sa 
domnieva, že by mali podporovať aj 
členské štáty v boji proti vyhýbaniu sa 
daňovým povinnostiam a agresívnemu 
daňovému plánovaniu; dôrazne súhlasí s 
Komisiou, že dane a dotácie by mali 
podporovať prechod na udržateľné 
hospodárstvo; vyzýva Komisiu, aby vydala 
ambiciózne odporúčania pre jednotlivé 
krajiny na podporu urýchleného 
ukončenia poskytovania dotácií na fosílne 
palivá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 318
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Bogdan 
Rzońca

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva na systematické 
začleňovanie daňových otázok do 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny s cieľom 
zabezpečiť hospodársku súdržnosť medzi 
členskými štátmi EÚ, ako aj spravodlivosť 
daňových systémov EÚ; domnieva sa, že 
odporúčania pre jednotlivé krajiny by 
mohli zabezpečiť spravodlivú rovnováhu 
medzi zdrojmi príjmov a mali by zahŕňať 
aj inovačné prvky zamerané na podporu 
ekologického dohovoru; okrem toho sa 
domnieva, že by mali podporovať aj 
členské štáty v boji proti vyhýbaniu sa 

17. vyzýva na systematické 
začleňovanie daňových otázok do 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny; 
domnieva sa, že by mali podporovať aj 
členské štáty v boji proti vyhýbaniu sa 
daňovým povinnostiam a agresívnemu 
daňovému plánovaniu;
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daňovým povinnostiam a agresívnemu 
daňovému plánovaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 319
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva na systematické 
začleňovanie daňových otázok do 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny s cieľom 
zabezpečiť hospodársku súdržnosť medzi 
členskými štátmi EÚ, ako aj spravodlivosť 
daňových systémov EÚ; domnieva sa, že 
odporúčania pre jednotlivé krajiny by 
mohli zabezpečiť spravodlivú rovnováhu 
medzi zdrojmi príjmov a mali by zahŕňať 
aj inovačné prvky zamerané na podporu 
ekologického dohovoru; okrem toho sa 
domnieva, že by mali podporovať aj 
členské štáty v boji proti vyhýbaniu sa 
daňovým povinnostiam a agresívnemu 
daňovému plánovaniu;

17. vyzýva na systematické 
začleňovanie daňových otázok do 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny s cieľom 
zabezpečiť hospodársku súdržnosť medzi 
členskými štátmi EÚ, ako aj spravodlivosť 
daňových systémov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 320
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva na systematické 
začleňovanie daňových otázok do 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny s 
cieľom zabezpečiť hospodársku 
súdržnosť medzi členskými štátmi EÚ, 
ako aj spravodlivosť daňových systémov 

17. domnieva sa, že odporúčania pre 
jednotlivé krajiny by mali zahŕňať 
inovačné prvky zamerané na podporu 
ekologického dohovoru; okrem toho sa 
domnieva, že by mali podporovať aj 
členské štáty v boji proti vyhýbaniu sa 
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EÚ; domnieva sa, že odporúčania pre 
jednotlivé krajiny by mohli zabezpečiť 
spravodlivú rovnováhu medzi zdrojmi 
príjmov a mali by zahŕňať aj inovačné 
prvky zamerané na podporu ekologického 
dohovoru; okrem toho sa domnieva, že by 
mali podporovať aj členské štáty v boji 
proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam 
a agresívnemu daňovému plánovaniu;

daňovým povinnostiam a agresívnemu 
daňovému plánovaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 321
Billy Kelleher, Monica Semedo

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva na systematické 
začleňovanie daňových otázok do 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny s 
cieľom zabezpečiť hospodársku 
súdržnosť medzi členskými štátmi EÚ, 
ako aj spravodlivosť daňových systémov 
EÚ; domnieva sa, že odporúčania pre 
jednotlivé krajiny by mohli zabezpečiť 
spravodlivú rovnováhu medzi zdrojmi 
príjmov a mali by zahŕňať aj inovačné 
prvky zamerané na podporu ekologického 
dohovoru; okrem toho sa domnieva, že by 
mali podporovať aj členské štáty v boji 
proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam 
a agresívnemu daňovému plánovaniu;

17. domnieva sa, že odporúčania pre 
jednotlivé krajiny by mali zahŕňať 
inovačné prvky zamerané na podporu 
ekologického dohovoru; okrem toho sa 
domnieva, že v prípade potreby by mali 
podporovať členské štáty v boji proti 
vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a 
agresívnemu daňovému plánovaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 322
Pedro Marques, Aurore Lalucq, Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odsek 17
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva na systematické 
začleňovanie daňových otázok do 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny s cieľom 
zabezpečiť hospodársku súdržnosť medzi 
členskými štátmi EÚ, ako aj spravodlivosť 
daňových systémov EÚ; domnieva sa, že 
odporúčania pre jednotlivé krajiny by 
mohli zabezpečiť spravodlivú rovnováhu 
medzi zdrojmi príjmov a mali by zahŕňať 
aj inovačné prvky zamerané na podporu 
ekologického dohovoru; okrem toho sa 
domnieva, že by mali podporovať aj 
členské štáty v boji proti vyhýbaniu sa 
daňovým povinnostiam a agresívnemu 
daňovému plánovaniu;

17. vyzýva na systematické 
začleňovanie daňových otázok do 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny s cieľom 
zabezpečiť hospodársku súdržnosť medzi 
členskými štátmi EÚ, ako aj spravodlivosť 
daňových systémov EÚ; domnieva sa, že 
odporúčania pre jednotlivé krajiny by 
mohli zabezpečiť spravodlivú rovnováhu 
medzi zdrojmi príjmov a mali by zahŕňať 
aj inovačné prvky zamerané na podporu 
ekologického dohovoru; okrem toho sa 
domnieva, že by mali podporovať aj 
členské štáty v boji proti vyhýbaniu sa 
daňovým povinnostiam a agresívnemu 
daňovému plánovaniu; požaduje urýchlené 
prijatie právnych predpisov o vlastných 
zdrojoch na európskej úrovni, konkrétne 
prijatím právnych predpisov o zdaňovaní 
digitálneho hospodárstva a hraničnej dani 
z uhlíka na európskej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 323
Jessica Polfjärd

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva na systematické 
začleňovanie daňových otázok do 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny s 
cieľom zabezpečiť hospodársku 
súdržnosť medzi členskými štátmi EÚ, 
ako aj spravodlivosť daňových systémov 
EÚ; domnieva sa, že odporúčania pre 
jednotlivé krajiny by mohli zabezpečiť 
spravodlivú rovnováhu medzi zdrojmi 
príjmov a mali by zahŕňať aj inovačné 
prvky zamerané na podporu ekologického 
dohovoru; okrem toho sa domnieva, že by 
mali podporovať aj členské štáty v boji 
proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam 

17. domnieva sa, že odporúčania pre 
jednotlivé krajiny by mohli zabezpečiť 
spravodlivú rovnováhu medzi zdrojmi 
príjmov a mali by zahŕňať aj inovačné 
prvky zamerané na podporu ekologického 
dohovoru; okrem toho sa domnieva, že by 
mali podporovať aj členské štáty v boji 
proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam 
a agresívnemu daňovému plánovaniu;
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a agresívnemu daňovému plánovaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 324
José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva na systematické 
začleňovanie daňových otázok do 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny s cieľom 
zabezpečiť hospodársku súdržnosť medzi 
členskými štátmi EÚ, ako aj spravodlivosť 
daňových systémov EÚ; domnieva sa, že 
odporúčania pre jednotlivé krajiny by 
mohli zabezpečiť spravodlivú rovnováhu 
medzi zdrojmi príjmov a mali by zahŕňať 
aj inovačné prvky zamerané na podporu 
ekologického dohovoru; okrem toho sa 
domnieva, že by mali podporovať aj 
členské štáty v boji proti vyhýbaniu sa 
daňovým povinnostiam a agresívnemu 
daňovému plánovaniu;

17. vyzýva na systematické 
začleňovanie daňových otázok do 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny s cieľom 
zabezpečiť hospodársku súdržnosť medzi 
členskými štátmi EÚ, ako aj spravodlivosť 
daňových systémov EÚ v súlade z 
uznesením o BEPS 2.0, ktoré nedávno 
prijal Európsky parlament; domnieva sa, 
že odporúčania pre jednotlivé krajiny by 
mohli zabezpečiť spravodlivú rovnováhu 
medzi zdrojmi príjmov a mali by zahŕňať 
aj inovačné prvky zamerané na podporu 
ekologického dohovoru a zároveň 
zohľadňovať jeho sociálny rozmer; okrem 
toho sa domnieva, že by mali podporovať 
aj členské štáty v boji proti vyhýbaniu sa 
daňovým povinnostiam a agresívnemu 
daňovému plánovaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 325
Nicola Beer

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva na systematické 
začleňovanie daňových otázok do 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny s cieľom 
zabezpečiť hospodársku súdržnosť medzi 

17. vyzýva na systematické 
začleňovanie daňových otázok do 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny s cieľom 
zabezpečiť hospodársku súdržnosť medzi 
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členskými štátmi EÚ, ako aj spravodlivosť 
daňových systémov EÚ; domnieva sa, že 
odporúčania pre jednotlivé krajiny by 
mohli zabezpečiť spravodlivú rovnováhu 
medzi zdrojmi príjmov a mali by zahŕňať 
aj inovačné prvky zamerané na podporu 
ekologického dohovoru; okrem toho sa 
domnieva, že by mali podporovať aj 
členské štáty v boji proti vyhýbaniu sa 
daňovým povinnostiam a agresívnemu 
daňovému plánovaniu;

