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Pozmeňujúci návrh 1
Iskra Mihaylova

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
rozpočet navrhnutý Komisiou je o 474,6 
milióna EUR nižší ako strop pre okruh 1a, 
hoci o príslušné programy je mimoriadny 
záujem a mohli by sa v nich ľahko čerpať 
dodatočné finančné prostriedky;

1. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
rozpočet navrhnutý Komisiou je o 474,6 
milióna EUR nižší ako strop pre okruh 1a, 
hoci o príslušné programy je mimoriadny 
záujem a mohli by sa v nich ľahko čerpať 
dodatočné finančné prostriedky; 
zdôrazňuje mimoriadny význam 
programov okruhu 1a pre podporu 
hospodárskeho rastu založeného na 
inovácii a prispievanie k prechodu na 
klimaticky neutrálnu spoločnosť v súlade 
s Parížskou dohodou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Jessica Stegrud

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
rozpočet navrhnutý Komisiou je o 474,6 
milióna EUR nižší ako strop pre okruh 1a, 
hoci o príslušné programy je mimoriadny 
záujem a mohli by sa v nich ľahko čerpať 
dodatočné finančné prostriedky;

1. víta skutočnosť, že rozpočet 
navrhnutý Komisiou je o 474,6 milióna 
EUR nižší ako strop pre okruh 1a, a 
domnieva sa, že pridelené finančné 
prostriedky by sa mali zamerať na výskum 
a opatrenia na zlepšenie hospodárskej 
konkurencieschopnosti Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Jens Geier

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

1a. víta zameranie rozpočtu na 
zamestnanosť, rast, mladých ľudí, zmenu 
klímy a solidaritu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Jens Geier

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. odmieta škrty prijaté Radou v 
celkovej sume 747,4 milióna EUR v 
okruhu 1a vrátane 424,9 milióna EUR na 
spoločný strategický rámec pre výskum a 
inovácie, 28 miliónov EUR na zložku IKT 
Nástroja na prepájanie Európy a 20 
miliónov EUR na program COSME, čo by 
mohlo ohroziť úsilie Únie o vytváranie 
rastu a pracovných miest;

2. zdôrazňuje význam rozvoja 
vedúceho postavenia v oblasti inovácií a 
podporného a prevratného výskumu v 
oblasti vyspelých technológií v záujme 
dosiahnutia politických cieľov Únie, 
odmieta preto škrty prijaté Radou v 
celkovej sume 747,4 milióna EUR v 
okruhu 1a vrátane 424,9 milióna EUR na 
spoločný strategický rámec pre výskum a 
inovácie, najmä v príslušných 
rozpočtových riadkoch zameraných na 
posilnenie výskumu v oblasti budúcich a 
vznikajúcich technológií, posilnenie 
európskej výskumnej infraštruktúry 
vrátane elektronických infraštruktúr a 
vedúceho postavenia v oblasti 
informačných a komunikačných 
technológií vrátane 28 miliónov EUR na 
zložku IKT Nástroja na prepájanie Európy 
a 20 miliónov EUR na program COSME, 
čo by mohlo ohroziť úsilie Únie o 
vytváranie udržateľného rastu a 
vysokokvalitných pracovných miest, ako aj 
úsilie Únie o dosiahnutie cieľov trvalo 
udržateľného rozvoja OSN a jej cieľov v 
oblasti klímy vrátane uhlíkovej neutrality 
o roku 2050, pričom by sa nezabudlo na 
nikoho;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 5
Martina Dlabajová, Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Ivars 
Ījabs, Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Judith Bunting

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. odmieta škrty prijaté Radou v 
celkovej sume 747,4 milióna EUR v 
okruhu 1a vrátane 424,9 milióna EUR na 
spoločný strategický rámec pre výskum a 
inovácie, 28 miliónov EUR na zložku IKT 
Nástroja na prepájanie Európy a 20 
miliónov EUR na program COSME, čo by 
mohlo ohroziť úsilie Únie o vytváranie 
rastu a pracovných miest;

2. odmieta škrty prijaté Radou v 
celkovej sume 747,4 milióna EUR v 
okruhu 1a vrátane 424,9 milióna EUR na 
spoločný strategický rámec pre výskum a 
inovácie, 28 miliónov EUR na zložku IKT 
Nástroja na prepájanie Európy a 20 
miliónov EUR na program COSME, čo by 
mohlo ohroziť úsilie Únie o vytváranie 
rastu a pracovných miest; pripomína, že 
program Horizont 2020 a NPE už boli 
predmetom škrtov v prospech 
financovania Európskeho fondu pre 
strategické investície (EFSI);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Jessica Stegrud

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. odmieta škrty prijaté Radou v 
celkovej sume 747,4 milióna EUR v 
okruhu 1a vrátane 424,9 milióna EUR na 
spoločný strategický rámec pre výskum a 
inovácie, 28 miliónov EUR na zložku IKT 
Nástroja na prepájanie Európy a 20 
miliónov EUR na program COSME, čo by 
mohlo ohroziť úsilie Únie o vytváranie 
rastu a pracovných miest;

