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Pozmeňujúci návrh 1
Álvaro Amaro

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. pripomína, že súdržnosť je jedným 
z cieľov EÚ, ako sa stanovuje v článku 3 
Zmluvy o Európskej únii, je vymedzená v 
článku 174 ZFEÚ a je spoločnou 
právomocou EÚ a členských štátov. 
Zdôrazňuje, že politika súdržnosti je 
jednou z najdôležitejších politík EÚ, ako aj 
jej hlavnou politikou verejných investícií, s 
rozpočtom 351,8 miliardy EUR na obdobie 
2014 – 2020, čo je  tretina VFR;

1. pripomína, že súdržnosť je jedným 
z cieľov EÚ, ako sa stanovuje v článku 3 
Zmluvy o Európskej únii, je vymedzená v 
článku 174 ZFEÚ a je spoločnou 
právomocou EÚ a členských štátov. 
Zdôrazňuje, že politika súdržnosti je – a v 
budúcom VFR by aj mala zostať – jednou 
z najdôležitejších politík EÚ, ako aj jej 
hlavnou politikou verejných investícií, s 
rozpočtom 351,8 miliardy EUR na obdobie 
2014 – 2020, čo je tretina VFR;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki, Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. pripomína, že súdržnosť je jedným 
z cieľov EÚ, ako sa stanovuje v článku 3 
Zmluvy o Európskej únii, je vymedzená v 
článku 174 ZFEÚ a je spoločnou 
právomocou EÚ a členských štátov. 
Zdôrazňuje, že politika súdržnosti je 
jednou z najdôležitejších politík EÚ, ako aj 
jej hlavnou politikou verejných investícií, s 
rozpočtom 351,8 miliardy EUR na obdobie 
2014 – 2020, čo je  tretina VFR;

1. pripomína, že súdržnosť je jedným 
z cieľov EÚ, ako sa stanovuje v článku 3 
Zmluvy o Európskej únii, je vymedzená v 
článku 174 ZFEÚ a je spoločnou 
právomocou EÚ a členských štátov. 
Zdôrazňuje, že politika súdržnosti je 
jednou z najdôležitejších politík EÚ, ako aj 
jej hlavnou politikou verejných investícií, s 
rozpočtom 351,8 miliardy EUR na obdobie 
2014 – 2020, čo je tretina VFR; trvá na 
tom, že rozpočet na politiku súdržnosti by 
sa už nemal ďalej znižovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
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Stéphane Bijoux, Ondřej Knotek

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že najvzdialenejšie 
regióny uvedené v článku 349 ZFEÚ 
využívajú osobitné opatrenia, najmä v 
rámci politiky súdržnosti, pokiaľ ide o 
podmienky prístupu k finančným 
prostriedkom, ktoré sú nevyhnutné a 
zásadné na podporu ich udržateľného 
rozvoja, a tým aj na dosiahnutie cieľov 
udržateľného rozvoja, s ohľadom na ich 
hospodársku a sociálnu situáciu, silný 
štrukturálny vplyv ich zemepisnej 
odľahlosti a ich značné vystavenie 
vplyvom spojeným so zmenou klímy;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 4
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že politika súdržnosti je 
založená na politike solidarity, sleduje cieľ 
zmluvy presadzovať a podporovať celkový 
harmonický rozvoj členských štátov a 
regiónov a zameriava sa na zníženie 
hospodárskych, sociálnych a územných 
rozdielov medzi regiónmi EÚ a v rámci 
nich a na zabezpečenie toho, aby žiadny 
región nezaostával;  domnieva sa, že 
vytvára rast a pracovné miesta v celej Únii 
a prispieva k plneniu kľúčových cieľov a 
priorít Únie vrátane jej cieľov v oblasti 
klímy a energetiky, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho 
hospodárskeho rastu;

2. zdôrazňuje, že politika súdržnosti je 
založená na politike solidarity, sleduje cieľ 
zmluvy presadzovať a podporovať celkový 
harmonický rozvoj členských štátov a 
regiónov a zameriava sa na zníženie 
hospodárskych, sociálnych a územných 
rozdielov medzi regiónmi EÚ a v rámci 
nich a na zabezpečenie toho, aby žiadny 
región nezaostával, pri zohľadnení 
demografických výziev a osobitných 
potrieb vyľudnených a riedko osídlených 
oblastí; domnieva sa, že vytvára rast a 
pracovné miesta v celej Únii a prispieva k 
plneniu kľúčových cieľov a priorít Únie 
vrátane jej cieľov v oblasti klímy, 
energetiky, inovácie, vzdelávania a 
sociálneho začlenenia, ako aj 
inteligentného, udržateľného a 
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inkluzívneho hospodárskeho rastu;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 5
Maria Spyraki