členskými štátmi EÚ, ako aj spravodlivosť 
daňových systémov EÚ; okrem toho sa 
domnieva, že by mali podporovať aj 
členské štáty v boji proti vyhýbaniu sa 
daňovým povinnostiam a agresívnemu 
daňovému plánovaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 326
Enikő Győri

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva na systematické 
začleňovanie daňových otázok do 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny s cieľom 
zabezpečiť hospodársku súdržnosť medzi 
členskými štátmi EÚ, ako aj spravodlivosť 
daňových systémov EÚ; domnieva sa, že 
odporúčania pre jednotlivé krajiny by 
mohli zabezpečiť spravodlivú rovnováhu 
medzi zdrojmi príjmov a mali by zahŕňať 
aj inovačné prvky zamerané na podporu 
ekologického dohovoru; okrem toho sa 
domnieva, že by mali podporovať aj 
členské štáty v boji proti vyhýbaniu sa 
daňovým povinnostiam a agresívnemu 
daňovému plánovaniu;

17. berie na vedomie v prípade potreby 
začleňovanie daňových otázok do 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny s cieľom 
zabezpečiť konkurencieschopnosť 
a hospodársku súdržnosť medzi členskými 
štátmi EÚ; domnieva sa, že odporúčania 
pre jednotlivé krajiny by mohli zabezpečiť 
spravodlivú rovnováhu medzi zdrojmi 
príjmov; vyzýva Radu, aby začala 
zvažovať inovačné prvky v systéme 
zdaňovania s cieľom zosúladiť 
konkurencieschopnosť a podporu 
ekologického dohovoru a zároveň zaručiť 
rovnaké podmienky pre spoločnosti v EÚ; 
okrem toho sa domnieva, že by mali 
podporovať aj členské štáty v boji proti 
vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 327
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Olivier Chastel
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Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva na systematické 
začleňovanie daňových otázok do 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny s cieľom 
zabezpečiť hospodársku súdržnosť medzi 
členskými štátmi EÚ, ako aj spravodlivosť 
daňových systémov EÚ; domnieva sa, že 
odporúčania pre jednotlivé krajiny by 
mohli zabezpečiť spravodlivú rovnováhu 
medzi zdrojmi príjmov a mali by zahŕňať 
aj inovačné prvky zamerané na podporu 
ekologického dohovoru; okrem toho sa 
domnieva, že by mali podporovať aj 
členské štáty v boji proti vyhýbaniu sa 
daňovým povinnostiam a agresívnemu 
daňovému plánovaniu;

17. vyzýva na systematické 
začleňovanie daňových otázok do 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny s cieľom 
zabezpečiť hospodársku súdržnosť a 
rovnaké podmienky medzi členskými 
štátmi EÚ, ako aj spravodlivosť daňových 
systémov EÚ; domnieva sa, že 
odporúčania pre jednotlivé krajiny by 
mohli zabezpečiť spravodlivú rovnováhu 
medzi zdrojmi príjmov a mali by zahŕňať 
aj inovačné prvky zamerané na podporu 
ekologického dohovoru; okrem toho sa 
domnieva, že by mali podporovať aj 
členské štáty v boji proti vyhýbaniu sa 
daňovým povinnostiam a agresívnemu 
daňovému plánovaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 328
Aurore Lalucq, Csaba Molnár, Pedro Marques, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. vyzýva členské štáty, aby 
podporovali a vykonávali opatrenia EÚ 
zamerané na boj proti daňovým 
podvodom, vyhýbaniu sa daňovým 
povinnostiam a agresívnemu daňovému 
plánovaniu, ako aj proti praniu špinavých 
peňazí, a najmä na uplatňovanie smernice 
o opatreniach proti vyhýbaniu sa 
daňovým povinnostiam (ATAD), aby EÚ 
dodržiavala súčasné medzinárodné 
normy; vyzýva Európsku komisiu, aby 
zverejnila prvé hodnotenie smernice 
ATAD, ktorá mala byť transponovaná od 
1. januára 2019; žiada, aby takéto 
posúdenie zahŕňalo analýzu úrovne dane 
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z príjmov právnických osôb, daňových 
stratégií zavedených nadnárodnými 
spoločnosťami a rastu, ako aj posúdenie 
dôkladnosti vykonávania vzhľadom na 
nové stratégie zamerané na vyhýbanie sa 
daňovým povinnostiam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 329
Csaba Molnár, Aurore Lalucq, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. Právny štát
opakuje, že dodržiavanie zásad právneho 
štátu je základným prvkom obchodných 
iniciatív, investícií, dobre fungujúceho 
trhu práce a je nevyhnutnou podmienkou 
dodržiavania zásad riadneho finančného 
hospodárenia zakotvených v článku 317 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie; 
vyzýva preto Radu, aby čo najskôr začala 
medziinštitucionálne rokovania v tejto 
veci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 330
Marek Belka, Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. zdôrazňuje, že daňové podvody boli 
závažnou ranou pre rozpočty členských 
štátov EÚ; žiada, aby Komisia a Rada 
podnikli rozhodné kroky na prekonanie 
patovej situácie v rokovaniach o 
spoločnom (konsolidovanom) základe 
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dane z príjmov právnických osôb a 
o verejnom podávaní správ podľa 
jednotlivých krajín; zdôrazňuje, že je 
potrebné, aby EÚ zaujala jasnú spoločnú 
pozíciu pre medzinárodné rokovania 
týkajúce sa daňových výziev, ktoré 
priniesla digitalizácia hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 331
Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. poukazuje na to, že malé a stredné 
podniky (MSP), ktoré sú dôležitou hnacou 
silou zamestnanosti, nemôžu v dôsledku 
legislatívnych a administratívnych 
prekážok naplno využívať potenciál 
jednotného európskeho trhu; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby tieto prekážky 
znížila; naliehavo vyzýva Komisiu, aby sa 
okrem toho zaoberala nekalou 
hospodárskou súťažou a zdanením medzi 
MSP a nadnárodnými spoločnosťami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 332
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. domnieva sa, že odporúčania pre 
jednotlivé krajiny by sa mohli zamerať na 
zabezpečenie spravodlivej rovnováhy 
medzi zdrojmi príjmov a mali by zahŕňať 
aj inovačné prvky zamerané na podporu 
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ekologického dohovoru v kontexte 
silnejšej a súdržnejšej Európskej únie; 
okrem toho sa domnieva, že by mali 
podporovať aj členské štáty v ich boji 
proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam 
a agresívnemu daňovému plánovaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 333
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. opakuje svoju žiadosť o spoločný 
konsolidovaný základ dane z príjmov 
právnických osôb, zdaňovanie digitálneho 
hospodárstva a verejné podávanie správ 
podľa jednotlivých krajín v prípade 
nadnárodných spoločností s cieľom 
zlepšiť spravodlivosť a efektívnosť 
daňových systémov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 334
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle, Derk Jan Eppink, Bogdan Rzońca

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. pripomína, že vysoké sadzby dane 
v Európe sú prekážkou pre investície a 
pracovné miesta; podporuje iniciatívy 
Komisie, ktorých cieľom je dosiahnuť 
väčšiu transparentnosť a reformovaný 
systém DPH;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 335
Aurore Lalucq, Csaba Molnár, Pedro Marques, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 17 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17b. podporuje iniciatívy Komisie, 
ktorých cieľom je dosiahnuť väčšiu 
transparentnosť a reformovaný systém 
DPH, a zároveň uznáva prácu, ktorá sa 
vykonala v oblasti spoločného 
konsolidovaného základu dane z príjmov 
právnických osôb; víta úsilie na 
medzinárodnej úrovni zamerané na boj 
proti daňovým podvodom, daňovým 
únikom a vyhýbaniu sa daňovým 
povinnostiam; konštatuje, že zlepšenie 
účinnosti vnútroštátnych daňových 
systémov môže výrazne zvýšiť verejné 
príjmy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 336
Aurore Lalucq, Csaba Molnár, Pedro Marques, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 17 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17c. je naďalej znepokojený vplyvom 
daňovej súťaže v rámci EÚ a s tretími 
krajinami na udržateľnosť daňových 
systémov a výberu daní, ako aj dôsledkami 
pre fiškálnu kapacitu a spravodlivú 
hospodársku súťaž na vnútornom trhu 
EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 337
Aurore Lalucq, Csaba Molnár, Pedro Marques, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 17 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17d. žiada, aby sa vypracoval ročný 
prieskum európskej daňovej medzery, 
ktorý by umožnil preskúmať vývoj 
daňových rozdielov v priebehu času a 
napokon usmernenia týkajúce sa politiky 
zdaňovania a transparentnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 338
Aurore Lalucq, Csaba Molnár, Pedro Marques, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 17 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17e. opakuje, že je potrebné každoročne 
zostaviť zoznam škodlivých daňových 
praktík, ktorý sa mohol začleniť do 
formulácie daňovej politiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 339
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík

Návrh uznesenia
Podnadpis 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Situácia v oblasti práce vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 340
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Podnadpis 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Situácia v oblasti práce Politiky zamestnanosti

Or. en

Pozmeňujúci návrh 341
José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. konštatuje, že miera zamestnanosti 
v EÚ28 je v súčasnosti na úrovni 73,1 %, 
čo je historicky najvyšší ročný priemer, 
zatiaľ čo nezamestnanosť dosahuje 7,6 % v 
eurozóne a 6,3 % v celej EÚ;