2. víta škrty prijaté Radou v celkovej 
sume 747,4 milióna EUR v okruhu 1a a je 
presvedčený, že pridelené prostriedky by 
sa mali použiť na opatrenia zamerané na 
posilnenie výskumu a 
konkurencieschopnosti Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Ville Niinistö
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. odmieta škrty prijaté Radou v 
celkovej sume 747,4 milióna EUR v 
okruhu 1a vrátane 424,9 milióna EUR na 
spoločný strategický rámec pre výskum a 
inovácie, 28 miliónov EUR na zložku IKT 
Nástroja na prepájanie Európy a 20 
miliónov EUR na program COSME, čo by 
mohlo ohroziť úsilie Únie o vytváranie 
rastu a pracovných miest;

2. odmieta škrty prijaté Radou v 
celkovej sume 747,4 milióna EUR v 
okruhu 1a vrátane 424,9 milióna EUR na 
spoločný strategický rámec pre výskum a 
inovácie, 28 miliónov EUR na zložku IKT 
Nástroja na prepájanie Európy a 20 
miliónov EUR na program COSME, čo by 
mohlo ohroziť úsilie Únie o dosiahnutie 
hospodárstva s nulovými čistými emisiami 
skleníkových plynov najneskôr do roku 
2050;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga, Sira Rego, Elena Kountoura

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. opätovne zdôrazňuje, že rozpočet 
Únie by mal slúžiť v prospech ľudí a byť 
zameraný predovšetkým na udržateľný 
rast a kvalitné pracovné miesta, 
energetický prechod na účinnejší 
energetický systém založený na 
obnoviteľných zdrojoch energie, boj proti 
zmene klímy a odstránenie energetickej 
chudoby; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že 
verejné finančné prostriedky sa nesmú 
vynakladať na vojenské investície ani na 
obranné účely;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Sandra Pereira
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Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva na vytvorenie rozpočtových 
položiek, ktoré budú riešiť nedostatky 
výrobnej kapacity a zastarávanie 
výrobných prostriedkov v priemysle, čím 
sa podporí priemyselný rozvoj, s 
osobitným dôrazom na členské štáty s 
deficitmi v oblasti rozvoja v tomto 
hospodárskom odvetví;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 10
Jens Geier

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že najmä počas 
posledného roka VFR je potrebný 
ambiciózny rozpočet v okruhu 1a, aby sa 
vytvorilo prepojenie s budúcim VFR, v 
rámci ktorého bude potrebný určitý čas, 
kým sa všetky nové programy budú riadne 
realizovať;

3. domnieva sa, že najmä počas 
posledného roka VFR je potrebný 
ambiciózny rozpočet v okruhu 1a, aby sa 
vytvorilo prepojenie s budúcim VFR, v 
rámci ktorého bude potrebný určitý čas, 
kým sa všetky nové programy budú riadne 
realizovať, s cieľom zabezpečiť plnú 
funkčnosť týchto programov, aby mohli 
naďalej prispievať k dosahovaniu 
politických priorít Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Jessica Stegrud

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. poukazuje na nadmerný záujem o 
rôzne programy, ako je Horizont 2020 a 

vypúšťa sa
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COSME, čo by sa malo riešiť 
ambicióznejším rozpočtom na rok 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Jens Geier

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. poukazuje na nadmerný záujem o 
rôzne programy, ako je Horizont 2020 a 
COSME, čo by sa malo riešiť 
ambicióznejším rozpočtom na rok 2020;

5. poukazuje na nadmerný záujem o 
rôzne programy, ako je Horizont 2020 a 
COSME, čo vedie k nižšej miere 
úspešnosti žiadostí v rámci programu 
Horizont 2020 v porovnaní s 
predchádzajúcim obdobím VFR, čo 
znamená, že mnohé vysokokvalitné 
projekty v oblasti výskumu a inovácií by 
sa mohli financovať, ak by bolo možné 
poskytnúť dostatočné finančné 
prostriedky Únie; zdôrazňuje, že by sa to 
mohlo riešiť ambicióznejším rozpočtom na 
rok 2020; domnieva sa preto, že finančné 
prostriedky, ktorých viazanosť bola 
zrušená, by sa mali opätovne poskytnúť v 
súlade s článkom 15 ods. 3 nariadenia o 
rozpočtových pravidlách; pripomína svoju 
pozíciu, že v nasledujúcom VFR je na 
program Horizont Európa potrebných 
aspoň 120 miliónov EUR v cenách z roku 
2018;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Patrizia Toia

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. poukazuje na nadmerný záujem o 
rôzne programy, ako je Horizont 2020 a 

5. pripomína význam výskumu a 
inovácií pri riešení spoločenských výziev a 
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COSME, čo by sa malo riešiť 
ambicióznejším rozpočtom na rok 2020;

prispievaní k trvalo udržateľnému 
rozvoju; poukazuje na nadmerný záujem o 
rôzne programy, ako je Horizont 2020 a 
COSME, čo je naliehavo potrebné riešiť 
ambicióznejším rozpočtom na rok 2020; 
domnieva sa, že financovanie z 
prostriedkov Únie v oblasti výskumu a 
inovácií by sa malo zameriavať najmä na 
podporu oblastí, ktoré sú postihnuté 
vážnymi zlyhaniami trhu a 
zanedbávanými spoločenskými 
problémami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. poukazuje na nadmerný záujem o 
rôzne programy, ako je Horizont 2020 a 
COSME, čo by sa malo riešiť 
ambicióznejším rozpočtom na rok 2020;