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že politika súdržnosti je 
založená na politike solidarity, sleduje cieľ 
zmluvy presadzovať a podporovať celkový 
harmonický rozvoj členských štátov a 
regiónov a zameriava sa na zníženie 
hospodárskych, sociálnych a územných 
rozdielov medzi regiónmi EÚ a v rámci 
nich a na zabezpečenie toho, aby žiadny 
región nezaostával;  domnieva sa, že 
vytvára rast a pracovné miesta v celej Únii 
a prispieva k plneniu kľúčových cieľov a 
priorít Únie vrátane jej cieľov v oblasti 
klímy a energetiky, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho 
hospodárskeho rastu;

2. zdôrazňuje, že politika súdržnosti je 
založená na politike solidarity, sleduje cieľ 
zmluvy presadzovať a podporovať celkový 
harmonický rozvoj členských štátov a 
regiónov a zameriava sa na zníženie 
hospodárskych, sociálnych a územných 
rozdielov medzi regiónmi EÚ a v rámci 
nich a na zabezpečenie toho, aby žiadny 
región nezaostával; zdôrazňuje, že 
doplnkovosť zaisťuje vyvážené a 
udržateľné využívanie štrukturálnych 
fondov v spojení so všetkými dostupnými 
zdrojmi vrátane finančných nástrojov; 
domnieva sa, že vytvára rast a pracovné 
miesta v celej Únii a prispieva k plneniu 
kľúčových cieľov a priorít Únie vrátane jej 
cieľov v oblasti klímy a energetiky, 
inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho hospodárskeho rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že politika súdržnosti je 
založená na politike solidarity, sleduje cieľ 
zmluvy presadzovať a podporovať celkový 
harmonický rozvoj členských štátov a 
regiónov a zameriava sa na zníženie 

2. zdôrazňuje, že politika súdržnosti je 
založená na politike solidarity, sleduje cieľ 
zmluvy presadzovať a podporovať celkový 
harmonický rozvoj členských štátov a 
regiónov a zameriava sa na zníženie 
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hospodárskych, sociálnych a územných 
rozdielov medzi regiónmi EÚ a v rámci 
nich a na zabezpečenie toho, aby žiadny 
región nezaostával;  domnieva sa, že 
vytvára rast a pracovné miesta v celej Únii 
a prispieva k plneniu kľúčových cieľov a 
priorít Únie vrátane jej cieľov v oblasti 
klímy a energetiky, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho 
hospodárskeho rastu;

hospodárskych, sociálnych a územných 
rozdielov medzi regiónmi EÚ a v rámci 
nich a na zabezpečenie toho, aby žiadny 
región nezaostával; domnieva sa, že 
vytvára rast a pracovné miesta v celej Únii 
a prispieva k plneniu kľúčových cieľov a 
priorít Únie vrátane jej cieľov v oblasti 
klímy a energetiky, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho 
hospodárskeho rastu; zdôrazňuje význam 
zmierňovania tlaku na regióny, ktoré sú 
vystavené nevyváženým vplyvom 
utečeneckej krízy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že politika súdržnosti je 
založená na politike solidarity, sleduje cieľ 
zmluvy presadzovať a podporovať celkový 
harmonický rozvoj členských štátov a 
regiónov a zameriava sa na zníženie 
hospodárskych, sociálnych a územných 
rozdielov medzi regiónmi EÚ a v rámci 
nich a na zabezpečenie toho, aby žiadny 
región nezaostával;  domnieva sa, že 
vytvára rast a pracovné miesta v celej Únii 
a prispieva k plneniu kľúčových cieľov a 
priorít Únie vrátane jej cieľov v oblasti 
klímy a energetiky, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho 
hospodárskeho rastu;