18. konštatuje, že miera zamestnanosti 
v EÚ28 je v súčasnosti na úrovni 73,1 %, 
čo je historicky najvyšší ročný priemer, 
zatiaľ čo nezamestnanosť dosahuje 7,6 % v 
eurozóne a 6,3 % v celej EÚ; zdôrazňuje 
však, že úroveň nezamestnanosti je stále 
výrazne vyššia v periférnych krajinách, 
ako je Grécko (17,3 % v roku 2019) alebo 
Španielsko (13,9 % v roku 2019), kým 
miera nezamestnanosti mladých ľudí v 
týchto krajinách zostáva na 
znepokojujúcej úrovni; poznamenáva, že 
tento trend odzrkadľuje dvojité oživenie 
po kríze v Európe, čím sa prehlbuje 
rozdiel medzi krajinami s prebytkom a 
deficitom v rámci eurozóny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 342
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 18
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. konštatuje, že miera zamestnanosti 
v EÚ28 je v súčasnosti na úrovni 73,1 %, 
čo je historicky najvyšší ročný priemer, 
zatiaľ čo nezamestnanosť dosahuje 7,6 % v 
eurozóne a 6,3 % v celej EÚ;

18. konštatuje, že miera zamestnanosti 
v EÚ28 je v súčasnosti na úrovni 73,1 %, 
čo je historicky najvyšší ročný priemer, 
zatiaľ čo nezamestnanosť dosahuje 7,6 % v 
eurozóne a 6,3 % v celej EÚ; zdôrazňuje 
potrebu vytvárať sociálne a 
environmentálne udržateľné pracovné 
miesta; zdôrazňuje, že sociálna 
udržateľnosť zahŕňa dobré pracovné 
podmienky, účinné zastúpenie 
pracovníkov a právo na kolektívne 
vyjednávanie, ako aj vyplácanie aspoň 
existenčného minima;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 343
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. konštatuje, že miera zamestnanosti 
v EÚ28 je v súčasnosti na úrovni 73,1 %, 
čo je historicky najvyšší ročný priemer, 
zatiaľ čo nezamestnanosť dosahuje 7,6 % v 
eurozóne a 6,3 % v celej EÚ;

18. konštatuje, že miera zamestnanosti 
v EÚ28 je v súčasnosti na úrovni 73,1 %, 
čo je historicky najvyšší ročný priemer, 
zatiaľ čo nezamestnanosť dosahuje 7,6 % v 
eurozóne a 6,3 % v celej EÚ; vyjadruje 
znepokojenie nad vysokou mierou 
nezamestnanosti v niektorých krajinách 
eurozóny, pričom najvyššia miera 
nezamestnanosti dosahuje 16,8 %; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 344
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 18
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. konštatuje, že miera zamestnanosti 
v EÚ28 je v súčasnosti na úrovni 73,1 %, 
čo je historicky najvyšší ročný priemer, 
zatiaľ čo nezamestnanosť dosahuje 7,6 % v 
eurozóne a 6,3 % v celej EÚ;

18. konštatuje, že miera zamestnanosti 
v EÚ28 je v súčasnosti na úrovni 73,1 %, 
čo je historicky najvyšší ročný priemer, 
zatiaľ čo nezamestnanosť dosahuje 7,6 % v 
eurozóne a 6,3 % v celej EÚ; vyjadruje 
znepokojenie nad vysokou mierou 
nezamestnanosti mladých ľudí v mnohých 
členských štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 345
Jessica Polfjärd

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. konštatuje, že miera zamestnanosti 
v EÚ28 je v súčasnosti na úrovni 73,1 %, 
čo je historicky najvyšší ročný priemer, 
zatiaľ čo nezamestnanosť dosahuje 7,6 % v 
eurozóne a 6,3 % v celej EÚ;

18. konštatuje, že miera zamestnanosti 
v EÚ28 je v súčasnosti na úrovni 73,1 %, 
čo je historicky najvyšší ročný priemer, 
zatiaľ čo nezamestnanosť dosahuje 7,6 % v 
eurozóne a 6,3 % v celej EÚ; 
poznamenáva, že medzi členskými štátmi 
pretrvávajú výrazné rozdiely;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 346
Enikő Győri

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. konštatuje, že miera zamestnanosti 
v EÚ28 je v súčasnosti na úrovni 73,1 %, 
čo je historicky najvyšší ročný priemer, 
zatiaľ čo nezamestnanosť dosahuje 7,6 % v 
eurozóne a 6,3 % v celej EÚ;

18. konštatuje, že miera zamestnanosti 
v EÚ28 je v súčasnosti na úrovni 73,1 %, 
čo je historicky najvyšší ročný priemer, 
zatiaľ čo nezamestnanosť dosahuje 7,6 % v 
eurozóne a 6,3 % v celej EÚ s klesajúcim 
trendom v rokoch 2020 a 2021;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 347
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. poukazuje na to, že flexibilné trhy 
práce, ako aj systémy vzdelávania 
zamerané na zručnosti využiteľné v 
zamestnaní pomáhajú znižovať 
nezamestnanosť mladých ľudí a celkovú 
nezamestnanosť; poznamenáva, že 
systémy duálneho vzdelávania 
kombinujúce teoretické vzdelávanie a 
praktické vyučovanie majú obzvlášť dobré 
výsledky pri príprave mladých ľudí na 
výzvy trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 348
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. zdôrazňuje význam a potenciál 
zamestnanosti prispievania členských 
štátov k dosahovaniu cieľov trvalo 
udržateľného rozvoja, pretože sa tým 
vytvoria nové pracovné miesta v sektore 
služieb a vo vývoji udržateľných výrobkov 
a trhov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 349
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Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Ondřej Kovařík

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. zdôrazňuje, že podľa prieskumu 
pracovnej sily je v EÚ 8,3 milióna osôb 
pracujúcich nedobrovoľne na skrátený 
pracovný úväzok, z čoho dve tretiny tvoria 
ženy; žiada Komisiu, aby vypracovala 
štúdiu s cieľom analyzovať vplyv tohto 
vývoja na dôchodkové systémy a verejné 
financie;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 350
José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. zdôrazňuje, že podľa prieskumu 
pracovnej sily je v EÚ 8,3 milióna osôb 
pracujúcich nedobrovoľne na skrátený 
pracovný úväzok, z čoho dve tretiny tvoria 
ženy; žiada Komisiu, aby vypracovala 
štúdiu s cieľom analyzovať vplyv tohto 
vývoja na dôchodkové systémy a verejné 
financie;

19. zdôrazňuje, že podľa prieskumu 
pracovnej sily je v EÚ 8,3 milióna osôb 
pracujúcich nedobrovoľne na skrátený 
pracovný úväzok, z čoho dve tretiny tvoria 
ženy; pripomína, že nárast neistých 
pracovných miest v EÚ, ako je napríklad 
vznik nových typov pracovných miest 
vytvorených online platformami, je 
priamym dôsledkom deregulácie trhu 
práce a predstavuje riziká pre sociálnu 
súdržnosť (ovplyvňujú najmä mládež), 
pričom zároveň poškodzuje agregátny 
dopyt; žiada Komisiu, aby prijala 
opatrenia na ochranu pracovníkov v 
týchto nových formách zamestnania, 
a žiada Komisiu, aby vypracovala štúdiu s 
cieľom analyzovať vplyv tohto vývoja na 
dôchodkové systémy a verejné financie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 351
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. zdôrazňuje, že podľa prieskumu 
pracovnej sily je v EÚ 8,3 milióna osôb 
pracujúcich nedobrovoľne na skrátený 
pracovný úväzok, z čoho dve tretiny tvoria 
ženy; žiada Komisiu, aby vypracovala 
štúdiu s cieľom analyzovať vplyv tohto 
vývoja na dôchodkové systémy a verejné 
financie;

19. zdôrazňuje problém 
podzamestnanosti pre niektoré osoby v 
EÚ, ktoré by chceli pracovať viac, a 
nevyužitý hospodársky potenciál, ktorý to 
predstavuje pre ľudí, ktorí chcú viac 
prispievať k hospodárstvu a spoločnosti, 
ale nie sú schopní; zdôrazňuje, že podľa 
prieskumu pracovnej sily z roku 2018 je v 
EÚ 8,3 milióna osôb pracujúcich 
nedobrovoľne na skrátený pracovný 
úväzok, z čoho dve tretiny tvoria ženy; 
žiada Komisiu, aby vypracovala štúdiu s 
cieľom analyzovať vplyv tohto vývoja na 
dôchodkové systémy a verejné financie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 352
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle, Derk Jan Eppink, Bogdan Rzońca

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. zdôrazňuje, že podľa prieskumu 
pracovnej sily je v EÚ 8,3 milióna osôb 
pracujúcich nedobrovoľne na skrátený 
pracovný úväzok, z čoho dve tretiny tvoria 
ženy; žiada Komisiu, aby vypracovala 
štúdiu s cieľom analyzovať vplyv tohto 
vývoja na dôchodkové systémy a verejné 
financie;

19. zdôrazňuje, že podľa prieskumu 
pracovnej sily je v EÚ 8,3 milióna osôb 
pracujúcich nedobrovoľne na skrátený 
pracovný úväzok, z čoho dve tretiny tvoria 
ženy; žiada Komisiu, aby vypracovala 
štúdiu s cieľom analyzovať vplyv tohto 
vývoja na dôchodkové systémy a verejné 
financie a aby pritom zohľadnila vplyv 
daňovo-odvodového zaťaženia na podiel 
zamestnancov na kratší pracovný čas;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 353
Margarida Marques, Marek Belka, Aurore Lalucq, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. poznamenáva, že napriek oživeniu 
na európskom trhu práce sa rast 
produktivity spomalil a pretrvávajú 
výrazné rozdiely; konštatuje, že 
obmedzenia v oblasti zručností sú stále 
jednou z hlavných prekážok investícií, 
domnieva sa, že technologické zmeny 
môžu mať výrazný vplyv na pracovné 
miesta a že je potrebná dlhodobá stratégia 
na podporu adaptačných a inkluzívnych 
systémov rozvoja zručností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 354
Pedro Marques, Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. poznamenáva, že situácia na trhu 
práce v jednotlivých členských štátoch sa 
výrazne líši; zdôrazňuje dôležitú úlohu 
investícií pri podpore rastu a vytváraní 
pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 355
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle, Derk Jan Eppink