5. pripomína význam výskumu a 
inovácií pri riešení spoločenských výziev a 
prispievaní k trvalo udržateľnému 
rozvoju; poukazuje na nadmerný záujem o 
rôzne programy, ako je Horizont 2020 a 
COSME, čo treba riešiť ambicióznejším 
rozpočtom na rok 2020; domnieva sa, že 
financovanie z prostriedkov Únie v oblasti 
výskumu a inovácií by sa malo 
zameriavať najmä na podporu oblastí, 
ktoré sú postihnuté vážnymi zlyhaniami 
trhu a zanedbávanými spoločenskými 
problémami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Iskra Mihaylova

Návrh stanoviska
Odsek 5
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. poukazuje na nadmerný záujem o 
rôzne programy, ako je Horizont 2020 a 
COSME, čo by sa malo riešiť 
ambicióznejším rozpočtom na rok 2020;

5. poukazuje na nadmerný záujem o 
rôzne programy, ako je Horizont 2020 a 
COSME, čo by sa mohlo riešiť 
ambicióznejším rozpočtom na rok 2020 a 
zvýšením komplementárnosti s inými 
fondmi Únie, finančnými nástrojmi, 
národnými programami a súkromnými 
investíciami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Sandra Pereira

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. poukazuje na nadmerný záujem o 
rôzne programy, ako je Horizont 2020 a 
COSME, čo by sa malo riešiť 
ambicióznejším rozpočtom na rok 2020;

5. poukazuje na zvýšený záujem o 
rôzne programy, ako je Horizont 2020 a 
COSME, na čo by sa mohlo účinnejšie 
reagovať ambicióznejším rozpočtom na 
rok 2020;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 17
Pascal Arimont

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. poukazuje na nadmerný záujem o 
rôzne programy, ako je Horizont 2020 a 
COSME, čo by sa malo riešiť 
ambicióznejším rozpočtom na rok 2020;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
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Jens Geier

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že MSP sú 
nevyhnutnou súčasťou hospodárstva 
Únie, keďže poskytujú vysoký počet 
pracovných miest v Únii; domnieva sa, že 
je potrebné vytvoriť priaznivé 
podnikateľské prostredie pre malé a 
stredné podniky, ako aj podporovať 
klastre a siete MSP; víta preto posilnenie 
nástroja pre MSP; so znepokojením berie 
na vedomie škrty Rady v súvislosti so 
zvýšenou inováciou pre MSP, ktoré 
podnikom v Únii vysielajú rozporuplný 
signál;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Sandra Pereira

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. požaduje väčšiu podporu pre MSP 
a ich zastupujúce združenia v rozpočte na 
rok 2020, čo pomôže zvýšiť 
konkurencieschopnosť, zlepšiť prístup k 
technológiám a podporiť lepšie pracovné 
podmienky;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 20
Martina Dlabajová, Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Ivars 
Ījabs, Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Judith Bunting

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. pripomína, že program Horizont 
2020 a program COSME zohrávajú 
kľúčovú úlohu pri posilňovaní 
konkurencieschopnosti Únie a jej 
schopnosti vytvárať udržateľnú 
budúcnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Jens Geier

Návrh stanoviska
Odsek 5b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. uvedomuje si veľký význam 
rozpočtových riadkov pre spoločenské 
výzvy, a konkrétnejšie rozpočtového 
riadka na zlepšenie celoživotného zdravia 
a blahobytu, z hľadiska zvyšovania 
životnej úrovne v Únii; zdôrazňuje, že je 
dôležité zachovať dostatočné finančné 
prostriedky na takéto účely, a vyjadruje 
poľutovanie nad navrhovanými škrtmi zo 
strany Rady, keďže verejné financovanie 
by malo riešiť spoločenské výzvy, ktoré 
pramenia zo zlyhaní trhu alebo z 
obmedzených investícií súkromného 
sektora;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Jens Geier

Návrh stanoviska
Odsek 5c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5c. zdôrazňuje význam dosiahnutia 
cieľov digitálneho jednotného trhu pre 
podporu digitalizácie Únie a digitálneho 



AM\1188199SK.docx 13/30 PE641.091v01-00

SK

začlenenia hospodárstva, verejného 
sektora a občanov Únie; uznáva v tejto 
súvislosti význam iniciatív, ako je 
WiFi4EU; vyjadruje poľutovanie nad 
navrhovanými škrtmi Rady pre túto 
iniciatívu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Jens Geier

Návrh stanoviska
Odsek 5d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5d. berie na vedomie Program rozvoja 
európskeho obranného priemyslu 
(EDIDP); zdôrazňuje, že na takúto 
činnosť by sa vzhľadom na jej významný 
vplyv na rozpočet mali poskytnúť nové 
zdroje, keďže finančné prostriedky, ktoré 
sú presunuté do EDIDP, chýbajú v iných 
príslušných programoch, ako je napríklad 
NPE alebo Horizont;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Jens Geier

Návrh stanoviska
Odsek 5e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5e. zdôrazňuje potrebu reformy 
sektora mobility v Únii s cieľom 
dosiahnuť udržateľnú, čistú 
a konkurencieschopnú dopravu v Únii, 
pripraviť automobilový priemysel Únie na 
budúcnosť a dosiahnuť naše ciele 
v oblasti klímy; preto zdôrazňuje potrebu 
dostatočného financovania programov 
podporujúcich tieto ciele, ako sú 
Horizont, NPE – Doprava a spoločný 
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podnik pre palivové články a vodík 2 
(FCH 2); je preto znepokojený vplyvom 
navrhovaných škrtov Rady na dosiahnutie 
dopravného systému Únie, ktorý efektívne 
využíva zdroje, je šetrný k životnému 
prostrediu, bezpečný a plynulý;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Jens Geier