2. zdôrazňuje, že politika súdržnosti je 
založená na politike solidarity, sleduje cieľ 
zmluvy presadzovať a podporovať celkový 
harmonický rozvoj členských štátov a 
regiónov a zameriava sa na zníženie 
hospodárskych, sociálnych a územných 
rozdielov medzi regiónmi EÚ a v rámci 
nich, na presadzovanie regionálnej 
spolupráce a na zabezpečenie toho, aby 
žiadny región nezaostával; domnieva sa, že 
vytvára rast a pracovné miesta v celej Únii 
a prispieva k plneniu kľúčových cieľov a 
priorít Únie vrátane jej cieľov v oblasti 
klímy a energetiky, infraštruktúry a 
inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho hospodárskeho rastu;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 8
Álvaro Amaro

Návrh stanoviska
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Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že politika súdržnosti je 
založená na politike solidarity, sleduje cieľ 
zmluvy presadzovať a podporovať celkový 
harmonický rozvoj členských štátov a 
regiónov a zameriava sa na zníženie 
hospodárskych, sociálnych a územných 
rozdielov medzi regiónmi EÚ a v rámci 
nich a na zabezpečenie toho, aby žiadny 
región nezaostával;  domnieva sa, že 
vytvára rast a pracovné miesta v celej Únii 
a prispieva k plneniu kľúčových cieľov a 
priorít Únie vrátane jej cieľov v oblasti 
klímy a energetiky, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho 
hospodárskeho rastu;

2. zdôrazňuje, že politika súdržnosti je 
založená na politike solidarity, sleduje cieľ 
zmluvy presadzovať a podporovať celkový 
harmonický rozvoj členských štátov a 
regiónov a zameriava sa na zníženie 
hospodárskych, sociálnych a územných 
rozdielov medzi regiónmi EÚ a v rámci 
nich a na zabezpečenie toho, aby žiadny 
región nezaostával, čo sa týka najmä 
znevýhodnených regiónov; domnieva sa, 
že vytvára rast a pracovné miesta v celej 
Únii a prispieva k plneniu kľúčových 
cieľov a priorít Únie vrátane jej cieľov v 
oblasti klímy a energetiky, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho 
hospodárskeho rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Stefania Zambelli

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že politika súdržnosti je 
založená na politike solidarity, sleduje cieľ 
zmluvy presadzovať a podporovať celkový 
harmonický rozvoj členských štátov a 
regiónov a zameriava sa na zníženie 
hospodárskych, sociálnych a územných 
rozdielov medzi regiónmi EÚ a v rámci 
nich a na zabezpečenie toho, aby žiadny 
región nezaostával;  domnieva sa, že 
vytvára rast a pracovné miesta v celej Únii 
a prispieva k plneniu kľúčových cieľov a 
priorít Únie vrátane jej cieľov v oblasti 
klímy a energetiky, inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho 
hospodárskeho rastu;

2. zdôrazňuje, že politika súdržnosti je 
založená na politike solidarity, sleduje cieľ 
zmluvy presadzovať a podporovať celkový 
harmonický rozvoj členských štátov a 
regiónov a zameriava sa na zníženie 
hospodárskych, sociálnych a územných 
rozdielov medzi regiónmi EÚ a v rámci 
nich a na zabezpečenie toho, aby žiadny 
región nezaostával; domnieva sa, že 
vytvára rast a pracovné miesta v celej Únii 
a prispieva k plneniu kľúčových cieľov a 
priorít Únie, ako je obehové hospodárstvo 
a udržateľný a inkluzívny rast;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 10
Cristina Maestre Martín De Almagro, Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. opätovne zdôrazňuje, že na to, aby 
bolo možné dosiahnuť ciele politiky 
súdržnosti, musia regionálne, miestne, 
mestské i ďalšie orgány spolupracovať a 
viesť dialóg s organizáciami občianskej 
spoločnosti vrátane univerzít, 
environmentálnych organizácií a skupín 
zastupujúcich etnickú, náboženskú a 
vekovú rozmanitosť, osoby so zdravotným 
postihnutím a rôzne sexuálne orientácie 
alebo rodové identity;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 11
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Stefania Zambelli

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. pripomína najmä úlohu politiky 
súdržnosti, pokiaľ ide o energetiku, 
zmenu klímy a zmierňovanie jej účinkov; 
zdôrazňuje jej význam pre rozvoj 
infraštruktúry, ktorý je potrebný na to, 
aby sa znížili existujúce územné, sociálne 
a hospodárske rozdiely medzi regiónmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Tonino Picula