Návrh uznesenia
Odsek 20
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. berie na vedomie zistenie správy o 
mechanizme varovania na rok 2020, 
podľa ktorej rast miezd v eurozóne 
zostáva pod úrovňou, ktorá by sa 
očakávala podľa súčasnej úrovni 
nezamestnanosti na základe historických 
údajov, a že to má vplyv na mieru inflácie; 
zdôrazňuje, že súčasná nízka produktivita 
a inflácia spolu so štrukturálnymi 
reformami, ktoré presúvajú kolektívne 
vyjednávanie na úroveň podniku, sú 
škodlivé pre rast miezd a vedú k väčšej 
nerovnosti príjmov a zvýšeniu počtu 
chudobných pracujúcich, pričom chudoba 
pracujúcich postihuje takmer jedného z 
desiatich pracovníkov v Európe; preto 
podporuje rast miezd;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 356
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. berie na vedomie zistenie správy o 
mechanizme varovania na rok 2020, 
podľa ktorej rast miezd v eurozóne 
zostáva pod úrovňou, ktorá by sa 
očakávala podľa súčasnej úrovni 
nezamestnanosti na základe historických 
údajov, a že to má vplyv na mieru inflácie; 
zdôrazňuje, že súčasná nízka produktivita 
a inflácia spolu so štrukturálnymi 
reformami, ktoré presúvajú kolektívne 
vyjednávanie na úroveň podniku, sú 
škodlivé pre rast miezd a vedú k väčšej 
nerovnosti príjmov a zvýšeniu počtu 
chudobných pracujúcich, pričom chudoba 
pracujúcich postihuje takmer jedného z 
desiatich pracovníkov v Európe; preto 

vypúšťa sa
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podporuje rast miezd;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 357
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Ondřej Kovařík

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. berie na vedomie zistenie správy o 
mechanizme varovania na rok 2020, 
podľa ktorej rast miezd v eurozóne 
zostáva pod úrovňou, ktorá by sa 
očakávala podľa súčasnej úrovni 
nezamestnanosti na základe historických 
údajov, a že to má vplyv na mieru inflácie; 
zdôrazňuje, že súčasná nízka produktivita 
a inflácia spolu so štrukturálnymi 
reformami, ktoré presúvajú kolektívne 
vyjednávanie na úroveň podniku, sú 
škodlivé pre rast miezd a vedú k väčšej 
nerovnosti príjmov a zvýšeniu počtu 
chudobných pracujúcich, pričom chudoba 
pracujúcich postihuje takmer jedného z 
desiatich pracovníkov v Európe; preto 
podporuje rast miezd;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 358
Aurore Lalucq, Csaba Molnár, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. berie na vedomie zistenie správy o 
mechanizme varovania na rok 2020, podľa 
ktorej rast miezd v eurozóne zostáva pod 
úrovňou, ktorá by sa očakávala podľa 
súčasnej úrovni nezamestnanosti na 

20. berie na vedomie zistenie správy o 
mechanizme varovania na rok 2020, podľa 
ktorej rast miezd v eurozóne zostáva pod 
úrovňou, ktorá by sa očakávala podľa 
súčasnej úrovne nezamestnanosti na 
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základe historických údajov, a že to má 
vplyv na mieru inflácie; zdôrazňuje, že 
súčasná nízka produktivita a inflácia spolu 
so štrukturálnymi reformami, ktoré 
presúvajú kolektívne vyjednávanie na 
úroveň podniku, sú škodlivé pre rast miezd 
a vedú k väčšej nerovnosti príjmov a 
zvýšeniu počtu chudobných pracujúcich, 
pričom chudoba pracujúcich postihuje 
takmer jedného z desiatich pracovníkov v 
Európe; preto podporuje rast miezd;

základe historických údajov, a že to má 
vplyv na mieru inflácie; zdôrazňuje, že 
súčasná nízka produktivita a inflácia spolu 
so štrukturálnymi reformami, ktoré 
presúvajú kolektívne vyjednávanie na 
úroveň podniku, sú škodlivé pre rast miezd 
a vedú k väčšej nerovnosti príjmov a 
zvýšeniu počtu chudobných pracujúcich, 
pričom chudoba pracujúcich postihuje 
takmer jedného z desiatich pracovníkov v 
Európe; preto podporuje rast miezd; 
pripomína, že mzdové úrovne sú 
nespravodlivo nízke pre významné 
skupiny európskych pracovníkov, čo vedie 
k sociálnemu napätiu a má negatívny 
vplyv na hospodársku činnosť a rast; 
vyzýva preto Komisiu, aby navrhla právne 
predpisy o celoeurópskych pravidlách 
týkajúcich sa primeranej minimálnej 
mzdy zaručujúcej dôstojnú kvalitu života 
pre všetkých pracovníkov, ako aj 
minimálnej úrovne sociálnej ochrany; 
požaduje vypracovanie politík na podporu 
zavedenia systému minimálneho príjmu a 
kolektívneho vyjednávania ako hlavnej 
hnacej sily pozitívnej mzdovej dynamiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 359
José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. berie na vedomie zistenie správy o 
mechanizme varovania na rok 2020, podľa 
ktorej rast miezd v eurozóne zostáva pod 
úrovňou, ktorá by sa očakávala podľa 
súčasnej úrovni nezamestnanosti na 
základe historických údajov, a že to má 
vplyv na mieru inflácie; zdôrazňuje, že 
súčasná nízka produktivita a inflácia spolu 
so štrukturálnymi reformami, ktoré 
presúvajú kolektívne vyjednávanie na 

20. berie na vedomie zistenie správy o 
mechanizme varovania na rok 2020, podľa 
ktorej rast miezd v eurozóne zostáva pod 
úrovňou, ktorá by sa očakávala podľa 
súčasnej úrovne nezamestnanosti na 
základe historických údajov, a že to má 
vplyv na mieru inflácie; zdôrazňuje, že 
súčasná nízka produktivita a inflácia spolu 
so štrukturálnymi reformami, ktoré 
presúvajú kolektívne vyjednávanie na 
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úroveň podniku, sú škodlivé pre rast miezd 
a vedú k väčšej nerovnosti príjmov a 
zvýšeniu počtu chudobných pracujúcich, 
pričom chudoba pracujúcich postihuje 
takmer jedného z desiatich pracovníkov v 
Európe; preto podporuje rast miezd;

úroveň podniku, sú škodlivé pre rast miezd 
a vedú k väčšej nerovnosti príjmov a 
zvýšeniu počtu chudobných pracujúcich, 
pričom chudoba pracujúcich postihuje 
takmer jedného z desiatich pracovníkov v 
Európe; preto sa zasadzuje za to, aby sa 
nevyhnutný rast miezd dosiahol iba 
obrátením procesu liberalizácie trhu 
práce a podporovaním kvality a stability 
pracovných miest; vyzýva Komisiu, aby sa 
vrátila k systematickému požadovaniu 
deregulácie trhu práce v odporúčaniach 
pre jednotlivé krajiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 360
Enikő Győri

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. berie na vedomie zistenie správy o 
mechanizme varovania na rok 2020, podľa 
ktorej rast miezd v eurozóne zostáva pod 
úrovňou, ktorá by sa očakávala podľa 
súčasnej úrovni nezamestnanosti na 
základe historických údajov, a že to má 
vplyv na mieru inflácie; zdôrazňuje, že 
súčasná nízka produktivita a inflácia 
spolu so štrukturálnymi reformami, ktoré 
presúvajú kolektívne vyjednávanie na 
úroveň podniku, sú škodlivé pre rast 
miezd a vedú k väčšej nerovnosti príjmov 
a zvýšeniu počtu chudobných 
pracujúcich, pričom chudoba pracujúcich 
postihuje takmer jedného z desiatich 
pracovníkov v Európe; preto podporuje 
rast miezd;

20. berie na vedomie zistenie správy o 
mechanizme varovania na rok 2020, podľa 
ktorej sa situácia na trhoch práce zlepšuje 
a nezamestnanosť klesla vo všetkých 
členských štátoch EÚ; víta skutočnosť, že 
v mnohých členských štátoch došlo k 
nárastu miezd, vyjadruje však 
znepokojenie nad tým, že jednotkové 
náklady práce rástli v mnohých členských 
štátoch rýchlejšie v dôsledku zrýchlenia 
rastu miezd a zníženia rastu produktivity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 361
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Marek Belka, Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. berie na vedomie zistenie správy o 
mechanizme varovania na rok 2020, podľa 
ktorej rast miezd v eurozóne zostáva pod 
úrovňou, ktorá by sa očakávala podľa 
súčasnej úrovni nezamestnanosti na 
základe historických údajov, a že to má 
vplyv na mieru inflácie; zdôrazňuje, že 
súčasná nízka produktivita a inflácia spolu 
so štrukturálnymi reformami, ktoré 
presúvajú kolektívne vyjednávanie na 
úroveň podniku, sú škodlivé pre rast miezd 
a vedú k väčšej nerovnosti príjmov a 
zvýšeniu počtu chudobných pracujúcich, 
pričom chudoba pracujúcich postihuje 
takmer jedného z desiatich pracovníkov v 
Európe; preto podporuje rast miezd;