Návrh stanoviska
Odsek 5f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5f. berie na vedomie význam 
a úspešnosť Európskeho fondu pre 
strategické investície (EFSI); vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že s cieľom 
zabezpečiť dodatočné finančné 
prostriedky pre EFSI sa museli znížiť 
finančné prostriedky na iné programy; 
zdôrazňuje, že zo všeobecného rozpočtu 
Únie by sa nemali financovať nové 
iniciatívy na úkor existujúcich programov 
a politík Únie; opakuje pozíciu 
Parlamentu počas rokovaní o EFSI, a to 
obmedziť vplyv rozpočtových prostriedkov 
EFSI na ostatné programy a zvýšiť 
rozpočtové prostriedky v dotknutých 
rozpočtových riadkoch na rok 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Sandra Pereira

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
tým, že rozpočet navrhnutý Komisiou je 
opäť hlboko pod úrovňou, ktorú požaduje 

vypúšťa sa
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Agentúra Európskej únie pre spoluprácu 
regulačných orgánov v oblasti energetiky 
(ACER), a že to ohrozuje jej fungovanie a 
jej schopnosť plniť dodatočné úlohy, 
ktoré jej vyplývajú z nedávnych právnych 
predpisov;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 27
Jessica Stegrud

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
tým, že rozpočet navrhnutý Komisiou je 
opäť hlboko pod úrovňou, ktorú požaduje 
Agentúra Európskej únie pre spoluprácu 
regulačných orgánov v oblasti energetiky 
(ACER), a že to ohrozuje jej fungovanie a 
jej schopnosť plniť dodatočné úlohy, 
ktoré jej vyplývajú z nedávnych právnych 
predpisov;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
tým, že rozpočet navrhnutý Komisiou je 
opäť hlboko pod úrovňou, ktorú požaduje 
Agentúra Európskej únie pre spoluprácu 
regulačných orgánov v oblasti energetiky 
(ACER), a že to ohrozuje jej fungovanie a 
jej schopnosť plniť dodatočné úlohy, ktoré 
jej vyplývajú z nedávnych právnych 
predpisov;

6. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
tým, že rozpočet navrhnutý Komisiou je 
opäť hlboko pod úrovňou, ktorú požaduje 
Agentúra Európskej únie pre spoluprácu 
regulačných orgánov v oblasti energetiky 
(ACER), a že to ohrozuje jej fungovanie a 
jej schopnosť plniť svoje úlohy v oblasti 
monitorovania a transparentnosti trhu, 
ako aj dodatočné úlohy, ktoré jej vyplývajú 
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z nedávnych právnych predpisov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Jens Geier

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
tým, že rozpočet navrhnutý Komisiou je 
opäť hlboko pod úrovňou, ktorú požaduje 
Agentúra Európskej únie pre spoluprácu 
regulačných orgánov v oblasti energetiky 
(ACER), a že to ohrozuje jej fungovanie a 
jej schopnosť plniť dodatočné úlohy, ktoré 
jej vyplývajú z nedávnych právnych 
predpisov;

6. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
tým, že rozpočet navrhnutý Komisiou je 
opäť hlboko pod úrovňou, ktorú požaduje 
Agentúra Európskej únie pre spoluprácu 
regulačných orgánov v oblasti energetiky 
(ACER), Agentúra pre európsky GNSS 
(GSA) a Orgán európskych regulátorov 
pre elektronické komunikácie (BEREC), a 
že to ohrozuje ich riadne fungovanie a ich 
schopnosť plniť dodatočné úlohy, ktoré im 
vyplývajú z právnych predpisov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga, Sira Rego, Elena Kountoura

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. opätovne zdôrazňuje, že je 
potrebné zvýšiť investície do výskumu 
a inovácií s cieľom zlepšiť prístup 
k poznatkom, podporiť sociálny rozvoj 
a zvýšiť kvalitu života;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Massimiliano Salini, Evžen Tošenovský, Antonio Tajani
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Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. žiada, v súvislosti so všetkými 
agentúrami v jeho pôsobnosti (ACER, 
BEREC, ENISA a GSA), aby úroveň 
rozpočtových prostriedkov a počet 
zamestnancov zodpovedali požiadavkám 
týchto agentúr;

7. žiada, v súvislosti so všetkými 
agentúrami v jeho pôsobnosti (ACER, 
BEREC, ENISA a GSA), aby úroveň 
rozpočtových prostriedkov a počet 
zamestnancov zodpovedali požiadavkám 
týchto agentúr; trvá na tom, aby sa zvýšili 
finančné a personálne zdroje v súlade s 
rozširovaním úloh príslušných agentúr a 
pri príprave vykonávania nových 
právnych predpisov, ako aj v súlade s 
potrebou plánovania budúcich úloh a 
zodpovedností; konštatuje, že GSA čelí 
novým vznikajúcim výzvam súvisiacim s 
bezpečnosťou a ďalšími citlivými 
oblasťami, kde je pravdepodobné, že 
outsourcing zníži bezpečnosť a nákladovú 
efektívnosť a povedie k strate odborných 
znalostí; preto je potrebné prijať a udržať 
si vysoko špecializovaných odborníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. žiada, v súvislosti so všetkými 
agentúrami v jeho pôsobnosti (ACER, 
BEREC, ENISA a GSA), aby úroveň 
rozpočtových prostriedkov a počet 
zamestnancov zodpovedali požiadavkám 
týchto agentúr;