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje potrebu odstrániť 
medzeru v rozpočte na oblasť klímy vo 
výške 3,5 miliardy EUR a potrebu vyhnúť 
sa vynakladaniu verejných prostriedkov 
na fosílne palivá s cieľom zamerať sa 
ďalej na boj proti zmene klímy v záujme 
splnenia Parížskej dohody a dosiahnutia 
čistej nulovej bilancie emisií uhlíka 
najneskôr do roku 2050;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Tonino Picula

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. pripomína, že politika súdržnosti je 
jedným z najdôležitejších nástrojov na 
riešenie priorít uvedených v návrhu 
rozpočtu Komisie na rok 2020;

3. pripomína, že politika súdržnosti je 
jedným z najdôležitejších nástrojov na 
riešenie priorít uvedených v návrhu 
rozpočtu Komisie na rok 2020; zdôrazňuje 
návratnosť investícií v rámci politiky 
súdržnosti, keďže každé investované 1 
euro vedie k výsledkom v oblasti rastu a 
tvorby pracovných miest v hodnote 2,74 
eur;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Martina Michels

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. pripomína, že politika súdržnosti je 
užitočným nástrojom na podporu 
prijímania a integrácie migrantov, a trvá 
na tom, že rozpočet EÚ na rok 2020 by 
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mal prispieť k riešeniu výziev spojených s 
migráciou v duchu solidarity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. konštatuje, že rozpočtový rok 2020 
je posledným rokom súčasného obdobia 
VFR, a preto zdôrazňuje dôležitosť 
prípravy nového finančného obdobia a 
plynulého prispôsobenia sa tomuto 
finančnému obdobiu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Odsek 3b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. zdôrazňuje, že Kohézny fond na 
roky 2021 – 2027 by sa nemal znížiť 
v porovnaní s úrovňami z roku 2020, a to 
ani v prípade brexitu, a že novým 
iniciatívam EÚ musia zodpovedať nové a 
primerané finančné zdroje a tieto 
iniciatívy by sa mali prijímať 
spolurozhodovacím postupom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
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Odsek 3c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3c. vyjadruje hlboké znepokojenie v 
súvislosti s rozpočtovými dôsledkami 
brexitu bez dohody, a keďže regióny 
musia plánovať svoju činnosť vopred, 
dôrazne sa stavia proti akémukoľvek 
neočakávanému zníženiu rozpočtových 
prostriedkov pridelených na politiku 
súdržnosti v roku 2020 v prípade, že medzi 
Úniou a Spojeným kráľovstvom nebude 
dosiahnutá dohoda;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Tonino Picula

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. víta skutočnosť, že na obdobie 2007 
– 2013 už nie sú potrebné žiadne ďalšie 
platby a že miera vykonávania platieb a 
výberu projektov sa zlepšila, takže 
vykonávanie programu pokračuje bežným 
tempom a konečne dosiahlo úroveň 
predchádzajúceho programového obdobia, 
keď v januári 2019 bolo na úrovni 75 %;

4. víta skutočnosť, že na obdobie 2007 
– 2013 už nie sú potrebné žiadne ďalšie 
platby a že miera vykonávania platieb a 
výberu projektov sa zlepšila, takže 
vykonávanie programu pokračuje bežným 
tempom a konečne dosiahlo a aj prekonalo 
úroveň predchádzajúceho programového 
obdobia, keď v septembri 2019 bolo na 
úrovni 83 %; konštatuje však veľké 
rozdiely medzi členskými štátmi v 
súvislosti s touto mierou vykonávania a 
vyzýva Komisiu, aby ďalej pomáhala 
členským štátom, ktoré zaostávajú pri 
zlepšovaní svojich výsledkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Rosa D'Amato

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

5a. zdôrazňuje význam posilnenia 
administratívnych kapacít miestnych a 
regionálnych orgánov, ktoré sú kľúčovým 
prvkom pre správnu prípravu a realizáciu 
projektov v praxi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu a Radu, aby sa 
zobrali ponaučenie z tohto programového 
obdobia a vyhli sa ďalším krízam v oblasti 
platieb;

6. vyzýva Komisiu a Radu, aby sa 
zobrali ponaučenie z tohto programového 
obdobia a vyhli sa ďalším krízam v oblasti 
platieb; upozorňuje na to, že oneskorenia 
pri zavádzaní financovaných programov a 
neskorá realizácia projektov vedú k 
hromadeniu žiadostí o platby na konci 
programového obdobia;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 21
Martina Michels