20. zdôrazňuje, že nezamestnanosť 
mladých ľudí je stále hlavným problémom 
v mnohých členských štátoch, zdôrazňuje, 
že miera nezamestnanosti v EÚ neustále 
klesá; berie na vedomie zistenie správy o 
mechanizme varovania na rok 2020, podľa 
ktorej rast miezd v eurozóne zostáva pod 
úrovňou, ktorá by sa očakávala podľa 
súčasnej úrovne nezamestnanosti na 
základe historických údajov, a že to má 
vplyv na mieru inflácie; zdôrazňuje, že 
súčasná nízka produktivita a inflácia spolu 
so štrukturálnymi reformami, ktoré 
presúvajú kolektívne vyjednávanie na 
úroveň podniku, sú škodlivé pre rast miezd 
a vedú k väčšej nerovnosti príjmov a 
zvýšeniu počtu chudobných pracujúcich, 
pričom chudoba pracujúcich postihuje 
takmer jedného z desiatich pracovníkov v 
Európe; preto podporuje rast miezd;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 362
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. berie na vedomie zistenie správy o 
mechanizme varovania na rok 2020, podľa 
ktorej rast miezd v eurozóne zostáva pod 
úrovňou, ktorá by sa očakávala podľa 
súčasnej úrovni nezamestnanosti na 
základe historických údajov, a že to má 
vplyv na mieru inflácie; zdôrazňuje, že 
súčasná nízka produktivita a inflácia 
spolu so štrukturálnymi reformami, ktoré 

20. konštatuje, že situácia na trhoch 
práce sa naďalej zlepšuje a 
nezamestnanosť klesá vo všetkých 
členských štátoch EÚ, najmä v prípade 
malých ľudí a dlhodobo nezamestnaných; 
berie na vedomie zistenie správy o 
mechanizme varovania na rok 2020, podľa 
ktorej sa sprísnenie na trhu práce odrazilo 
vo výraznejšom raste miezd a skutočný 
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presúvajú kolektívne vyjednávanie na 
úroveň podniku, sú škodlivé pre rast 
miezd a vedú k väčšej nerovnosti príjmov 
a zvýšeniu počtu chudobných 
pracujúcich, pričom chudoba pracujúcich 
postihuje takmer jedného z desiatich 
pracovníkov v Európe; preto podporuje 
rast miezd;

rast miezd je od roku 2018 vyšší ako rast 
produktivity práce; okrem toho zdôrazňuje 
zistenie správy o mechanizme varovania 
na rok 2020, že jednotkové náklady práce 
v mnohých členských štátoch rástli 
rýchlejším tempom v dôsledku zrýchlenia 
rastu miezd, ako aj zníženia rastu 
produktivity; preto podporuje rast miezd 
v súlade s rastom produktivity, aby sa 
zabezpečila konkurencieschopnosť 
hospodárska EÚ, najmä v časoch 
rastúceho napätia vo svete ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 363
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. berie na vedomie zistenie správy o 
mechanizme varovania na rok 2020, podľa 
ktorej rast miezd v eurozóne zostáva pod 
úrovňou, ktorá by sa očakávala podľa 
súčasnej úrovni nezamestnanosti na 
základe historických údajov, a že to má 
vplyv na mieru inflácie; zdôrazňuje, že 
súčasná nízka produktivita a inflácia spolu 
so štrukturálnymi reformami, ktoré 
presúvajú kolektívne vyjednávanie na 
úroveň podniku, sú škodlivé pre rast 
miezd a vedú k väčšej nerovnosti príjmov a 
zvýšeniu počtu chudobných pracujúcich, 
pričom chudoba pracujúcich postihuje 
takmer jedného z desiatich pracovníkov v 
Európe; preto podporuje rast miezd;

20. berie na vedomie zistenie správy o 
mechanizme varovania na rok 2020, podľa 
ktorej rast miezd v eurozóne zostáva pod 
úrovňou, ktorá by sa očakávala podľa 
súčasnej úrovne nezamestnanosti na 
základe historických údajov, a že to má 
vplyv na mieru inflácie; zdôrazňuje, že 
súčasná nízka produktivita a inflácia 
prispievajú k väčšej nerovnosti príjmov a 
zvýšeniu počtu chudobných pracujúcich, 
pričom chudoba pracujúcich postihuje 
takmer jedného z desiatich pracovníkov v 
Európe; preto podporuje rast miezd;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 364
Jessica Polfjärd
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Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. berie na vedomie zistenie správy o 
mechanizme varovania na rok 2020, podľa 
ktorej rast miezd v eurozóne zostáva pod 
úrovňou, ktorá by sa očakávala podľa 
súčasnej úrovni nezamestnanosti na 
základe historických údajov, a že to má 
vplyv na mieru inflácie; zdôrazňuje, že 
súčasná nízka produktivita a inflácia 
spolu so štrukturálnymi reformami, ktoré 
presúvajú kolektívne vyjednávanie na 
úroveň podniku, sú škodlivé pre rast miezd 
a vedú k väčšej nerovnosti príjmov a 
zvýšeniu počtu chudobných pracujúcich, 
pričom chudoba pracujúcich postihuje 
takmer jedného z desiatich pracovníkov v 
Európe; preto podporuje rast miezd;

20. berie na vedomie zistenie správy o 
mechanizme varovania na rok 2020, podľa 
ktorej rast miezd v eurozóne zostáva pod 
úrovňou, ktorá by sa očakávala podľa 
súčasnej úrovne nezamestnanosti na 
základe historických údajov, a že to má 
vplyv na mieru inflácie; zdôrazňuje 
význam kolektívneho vyjednávania pre 
udržateľný rast miezd a flexibility pre 
spoločnosti; zdôrazňuje, že politiky Únie 
vrátane politík, ktoré vykonávajú pilier 
sociálnych práv, nesmú oslabovať žiadne 
trhy práce závislé od kolektívneho 
vyjednávania, ani zasahovať do 
záležitostí, ktoré sú predmetom 
kolektívneho vyjednávania v týchto 
krajinách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 365
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Ondřej Kovařík

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. súhlasí s tým, že je veľmi 
znepokojujúce, že nerovnosť príjmov je v 
niektorých krajinách nad úrovňou spred 
krízy, čo často súvisí s nerovnými 
príležitosťami v oblasti prístupu k 
vzdelávaniu, odbornej prípravy a sociálnej 
ochrany;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 366
José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Manon Aubry
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Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. súhlasí s tým, že je veľmi 
znepokojujúce, že nerovnosť príjmov je v 
niektorých krajinách nad úrovňou spred 
krízy, čo často súvisí s nerovnými 
príležitosťami v oblasti prístupu k 
vzdelávaniu, odbornej prípravy a sociálnej 
ochrany;

21. súhlasí s tým, že je veľmi 
znepokojujúce, že nerovnosť príjmov je v 
niektorých krajinách nad úrovňou spred 
krízy, čo ovplyvňuje nové skupiny ľudí 
a často súvisí s nerovnými príležitosťami v 
oblasti prístupu k vzdelávaniu, odbornej 
príprave a sociálnej ochrane; zdôrazňuje 
význam redistributívnych, t. j. 
progresívnych daní z príjmu s cieľom 
riešiť rastúcu nerovnosť v EÚ; poukazuje 
na to, že dumping dane z príjmu 
právnických osôb podporuje nerovnosť 
tak, že jednak pripravuje členské štáty 
o zdroje potrebné na financovanie 
verejných služieb, jednak prevádza daňové 
zaťaženie na príjem z práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 367
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. súhlasí s tým, že je veľmi 
znepokojujúce, že nerovnosť príjmov je v 
niektorých krajinách nad úrovňou spred 
krízy, čo často súvisí s nerovnými 
príležitosťami v oblasti prístupu k 
vzdelávaniu, odbornej prípravy a sociálnej 
ochrany;

21. súhlasí s tým, že je veľmi 
znepokojujúce, že nerovnosť príjmov je v 
niektorých krajinách nad úrovňou spred 
krízy, čo často súvisí s nerovnými 
príležitosťami v oblasti prístupu k 
vzdelávaniu, odbornej príprave a sociálnej 
ochrane; vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby drasticky obmedzili dovoz lacnej 
pracovnej sily do EÚ, čo tlačí cenu 
pracovnej sily dole;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 368
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. súhlasí s tým, že je veľmi 
znepokojujúce, že nerovnosť príjmov je v 
niektorých krajinách nad úrovňou spred 
krízy, čo často súvisí s nerovnými 
príležitosťami v oblasti prístupu k 
vzdelávaniu, odbornej prípravy a sociálnej 
ochrany;

21. súhlasí s tým, že je veľmi 
znepokojujúce, že nerovnosť príjmov je v 
niektorých krajinách nad úrovňou spred 
krízy, čo často súvisí s nerovnými 
príležitosťami v oblasti prístupu k 
vzdelávaniu a odbornej príprave; vyzýva 
preto členské štáty, aby zaviedli vlastné 
politiky a poskytovali investície na 
zabezpečenie rovnakého prístupu k 
celoživotnému vzdelávaniu a odbornej 
príprave;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 369
Enikő Győri

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. súhlasí s tým, že je veľmi 
znepokojujúce, že nerovnosť príjmov je v 
niektorých krajinách nad úrovňou spred 
krízy, čo často súvisí s nerovnými 
príležitosťami v oblasti prístupu k 
vzdelávaniu, odbornej prípravy a sociálnej 
ochrany;