7. žiada, v súvislosti so všetkými 
agentúrami v jeho pôsobnosti (ACER, 
Úrad BEREC, ENISA a GSA), aby úroveň 
rozpočtových prostriedkov a počet 
zamestnancov zodpovedali požiadavkám 
týchto agentúr;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Jens Geier
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Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. žiada, v súvislosti so všetkými 
agentúrami v jeho pôsobnosti (ACER, 
BEREC, ENISA a GSA), aby úroveň 
rozpočtových prostriedkov a počet 
zamestnancov zodpovedali požiadavkám 
týchto agentúr;

7. preto žiada, v súvislosti so 
všetkými agentúrami v jeho pôsobnosti 
(ACER, BEREC, ENISA a GSA), aby 
úroveň rozpočtových prostriedkov a počet 
zamestnancov zodpovedali požiadavkám 
týchto agentúr;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Jessica Stegrud

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. žiada, v súvislosti so všetkými 
agentúrami v jeho pôsobnosti (ACER, 
BEREC, ENISA a GSA), aby úroveň 
rozpočtových prostriedkov a počet 
zamestnancov zodpovedali požiadavkám 
týchto agentúr;

7. žiada, v súvislosti s agentúrami 
BEREC, ENISA a GSA, aby úroveň 
rozpočtových prostriedkov a počet 
zamestnancov boli také, aké tieto agentúry 
požadovali;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Pascal Arimont

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. pripomína záväzok, ktorý prijali 
Parlament, Rada a Komisia v spoločnom 
vyhlásení pripojenom k nariadeniu (EÚ) 
2017/1953 Európskeho parlamentu a 
Rady1s cieľom zabezpečiť celkové 
financovanie podpory internetového 
pripojenia v miestnych spoločenstvách vo 
výške 120 miliónov EUR na trojročné 

8. pripomína záväzok, ktorý prijali 
Parlament, Rada a Komisia v spoločnom 
vyhlásení pripojenom k nariadeniu (EÚ) 
2017/1953 Európskeho parlamentu a Rady1 
s cieľom zabezpečiť celkové financovanie 
podpory internetového pripojenia v 
miestnych spoločenstvách vo výške 120 
miliónov EUR na trojročné obdobie, aby sa 
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obdobie, aby sa iniciatíva stala skutočným 
európskym úspechom, z ktorého budú mať 
prospech miestne komunity a občania;

iniciatíva stala skutočným európskym 
úspechom, z ktorého budú mať prospech 
miestne komunity a občania; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že na základe dvoch 
výziev na predkladanie žiadostí sa na 
portáli WiFi4EU zaregistrovalo viac ako 
23 000 obcí z celej Únie a že 6 200 obciam 
už boli udelené poukážky WiFi4EU, čo 
dokazuje úspech iniciatívy;

_________________ _________________
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2017/1953 z 25. októbra 2017, 
ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 
1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014, pokiaľ ide 
o podporu internetového pripojenia v 
miestnych spoločenstvách (Ú. v. EÚ L 286, 
1.11.2017, s. 1).

1 Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2017/1953 z 25. októbra 
2017, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) 
č. 1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014, pokiaľ 
ide o podporu internetového pripojenia 
v miestnych spoločenstvách (Ú. v. EÚ 
L 286, 1.11.2017, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Jessica Stegrud

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. pripomína záväzok, ktorý prijali 
Parlament, Rada a Komisia v spoločnom 
vyhlásení pripojenom k nariadeniu (EÚ) 
2017/1953 Európskeho parlamentu a 
Rady1s cieľom zabezpečiť celkové 
financovanie podpory internetového 
pripojenia v miestnych spoločenstvách vo 
výške 120 miliónov EUR na trojročné 
obdobie, aby sa iniciatíva stala skutočným 
európskym úspechom, z ktorého budú 
mať prospech miestne komunity a 
občania;

8. pripomína záväzok, ktorý prijali 
Parlament, Rada a Komisia v spoločnom 
vyhlásení pripojenom k nariadeniu (EÚ) 
2017/1953 Európskeho parlamentu a Rady1 
s cieľom zabezpečiť celkové financovanie 
podpory internetového pripojenia v 
miestnych spoločenstvách vo výške 120 
miliónov EUR na trojročné obdobie; 
domnieva sa, že v rozsahu, v akom Únia 
financuje opatrenia na podporu 
internetového pripojenia, by sa tieto 
opatrenia mali zameriavať výlučne na 
vidiecke spoločenstvá a komunity v menej 
rozvinutých členských štátoch;

_________________ _________________
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2017/1953 z 25. októbra 2017, 
ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 
1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014, pokiaľ ide 

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2017/1953 z 25. októbra 2017, 
ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 
1316/2013 a (EÚ) č. 283/2014, pokiaľ ide 
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o podporu internetového pripojenia v 
miestnych spoločenstvách (Ú. v. EÚ L 286, 
1.11.2017, s. 1).