21. zdôrazňuje, že rovnaké príležitosti 
v oblasti prístupu k vzdelávaniu, odbornej 
príprave a sociálnej ochrane sú dôležité 
prvky na ďalšie znižovanie príjmových 
nerovností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 370
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle, Derk Jan Eppink

Návrh uznesenia
Odsek 21
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. súhlasí s tým, že je veľmi 
znepokojujúce, že nerovnosť príjmov je v 
niektorých krajinách nad úrovňou spred 
krízy, čo často súvisí s nerovnými 
príležitosťami v oblasti prístupu k 
vzdelávaniu, odbornej prípravy a sociálnej 
ochrany;

21. súhlasí s tým, že je veľmi 
znepokojujúce, že nerovnosť príjmov je v 
niektorých krajinách nad úrovňou spred 
krízy; v tomto smere víta úsilie členských 
štátov presunúť daňové zaťaženie v 
Európe z vysokého zdanenia práce inam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 371
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Ondřej Kovařík

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. zdôrazňuje skutočnosť, že počet 
ľudí ohrozených chudobou alebo 
sociálnym vylúčením predstavuje podľa 
údajov z roku 2017 113 miliónov 
obyvateľov alebo 22,5 %;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 372
José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. zdôrazňuje skutočnosť, že počet 
ľudí ohrozených chudobou alebo 
sociálnym vylúčením predstavuje podľa 
údajov z roku 2017 113 miliónov 
obyvateľov alebo 22,5 %;

22. zdôrazňuje skutočnosť, že počet 
ľudí ohrozených chudobou alebo 
sociálnym vylúčením predstavuje podľa 
údajov z roku 2017 113 miliónov 
obyvateľov alebo 22,5 %; zdôrazňuje 
skutočnosť, že v roku 2017 bolo 
chudobou ohrozených 9,4 % všetkých 
zamestnaných ľudí v EÚ; pripomína, že 



PE646.869v01-00 180/200 AM\1196910SK.docx

SK

ciele stanovené v roku 2010 v stratégii 
Európa 2020 (konkrétne vymaniť 20 
miliónov ľudí z chudoby a sociálneho 
vylúčenia do roku 2020) sa zatiaľ 
nedosiahli, keďže počet ľudí v tejto 
situácii sa výrazne zvýšil;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 373
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. zdôrazňuje skutočnosť, že počet 
ľudí ohrozených chudobou alebo 
sociálnym vylúčením predstavuje podľa 
údajov z roku 2017 113 miliónov 
obyvateľov alebo 22,5 %;

22. zdôrazňuje skutočnosť, že počet 
ľudí ohrozených chudobou alebo 
sociálnym vylúčením predstavuje podľa 
údajov z roku 2017 113 miliónov 
obyvateľov alebo 22,5 %, čo je v ostrom 
rozpore s článkom 3 ZEÚ, v ktorom sa 
uvádza, že „cieľom Únie je presadzovať 
blaho svojich národov“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 374
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. zdôrazňuje skutočnosť, že počet 
ľudí ohrozených chudobou alebo 
sociálnym vylúčením predstavuje podľa 
údajov z roku 2017 113 miliónov 
obyvateľov alebo 22,5 %;

22. zdôrazňuje skutočnosť, že počet 
ľudí ohrozených chudobou alebo 
sociálnym vylúčením predstavuje podľa 
údajov z roku 2017 113 miliónov 
obyvateľov alebo 22,5 %, a víta pokles na 
21,9 % v roku 2018;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 375
Enikő Győri

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. zdôrazňuje skutočnosť, že počet 
ľudí ohrozených chudobou alebo 
sociálnym vylúčením predstavuje podľa 
údajov z roku 2017 113 miliónov 
obyvateľov alebo 22,5 %;

22. zdôrazňuje skutočnosť, že počet 
ľudí ohrozených chudobou alebo 
sociálnym vylúčením klesá vo väčšine 
členských štátov a v súčasnosti je 
5 miliónov pod svojím maximom v roku 
2012;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 376
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. zdôrazňuje skutočnosť, podľa 
štatistických údajov EÚ 24 % detí v EÚ 
hrozí chudoba alebo sociálne vylúčenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 377
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 22 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22b. poznamenáva, že 18,6 % našich 
dôchodcov je vystavených riziku chudoby 
alebo sociálneho vylúčenia; v tejto 
súvislosti odporúča, aby sa dôchodkové 
systémy v celej Európskej únii stali 
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odolnými voči inflácii a aby zabezpečili, že 
výplaty dôchodkov skutočne odrážajú 
potreby starších rodín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 378
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Ondřej Kovařík

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. zdôrazňuje, že rovnosť medzi 
ženami a mužmi, uplatňovanie hľadiska 
rodovej rovnosti a rodové rozpočtovanie 
sa musia stať kľúčovými prvkami 
európskeho semestra, čo bude viesť k 
prijatiu opatrení v oblasti rodovej 
rovnosti, rodového rozvoja kariéry a 
rozdielov v dôchodkoch žien a mužov (v 
súčasnosti na úrovni 40 % v EÚ);

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 379
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. zdôrazňuje, že rovnosť medzi 
ženami a mužmi, uplatňovanie hľadiska 
rodovej rovnosti a rodové rozpočtovanie 
sa musia stať kľúčovými prvkami 
európskeho semestra, čo bude viesť k 
prijatiu opatrení v oblasti rodovej 
rovnosti, rodového rozvoja kariéry a 
rozdielov v dôchodkoch žien a mužov (v 
súčasnosti na úrovni 40 % v EÚ);

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 380
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. zdôrazňuje, že rovnosť medzi 
ženami a mužmi, uplatňovanie hľadiska 
rodovej rovnosti a rodové rozpočtovanie 
sa musia stať kľúčovými prvkami 
európskeho semestra, čo bude viesť k 
prijatiu opatrení v oblasti rodovej 
rovnosti, rodového rozvoja kariéry a 
rozdielov v dôchodkoch žien a mužov (v 
súčasnosti na úrovni 40 % v EÚ);

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 381
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle, Derk Jan Eppink, Bogdan Rzońca

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. zdôrazňuje, že rovnosť medzi 
ženami a mužmi, uplatňovanie hľadiska 
rodovej rovnosti a rodové rozpočtovanie 
sa musia stať kľúčovými prvkami 
európskeho semestra, čo bude viesť k 
prijatiu opatrení v oblasti rodovej 
rovnosti, rodového rozvoja kariéry a 
rozdielov v dôchodkoch žien a mužov (v 
súčasnosti na úrovni 40 % v EÚ);

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 382
Jessica Polfjärd
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Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. zdôrazňuje, že rovnosť medzi 
ženami a mužmi, uplatňovanie hľadiska 
rodovej rovnosti a rodové rozpočtovanie 
sa musia stať kľúčovými prvkami 
európskeho semestra, čo bude viesť k 
prijatiu opatrení v oblasti rodovej 
rovnosti, rodového rozvoja kariéry a 
rozdielov v dôchodkoch žien a mužov (v 
súčasnosti na úrovni 40 % v EÚ);

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 383
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. zdôrazňuje, že rovnosť medzi 
ženami a mužmi, uplatňovanie hľadiska 
rodovej rovnosti a rodové rozpočtovanie 
sa musia stať kľúčovými prvkami 
európskeho semestra, čo bude viesť k 
prijatiu opatrení v oblasti rodovej 
rovnosti, rodového rozvoja kariéry a 
rozdielov v dôchodkoch žien a mužov (v 
súčasnosti na úrovni 40 % v EÚ);

23. zdôrazňuje, že od členských štátov 
sa požaduje, aby zintenzívnili úsilie na 
podporu rodovej rovnosti, a to na všetkých 
úrovniach pracovnej sily;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 384
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Ondřej Kovařík

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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24. víta návrhy RPUR 2020 na 
podporu sociálnej a regionálnej 
konvergencie smerom k lepším životným a 
pracovným podmienkam v EÚ;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 385
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. víta návrhy RPUR 2020 na 
podporu sociálnej a regionálnej 
konvergencie smerom k lepším životným a 
pracovným podmienkam v EÚ;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 386
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. víta návrhy RPUR 2020 na podporu 
sociálnej a regionálnej konvergencie 
smerom k lepším životným a pracovným 
podmienkam v EÚ;

24. víta návrhy RPUR 2020 na podporu 
sociálnej a regionálnej konvergencie 
smerom k lepším životným a pracovným 
podmienkam v EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
do sociálneho prehľadu zahrnula ciele a 
ukazovatele týkajúce sa cieľov trvalo 
udržateľného rozvoja 8 (dôstojná práca 
a hospodársky rast) a 10 (zníženie 
nerovností).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 387
Enikő Győri

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. víta návrhy RPUR 2020 na 
podporu sociálnej a regionálnej 
konvergencie smerom k lepším životným a 
pracovným podmienkam v EÚ;

24. víta ponuku RPUR 2020 
poskytovať prispôsobené stimuly 
a podporu na reformy a investície 
prostredníctvom rozpočtového nástroja 
pre konvergenciu a 
konkurencieschopnosť a o to isté žiada v 
rámci nástroja pre konvergenciu a 
reformy pre členské štáty mimo eurozóny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 388
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
sa pripravili na demografický vývoj a aby: 
1) vytvorením fiškálnych rezerv bojovali 
proti zvyšujúcim sa fiškálnym nákladom; 
2) zavádzaním štrukturálnych reforiem 
znižovali tieto náklady; 3) zvyšovali rast 
produktivity, ktorý je nevyhnutný na 
zabezpečenie udržateľného 
hospodárskeho rastu v budúcnosti; a 4) 
znižovali dlh a riziko;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 389
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca

Návrh uznesenia
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Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. požaduje nevyhnutné dodržiavanie 
zásad subsidiarity a proporcionality; 
zdôrazňuje, že v súlade so zmluvami 
musia mať členské štáty pri vykonávaní 
príslušnej sociálnej politiky naďalej 
dostatočnú pružnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 390
José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. vyzýva na vykonávanie európskeho 
piliera sociálnych práv ako stratégie na 
podporu boja proti chudobe a sociálnemu 
vylúčeniu, konkrétne zlepšením 
pracovných podmienok, istoty 
zamestnania a stability a rastu miezd;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 391
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle, Derk Jan Eppink, Bogdan Rzońca

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. zdôrazňuje časové obmedzenia 
súčasného procesu európskeho semestra, 
ktoré predstavujú prekážku pre úplnú 
diskusiu a riadne zapojenie organizácií 
občianskej spoločnosti, sociálnych 
partnerov a dokonca aj národných 
parlamentov a EP do procesu a významne 

vypúšťa sa
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prispievajú k nedostatku pocitu 
zodpovednosti a vykonávania; vyzýva na 
predĺženie cyklu semestra na dvojročné 
alebo trojročné obdobie s možnosťou 
revízie v prípade veľkých hospodárskych 
otrasov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 392
Enikő Győri

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. zdôrazňuje časové obmedzenia 
súčasného procesu európskeho semestra, 
ktoré predstavujú prekážku pre úplnú 
diskusiu a riadne zapojenie organizácií 
občianskej spoločnosti, sociálnych 
partnerov a dokonca aj národných 
parlamentov a EP do procesu a významne 
prispievajú k nedostatku pocitu 
zodpovednosti a vykonávania; vyzýva na 
predĺženie cyklu semestra na dvojročné 
alebo trojročné obdobie s možnosťou 
revízie v prípade veľkých hospodárskych 
otrasov;

25. zdôrazňuje časové obmedzenia 
súčasného procesu európskeho semestra, 
ktoré predstavujú prekážku pre úplnú 
diskusiu a riadne zapojenie národných 
parlamentov a EP do procesu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 393
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. zdôrazňuje časové obmedzenia 
súčasného procesu európskeho semestra, 
ktoré predstavujú prekážku pre úplnú 
diskusiu a riadne zapojenie organizácií 

25. zdôrazňuje význam úplnej diskusie 
a riadneho zapojenia sociálnych partnerov, 
národných parlamentov a EP do 
európskeho semestra; vyzýva na 
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občianskej spoločnosti, sociálnych 
partnerov a dokonca aj národných 
parlamentov a EP do procesu a významne 
prispievajú k nedostatku pocitu 
zodpovednosti a vykonávania; vyzýva na 
predĺženie cyklu semestra na dvojročné 
alebo trojročné obdobie s možnosťou 
revízie v prípade veľkých hospodárskych 
otrasov;

predĺženie cyklu semestra na dvojročné 
alebo trojročné obdobie s možnosťou 
revízie v prípade veľkých hospodárskych 
otrasov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 394
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. zdôrazňuje časové obmedzenia 
súčasného procesu európskeho semestra, 
ktoré predstavujú prekážku pre úplnú 
diskusiu a riadne zapojenie organizácií 
občianskej spoločnosti, sociálnych 
partnerov a dokonca aj národných 
parlamentov a EP do procesu a významne 
prispievajú k nedostatku pocitu 
zodpovednosti a vykonávania; vyzýva na 
predĺženie cyklu semestra na dvojročné 
alebo trojročné obdobie s možnosťou 
revízie v prípade veľkých hospodárskych 
otrasov;

25. zdôrazňuje časové obmedzenia 
súčasného procesu európskeho semestra, 
ktoré predstavujú prekážku pre úplnú 
diskusiu a riadne zapojenie organizácií 
občianskej spoločnosti, sociálnych 
partnerov a dokonca aj národných 
parlamentov a EP do procesu a významne 
prispievajú k nedostatku pocitu 
zodpovednosti a vykonávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 395
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. zdôrazňuje časové obmedzenia 25. zdôrazňuje časové obmedzenia 
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súčasného procesu európskeho semestra, 
ktoré predstavujú prekážku pre úplnú 
diskusiu a riadne zapojenie organizácií 
občianskej spoločnosti, sociálnych 
partnerov a dokonca aj národných 
parlamentov a EP do procesu a významne 
prispievajú k nedostatku pocitu 
zodpovednosti a vykonávania; vyzýva na 
predĺženie cyklu semestra na dvojročné 
alebo trojročné obdobie s možnosťou 
revízie v prípade veľkých hospodárskych 
otrasov;

súčasného procesu európskeho semestra, 
ktoré predstavujú prekážku pre úplnú 
diskusiu a riadne zapojenie organizácií 
občianskej spoločnosti, sociálnych 
partnerov, regiónov EÚ s orgánmi EÚ, 
ktoré ich zastupujú, a napokon aj 
národných parlamentov a EP do procesu a 
významne prispievajú k nedostatku pocitu 
zodpovednosti a vykonávania; vyzýva na 
predĺženie cyklu semestra na dvojročné 
alebo trojročné obdobie s možnosťou 
revízie v prípade veľkých hospodárskych 
otrasov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 396
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 25 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25a. poznamenáva, že existujú dôkazy o 
spätnom sledovaní prvkov určitých 
reforiem prijatých v minulosti, a vyjadruje 
znepokojenie nad záväzkom členských 
štátov v súvislosti s odporúčaniami pre 
jednotlivé krajiny vzhľadom na to, že 
pokrok v oblasti súčasných odporúčaní je 
horší ako v predchádzajúcich rokoch; 
berie na vedomie obmedzené úrovne 
vykonávania odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny a žiada, aby sa kriticky zhodnotili 
metódy použité na riešenie ich úrovní 
vykonávania, a poukazuje na to, že 
efektívnejší a cielenejší európsky semester 
by mohol zvýšiť vlastnú zodpovednosť 
členských štátov a prijatie reforiem 
členskými štátmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 397
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Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík

Návrh uznesenia
Odsek 25 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25a. pripomína, že úroveň vykonávania 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny je príliš 
nízka; domnieva sa, že európsky semester 
by sa mal zameriavať na vlastnú 
zodpovednosť členských štátov; naliehavo 
vyzýva národné a regionálne parlamenty, 
aby diskutovali o správach o jednotlivých 
krajinách a o odporúčaniach pre 
jednotlivé krajiny a aby spolupracovali s 
príslušnými aktérmi; poukazuje na to, že 
efektívnejší a cielenejší európsky semester 
by mohol túto zodpovednosť zvýšiť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 398
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca

Návrh uznesenia
Odsek 25 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25a. pripomína, že európsky semester 
by sa mal zameriavať na vlastnú 
zodpovednosť členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 399
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Luis Garicano, Ondřej Kovařík

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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26. so záujmom očakáva výraznejšie 
zapojenie EP a národných parlamentov 
do procesu európskeho semestra a 
vytvorenie inštitucionalizovaného dialógu 
s Komisiou, sociálnymi partnermi, 
územiami a občianskou spoločnosťou tak 
na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej 
úrovni, aby bolo možné ešte viac podporiť 
demokratickú legitímnosť procesu;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 400
Marek Belka, Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. so záujmom očakáva výraznejšie 
zapojenie EP a národných parlamentov do 
procesu európskeho semestra a vytvorenie 
inštitucionalizovaného dialógu s Komisiou, 
sociálnymi partnermi, územiami a 
občianskou spoločnosťou tak na úrovni 
EÚ, ako aj na vnútroštátnej úrovni, aby 
bolo možné ešte viac podporiť 
demokratickú legitímnosť procesu;

26. so záujmom očakáva výraznejšie 
zapojenie EP a národných parlamentov do 
procesu európskeho semestra a vytvorenie 
inštitucionalizovaného dialógu s Komisiou, 
so sociálnymi partnermi, s územiami a 
občianskou spoločnosťou tak na úrovni 
EÚ, ako aj na vnútroštátnej úrovni, aby 
bolo možné ešte viac podporiť 
demokratickú legitímnosť procesu; 
domnieva sa, že zefektívnenie procesu a 
lepšie informovanie o európskom semestri 
by mohli zvýšiť záujem občanov o 
odporúčania Komisie, zintenzívniť 
zodpovednosť členských štátov, a teda 
zvýšiť ochotu členských štátov EÚ prijať 
reformy navrhnuté Komisiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 401
José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 26
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. so záujmom očakáva výraznejšie 
zapojenie EP a národných parlamentov do 
procesu európskeho semestra a vytvorenie 
inštitucionalizovaného dialógu s Komisiou, 
sociálnymi partnermi, územiami a 
občianskou spoločnosťou tak na úrovni 
EÚ, ako aj na vnútroštátnej úrovni, aby 
bolo možné ešte viac podporiť 
demokratickú legitímnosť procesu;

26. so záujmom očakáva výraznejšie 
zapojenie EP a národných parlamentov do 
procesu európskeho semestra a vytvorenie 
inštitucionalizovaného dialógu s Komisiou, 
so sociálnymi partnermi, s územiami a 
občianskou spoločnosťou tak na úrovni 
EÚ, ako aj na miestnej, regionálnej 
a vnútroštátnej úrovni, aby bolo možné 
ešte viac podporiť demokratickú 
legitímnosť procesu; poukazuje na to, že 
ak zodpovednosť nemá byť len prázdny 
pojem, musia demokratické inštitúcie na 
rôznych úrovniach účinne formovať 
odporúčania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 402
Enikő Győri