o podporu internetového pripojenia v 
miestnych spoločenstvách (Ú. v. EÚ L 286, 
1.11.2017, s. 1).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga, Sira Rego, Elena Kountoura

Návrh stanoviska
Odsek 8a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. zdôrazňuje, že v súlade s článkom 
41 ods. 2 Zmluvy o EÚ sa výdavky 
vyplývajúce z operácií s vojenskými alebo 
obrannými dôsledkami nemôžu uhrádzať 
z rozpočtu Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Jens Geier

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. požaduje dodatočné finančné 
prostriedky na urýchlenie vývoja a 
zavádzania čistejších technológií s cieľom 
pomôcť splniť záväzky, ktoré Únia prijala 
v rámci Parížskej dohody;

9. požaduje dodatočné finančné 
prostriedky na urýchlenie vývoja a 
zavádzania čistejších technológií vrátane 
inovácií v oblasti čistej energie a energie z 
obnoviteľných zdrojov, ako aj finančné 
prostriedky na trvalo udržateľný rozvoj, 
boj proti energetickej chudobe a 
spravodlivú transformáciu na uhlíkovo 
neutrálne hospodárstvo pre regióny s 
intenzívnym využívaním uhlia a vysokými 
emisiami oxidu uhličitého s cieľom 
pomôcť splniť záväzky, ktoré Únia prijala 
v rámci Parížskej dohody, dosiahnuť 
uhlíkovú neutralitu do roku 2050 a splniť 
ciele udržateľného rozvoja OSN; opakuje 
svoju výzvu Komisii, aby v budúcom VFR 
zaviedla pridelenie osobitných 
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prostriedkov (4,8 miliardy EUR) na nový 
fond pre spravodlivú energetickú 
transformáciu s cieľom riešiť 
spoločenské, sociálno-ekonomické a 
environmentálne vplyvy na pracovníkov a 
komunity, ktoré sú nepriaznivo 
ovplyvnené prechodom zo závislosti od 
uhlia a uhlíka; víta odhad Komisie, že 
výdavky spojené so zmenou klímy 
dosiahnu 21 % rozpočtu na rok 2020, a 
pripomína, že toto úsilie je potrebné zvýšiť 
najmenej na 25 % výdavkov Únie na ciele 
v oblasti klímy v období VFR 2021 – 2027 
a čo najskôr na ročný cieľ týchto 
výdavkov vo výške 30 %, pričom sa budú 
dodržiavať prísnejšie osobitné ciele v 
oblasti výdavkov spojených s klímou v 
iných programoch, ako je cieľ 35 % 
schválený v programe Horizont Európa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. požaduje dodatočné finančné 
prostriedky na urýchlenie vývoja a 
zavádzania čistejších technológií s cieľom 
pomôcť splniť záväzky, ktoré Únia prijala 
v rámci Parížskej dohody;

9. požaduje dodatočné finančné 
prostriedky na urýchlenie vývoja a 
zavádzania technológií v oblasti energie z 
obnoviteľných zdrojov a energetickej 
efektívnosti s cieľom dosiahnuť najneskôr 
do roku 2050 hospodárstvo s nulovou 
bilanciou emisií skleníkových plynov; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
navrhovaný rozpočet na program 
Horizont 2020, a teda aj na celý súčasný 
VFR, nedosahuje stanovené ciele v oblasti 
výdavkov spojených s klímou a 
udržateľnosťou; zdôrazňuje svoju 
pozíciu, že v súlade so záväzkom Únie 
podľa Parížskej dohody by sa výdavky 
súvisiace s klímou mali výrazne zvýšiť; v 
tejto súvislosti pripomína prijatú zásadu 
prvoradosti energetickej efektívnosti, ako 
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aj cieľ, aby Únia dosiahla prvenstvo v 
oblasti obnoviteľných zdrojov energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Pascal Arimont

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. požaduje dodatočné finančné 
prostriedky na urýchlenie vývoja a 
zavádzania čistejších technológií s cieľom 
pomôcť splniť záväzky, ktoré Únia prijala 
v rámci Parížskej dohody;

9. zdôrazňuje, že Európa by sa mala 
stať prvým klimaticky neutrálnym 
kontinentom do roku 2050, a že plnenie 
záväzkov Únie podľa Parížskej dohody a 
cieľov na rok 2030 je preto mimoriadne 
dôležité; vyzýva najmä na ambicióznejšie 
zníženie emisií do roku 2030 aspoň o 
50 %, a preto trvá na dodatočných 
finančných prostriedkoch na urýchlenie 
vývoja a zavádzania čistejších technológií s 
cieľom pomôcť dosiahnuť tento zámer;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Jessica Stegrud

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. požaduje dodatočné finančné 
prostriedky na urýchlenie vývoja a 
zavádzania čistejších technológií s cieľom 
pomôcť splniť záväzky, ktoré Únia prijala 
v rámci Parížskej dohody;

9. požaduje dodatočné finančné 
prostriedky na urýchlenie vývoja a 
zavádzania čistejších technológií, s 
osobitným dôrazom na geoinžinierske 
technológie, ako je technológia 
odstraňovania oxidu uhličitého, zjasnenie 
oblačnosti nad morom a injektáž aerosólu 
v stratosfére, s cieľom pomôcť obmedziť 
globálne otepľovanie a splniť záväzky, 
ktoré Únia prijala v rámci Parížskej 
dohody;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Jerzy Buzek, Adina-Ioana Vălean, Christian Ehler