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. so záujmom očakáva výraznejšie 
zapojenie EP a národných parlamentov do 
procesu európskeho semestra a vytvorenie 
inštitucionalizovaného dialógu s 
Komisiou, sociálnymi partnermi, 
územiami a občianskou spoločnosťou tak 
na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej 
úrovni, aby bolo možné ešte viac podporiť 
demokratickú legitímnosť procesu;

26. so záujmom očakáva výraznejšie 
monitorovanie zo strany EP a užšie 
zapojenie národných parlamentov do 
procesu európskeho semestra a 
pokračovanie dialógu s Komisiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 403
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné

Návrh uznesenia
Odsek 26
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. so záujmom očakáva výraznejšie 
zapojenie EP a národných parlamentov do 
procesu európskeho semestra a vytvorenie 
inštitucionalizovaného dialógu s Komisiou, 
sociálnymi partnermi, územiami a 
občianskou spoločnosťou tak na úrovni 
EÚ, ako aj na vnútroštátnej úrovni, aby 
bolo možné ešte viac podporiť 
demokratickú legitímnosť procesu;

26. so záujmom očakáva výraznejšie 
zapojenie EP a národných parlamentov do 
procesu európskeho semestra a vytvorenie 
inštitucionalizovaného dialógu s Komisiou, 
aby bolo možné ešte viac podporiť 
demokratickú legitímnosť procesu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 404
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. so záujmom očakáva výraznejšie 
zapojenie EP a národných parlamentov do 
procesu európskeho semestra a vytvorenie 
inštitucionalizovaného dialógu s Komisiou, 
sociálnymi partnermi, územiami a 
občianskou spoločnosťou tak na úrovni 
EÚ, ako aj na vnútroštátnej úrovni, aby 
bolo možné ešte viac podporiť 
demokratickú legitímnosť procesu;

26. so záujmom očakáva výraznejšie 
zapojenie EP a národných parlamentov 
a regionálnych samospráv do procesu 
európskeho semestra a vytvorenie 
inštitucionalizovaného dialógu s Komisiou 
a s príslušnými aktérmi, aby bolo možné 
ešte viac podporiť demokratickú 
legitímnosť procesu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 405
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. so záujmom očakáva výraznejšie 
zapojenie EP a národných parlamentov do 

26. so záujmom očakáva lepšie 
zapojenie EP a národných parlamentov do 
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procesu európskeho semestra a vytvorenie 
inštitucionalizovaného dialógu s Komisiou, 
sociálnymi partnermi, územiami a 
občianskou spoločnosťou tak na úrovni 
EÚ, ako aj na vnútroštátnej úrovni, aby 
bolo možné ešte viac podporiť 
demokratickú legitímnosť procesu;

procesu európskeho semestra a vytvorenie 
inštitucionalizovaného dialógu s Komisiou 
a so sociálnymi partnermi tak na úrovni 
EÚ, ako aj na vnútroštátnej úrovni, aby 
bolo možné ešte viac podporiť 
demokratickú legitímnosť procesu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 406
Aurore Lalucq, Csaba Molnár, Pedro Marques, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 26 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26a. opakuje žiadosť Európskeho 
parlamentu posilniť jeho demokratickú 
úlohu v rámci správy hospodárskych 
záležitostí; požaduje preto vypracovanie 
medziinštitucionálnej dohody o 
udržateľnom európskom riadení, ktorá by 
Parlamentu udeľovala právo schváliť 
politické odporúčania predložené v 
ročnom prieskume udržateľného rastu a 
fiškálnu politiku eurozóny, ako aj súbor 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 407
Engin Eroglu, Caroline Nagtegaal, Luis Garicano, Ondřej Kovařík

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. vyzýva zainteresované strany v 
tomto potrebnom ďalšom kroku, aby 
vytvorili posilnené mechanizmy 
demokratickej zodpovednosti na úrovni 
EÚ aj na vnútroštátnej úrovni a zároveň 

vypúšťa sa
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formalizovali kontrolnú úlohu EP v rámci 
európskeho semestra; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby posilnili sociálny dialóg, 
a to aj v rámci odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny, a aby sa zapojili do dialógu so 
sociálnymi partnermi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 408
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. vyzýva zainteresované strany v 
tomto potrebnom ďalšom kroku, aby 
vytvorili posilnené mechanizmy 
demokratickej zodpovednosti na úrovni 
EÚ aj na vnútroštátnej úrovni a zároveň 
formalizovali kontrolnú úlohu EP v rámci 
európskeho semestra; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby posilnili sociálny dialóg, 
a to aj v rámci odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny, a aby sa zapojili do dialógu so 
sociálnymi partnermi;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 409
Jonás Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. vyzýva zainteresované strany v 
tomto potrebnom ďalšom kroku, aby 
vytvorili posilnené mechanizmy 
demokratickej zodpovednosti na úrovni EÚ 
aj na vnútroštátnej úrovni a zároveň 

27. vyzýva zainteresované strany v 
tomto potrebnom ďalšom kroku, aby 
vytvorili posilnené mechanizmy 
demokratickej zodpovednosti na úrovni EÚ 
aj na vnútroštátnej úrovni, ktoré možno 
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formalizovali kontrolnú úlohu EP v rámci 
európskeho semestra; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby posilnili sociálny dialóg, 
a to aj v rámci odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny, a aby sa zapojili do dialógu so 
sociálnymi partnermi;

zabezpečiť prostredníctvom metódy 
Spoločenstva a medziinštitucionálnej 
dohody o európskom riadení, a zároveň 
formalizovali kontrolnú úlohu EP v rámci 
európskeho semestra; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby posilnili sociálny dialóg, 
a to aj v rámci odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny, a aby sa zapojili do dialógu so 
sociálnymi partnermi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 410
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Stéphane Séjourné

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. vyzýva zainteresované strany v 
tomto potrebnom ďalšom kroku, aby 
vytvorili posilnené mechanizmy 
demokratickej zodpovednosti na úrovni 
EÚ aj na vnútroštátnej úrovni a zároveň 
formalizovali kontrolnú úlohu EP v rámci 
európskeho semestra; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby posilnili sociálny dialóg, 
a to aj v rámci odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny, a aby sa zapojili do dialógu so 
sociálnymi partnermi;

27. žiada formalizáciu kontrolnej 
úlohy EP v rámci európskeho semestra; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
posilnili sociálny dialóg, a to aj v rámci 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny, a aby sa 
zapojili do dialógu so sociálnymi 
partnermi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 411
Aurore Lalucq, Csaba Molnár, Pedro Marques, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. vyzýva zainteresované strany v 
tomto potrebnom ďalšom kroku, aby 
vytvorili posilnené mechanizmy 

27. vyzýva zainteresované strany v 
tomto potrebnom ďalšom kroku, aby 
vytvorili posilnené mechanizmy 
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demokratickej zodpovednosti na úrovni EÚ 
aj na vnútroštátnej úrovni a zároveň 
formalizovali kontrolnú úlohu EP v rámci 
európskeho semestra; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby posilnili sociálny dialóg, 
a to aj v rámci odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny, a aby sa zapojili do dialógu so 
sociálnymi partnermi;

demokratickej zodpovednosti na úrovni EÚ 
aj na vnútroštátnej úrovni a zároveň 
formalizovali kontrolnú úlohu EP v rámci 
európskeho semestra; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby posilnili sociálny dialóg, 
a to aj v rámci odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny, a aby sa zapojili do dialógu so 
sociálnymi partnermi o pracovných 
miestach a ich kvalite, ako sú fiškálna, 
priemyselná a daňová politika;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 412
José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Martin Schirdewan, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. vyzýva zainteresované strany v 
tomto potrebnom ďalšom kroku, aby 
vytvorili posilnené mechanizmy 
demokratickej zodpovednosti na úrovni EÚ 
aj na vnútroštátnej úrovni a zároveň 
formalizovali kontrolnú úlohu EP v rámci 
európskeho semestra; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby posilnili sociálny dialóg, 
a to aj v rámci odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny, a aby sa zapojili do dialógu so 
sociálnymi partnermi;

27. vyzýva zainteresované strany v 
tomto potrebnom ďalšom kroku, aby 
vytvorili posilnené mechanizmy 
demokratickej zodpovednosti na úrovni EÚ 
aj na miestnej, regionálnej a vnútroštátnej 
úrovni a zároveň formalizovali kontrolnú 
úlohu EP v rámci európskeho semestra; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
posilnili sociálny a občiansky dialóg, a to 
aj v rámci odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny, a aby sa zapojili do dialógu so 
sociálnymi partnermi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 413
Aurore Lalucq, Csaba Molnár, Pedro Marques, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
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aby posilnili sociálny dialóg, a to aj v 
rámci odporúčaní pre jednotlivé krajiny, a 
aby sa zapojili do dialógu so sociálnymi 
partnermi o pracovných miestach a ich 
kvalite, ako sú fiškálna, priemyselná 
a daňová politika;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 414
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Ryszard Antoni Legutko, Roberts Zīle, Derk Jan 
Eppink, Bogdan Rzońca

Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. pripomína členským štátom, že je 
dôležité prijať odporúčania pre jednotlivé 
krajiny, ako aj odporúčania Európskeho 
dvora audítorov za svoje a plniť ich;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 415
Enikő Győri

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. poveruje svojho predsedu, aby 
postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 416
Gunnar Beck, Jörg Meuthen

Návrh uznesenia
Odsek 28
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. poveruje svojho predsedu, aby 
postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

28. poveruje svojho predsedu, aby 
nepostúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

Or. en