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. požaduje dodatočné finančné 
prostriedky na urýchlenie vývoja a 
zavádzania čistejších technológií s cieľom 
pomôcť splniť záväzky, ktoré Únia prijala 
v rámci Parížskej dohody;

9. požaduje dodatočné finančné 
prostriedky na urýchlenie vývoja a 
zavádzania čistejších technológií, ako aj 
dodatočné finančné prostriedky na 
uľahčenie spravodlivej transformácie 
uhoľných regiónov s cieľom pomôcť 
splniť záväzky, ktoré Únia prijala v rámci 
Parížskej dohody; zdôrazňuje potrebu 
naďalej podporovať uhoľné regióny v 
Únii, aby boli pripravené využiť nový 
fond pre spravodlivú energetickú 
transformáciu vo VFR na roky 2021 – 
2027;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Martina Dlabajová, Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Ivars 
Ījabs, Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Judith Bunting

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. požaduje dodatočné finančné 
prostriedky na urýchlenie vývoja a 
zavádzania čistejších technológií s cieľom 
pomôcť splniť záväzky, ktoré Únia prijala 
v rámci Parížskej dohody;

9. požaduje dodatočné finančné 
prostriedky na urýchlenie vývoja a 
zavádzania čistejších technológií s cieľom 
pomôcť splniť záväzky, ktoré Únia prijala 
v rámci Parížskej dohody; zdôrazňuje, že 
výskum a inovácie sú kľúčovými hnacími 
silami udržateľného rozvoja, a pripomína 
záväzok Únie a jej členských štátov 
dosiahnuť ciele udržateľného rozvoja;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 44
Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga, Sira Rego, Elena Kountoura

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. požaduje dodatočné finančné 
prostriedky na urýchlenie vývoja a 
zavádzania čistejších technológií s cieľom 
pomôcť splniť záväzky, ktoré Únia prijala 
v rámci Parížskej dohody;

9. požaduje dodatočné finančné 
prostriedky na urýchlenie vývoja a 
zavádzania obnoviteľných zdrojov energie 
a opatrení v oblasti energetickej 
efektívnosti s cieľom splniť záväzky 
vyplývajúce z Parížskej dohody a urýchliť 
prechod na hospodárstvo s nulovou 
bilanciou emisií skleníkových plynov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. požaduje dodatočné finančné 
prostriedky na urýchlenie vývoja a 
zavádzania čistejších technológií s cieľom 
pomôcť splniť záväzky, ktoré Únia prijala 
v rámci Parížskej dohody;

9. požaduje dodatočné finančné 
prostriedky na urýchlenie vývoja a 
zavádzania čistejších technológií pri 
súčasnom dodržiavaní zásady 
technologickej neutrality s cieľom pomôcť 
splniť záväzky, ktoré Únia prijala v rámci 
Parížskej dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz 
Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Návrh stanoviska
Odsek 9
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. požaduje dodatočné finančné 
prostriedky na urýchlenie vývoja a 
zavádzania čistejších technológií s cieľom 
pomôcť splniť záväzky, ktoré Únia prijala 
v rámci Parížskej dohody;

9. požaduje dodatočné finančné 
prostriedky na urýchlenie vývoja a 
zavádzania čistejších technológií s cieľom 
pomôcť splniť záväzky, ktoré Únia prijala 
v rámci Parížskej dohody a súboru 
pravidiel stanovených v Katoviciach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Maria Spyraki

Návrh stanoviska
Odsek 9a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. zdôrazňuje, že výzva riešiť 
problém zmeny klímy zahŕňa aj podporu 
41 regiónov závislých od uhlia, aby mohli 
dekarbonizovať svoj priemysel, ako aj 
rekvalifikáciu a zvyšovanie úrovne 
zručností pracovníkov v ich odvetví uhlia; 
žiada preto, aby sa v prípade potreby 
zabezpečila flexibilita pri 
preprogramovaní s cieľom prideliť 
dodatočné finančné prostriedky na tento 
účel; vyzýva na vytvorenie fondu pre 
spravodlivý prechod, ktorý poskytne 
dodatočné finančné prostriedky v rámci 
viacročného finančného rámca na roky 
2021 – 2027 s cieľom dosiahnuť 
bezproblémový prechod týchto regiónov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 9a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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9a. pripomína význam výskumu a 
inovácií pri riešení kľúčovej výzvy, ktorou 
je včasné riešenie problému zmeny klímy, 
a to v záujme dosiahnutia hospodárstva s 
nulovou bilanciou emisií najneskôr do 
roku 2050; v tejto súvislosti vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že prostredníctvom 
peňazí daňovníkov Únie sa neustále 
financujú projekty, ktoré nie sú odolné 
proti zmene klímy; vyzýva preto, aby sa 
príspevok Únie vyplácaný do rozpočtu 
ITER presunul na obnoviteľné zdroje 
energie a úspory energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Iskra Mihaylova

Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. požaduje dodatočné rozpočtové 
prostriedky pre Nástroj na prepájanie 
Európy, najmä jeho zložky energetiky a 
IKT, s cieľom zabezpečiť prepojenie 
izolovaných trhov a odstránenie 
pretrvávajúcich  prekážok.

10. požaduje dodatočné rozpočtové 
prostriedky pre Nástroj na prepájanie 
Európy, najmä jeho zložky energetiky a 
IKT, s cieľom zabezpečiť prepojenie 
izolovaných trhov a odstránenie 
pretrvávajúcich prekážok, ako aj vytvoriť 
základy pre energetickú sieť Únie s 
nižšími emisiami uhlíka.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Jens Geier

Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. požaduje dodatočné rozpočtové 
prostriedky pre Nástroj na prepájanie 
Európy, najmä jeho zložky energetiky a 
IKT, s cieľom zabezpečiť prepojenie 

10. požaduje dodatočné rozpočtové 
prostriedky pre Nástroj na prepájanie 
Európy, najmä jeho zložky energetiky a 
IKT, s cieľom zabezpečiť dobudovanie 
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izolovaných trhov a odstránenie 
pretrvávajúcich  prekážok.

energetickej únie, prepojenie izolovaných 
trhov a odstránenie pretrvávajúcich 
prekážok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Sandra Pereira

Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. požaduje dodatočné rozpočtové 
prostriedky pre Nástroj na prepájanie 
Európy, najmä jeho zložky energetiky a 
IKT, s cieľom zabezpečiť prepojenie 
izolovaných trhov a odstránenie 
pretrvávajúcich  prekážok.

10. požaduje dodatočné rozpočtové 
prostriedky pre Nástroj na prepájanie 
Európy, najmä jeho zložky energetiky a 
IKT, s cieľom zabezpečiť lepšie prepojenie 
jednotlivých regiónov a odstránenie 
pretrvávajúcich prekážok.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 52
Ville Niinistö
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. požaduje dodatočné rozpočtové 
prostriedky pre Nástroj na prepájanie 
Európy, najmä jeho zložky energetiky a 
IKT, s cieľom zabezpečiť prepojenie 
izolovaných trhov a odstránenie 
pretrvávajúcich  prekážok.

10. požaduje dodatočné rozpočtové 
prostriedky pre Nástroj na prepájanie 
Európy, najmä jeho zložky udržateľnej 
energetiky a IKT, s cieľom zabezpečiť 
prepojenie izolovaných trhov a odstránenie 
pretrvávajúcich prekážok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz 
Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk
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Návrh stanoviska
Odsek 10a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10a. konštatuje, že vzhľadom na 
neveľký rozpočet navrhovaný pre politiky 
súdržnosti by sa finančná podpora mala 
dodatočne nasmerovať do uhoľných 
regiónov a regiónov s vysokými emisiami 
uhlíka, ktoré majú problém plniť záväzky 
v rámci politiky Únie v oblasti klímy a 
zmierňovať ich negatívne sociálno-
ekonomické účinky; vyzýva preto na 
primerané financovanie opatrení 
uľahčujúcich spravodlivú energetickú 
transformáciu, a to aj prostredníctvom 
pilotných projektov a prípravných akcií, 
pričom sa zabezpečia primerané 
kompenzačné opatrenia pre krajiny a 
regióny, ktoré sú pri energetickej 
transformácii v horšej východiskovej 
pozícii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Adina-Ioana Vălean

Návrh stanoviska
Odsek 10a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10a. je hlboko znepokojený 
pokračujúcou neistotou spojenou s 
vystúpením Spojeného kráľovstva z 
Európskej únie; zdôrazňuje, že predbežné 
finančné opatrenia sú potrebné v prípade, 
ak Spojené kráľovstvo úplne alebo 
čiastočne neprispeje do rozpočtu na rok 
2020, vyzýva preto všetky ostatné členské 
štáty, aby zasiahli a v plnej miere 
vykompenzovali príspevok Spojeného 
kráľovstva, keďže všetky programy sú vo 
svojej záverečnej fáze a príjemcovia 
finančných prostriedkov Únie potrebujú 
istotu, že Únia splní svoje záväzky.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Jens Geier

Návrh stanoviska
Odsek 10a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10a. zdôrazňuje, že vzhľadom na to, že 
Spojené kráľovstvo by malo prispieť do 
rozpočtov na roky 2019 a 2020, sa 
neočakáva, že vystúpenie Spojeného 
kráľovstva z Únie bude mať priamy vplyv 
na programy v oblasti priemyselnej, 
výskumnej a energetickej politiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Giorgos Georgiou, Marisa Matias, Marc Botenga, Sira Rego, Elena Kountoura

Návrh stanoviska
Odsek 10a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10a. zdôrazňuje, že vzhľadom na 
súčasnú hospodársku situáciu je veľmi 
dôležité zaviesť a posilniť mechanizmus 
podpory pre mikropodniky a malé 
a stredné podniky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Jens Geier

Návrh stanoviska
Odsek 10b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10b. zdôrazňuje, že ak si Únia nedokáže 
splniť svoje právne a politické záväzky, 
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pokiaľ ide o platobné rozpočtové 
prostriedky, vážne to oslabí jej 
dôveryhodnosť a bude to mať negatívny 
vplyv na dôveru v schopnosť inštitúcií 
Únie plniť si svoje úlohy; zdôrazňuje, že 
je to ešte viac zvýraznené skutočnosťou, 
že Únia sa blíži ku koncu súčasného VFR, 
a že vykonávanie viacročných programov 
preto musí rýchlo napredovať.

Or. en