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu a Radu, aby sa 
zobrali ponaučenie z tohto programového 
obdobia a vyhli sa ďalším krízam v oblasti 
platieb;

6. vyzýva Komisiu a Radu, aby sa 
zobrali ponaučenie z tohto programového 
obdobia a vyhli sa ďalším krízam v oblasti 
platieb; je znepokojený dôsledkami 
možného brexitu bez dohody a vyzýva 
Úniu a členské štáty, aby sa vyhli 
akémukoľvek možnému vplyvu na 
politiku súdržnosti;



AM\1188280SK.docx 13/21 PE641.111v01-00

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu a Radu, aby sa 
zobrali ponaučenie z tohto programového 
obdobia a vyhli sa ďalším krízam v oblasti 
platieb;

6. vyzýva Komisiu a Radu, aby sa 
zobrali ponaučenie z tohto programového 
obdobia a vyhli sa akýmkoľvek budúcim 
oneskoreniam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Alexandra Geese

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
vo VFR na obdobie 2014 – 2020 nebude 
dosiahnutý cieľ, aby sa 20 % rozpočtu 
pridelilo na výdavky spojené s klímou; 
domnieva sa, že navrhovaných 21 % 
rozpočtových prostriedkov v roku 2020 
vyčlenených na opatrenie v oblasti klímy 
nepostačuje na kompenzáciu 
nedostatočných výdavkov v minulých 
rokoch; naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
výrazne zvýšila percentuálny podiel 
výdavkov na boj proti zmene klímy na rok 
2020; vyzýva členské štáty a regióny, aby 
náležite zohľadnili významný prínos 
politiky súdržnosti pre investície do 
ochrany klímy a pre dosiahnutie cieľa 
Únie v oblasti výdavkov na klímu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 24
Rosa D'Amato

Návrh stanoviska
Odsek 7a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že politika súdržnosti 
by nemala byť predmetom žiadneho 
presunu, ktorý by mohol ohroziť 
schopnosť štrukturálnych a investičných 
fondov podporovať rozvoj infraštruktúr v 
celej Európskej únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Martina Michels

Návrh stanoviska
Odsek 7a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. pripomína, že politika súdržnosti a 
správa hospodárskych záležitostí majú 
odlišné a čiastočne protichodné ciele;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. konštatuje, že financovanie 
programu na podporu štrukturálnych 
reforiem sa bude zabezpečovať z celkovej 
rezervy na záväzky; varuje, že zvýšenia by 
nemali byť na úkor politiky súdržnosti;

8. konštatuje, že financovanie 
programu na podporu štrukturálnych 
reforiem sa bude zabezpečovať z celkovej 
rezervy na záväzky; varuje, že zvýšenia by 
nemali byť na úkor politiky súdržnosti; 
zdôrazňuje, že financovanie súdržnosti 
musí byť prioritou po rozvoji základnej 
infraštruktúry, najmä v regiónoch, ktoré 
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výrazne zaostávajú;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 27
Ondřej Knotek

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. konštatuje, že financovanie 
programu na podporu štrukturálnych 
reforiem sa bude zabezpečovať z celkovej 
rezervy na záväzky; varuje, že zvýšenia by 
nemali byť na úkor politiky súdržnosti;

8. konštatuje, že financovanie 
programu na podporu štrukturálnych 
reforiem sa bude zabezpečovať z celkovej 
rezervy na záväzky; varuje, že zvýšenia by 
nemali byť na úkor politiky súdržnosti; 
pripomína, že nové iniciatívy EÚ by sa 
mali financovať z nových dodatočných 
zdrojov, a nie na úkor dlhodobých politík 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Rosa D'Amato

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. konštatuje, že financovanie 
programu na podporu štrukturálnych 
reforiem sa bude zabezpečovať z celkovej 
rezervy na záväzky; varuje, že zvýšenia by 
nemali byť na úkor politiky súdržnosti;

8. konštatuje, že financovanie 
programu na podporu štrukturálnych 
reforiem sa bude zabezpečovať z celkovej 
rezervy na záväzky; varuje, že zvýšenia by 
nemali byť na úkor politiky súdržnosti a že 
reformy by po dohode s vnútroštátnymi 
orgánmi mali náležite zohľadňovať 
územné potreby a špecifiká;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Tonino Picula
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Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. konštatuje, že financovanie 
programu na podporu štrukturálnych 
reforiem sa bude zabezpečovať z celkovej 
rezervy na záväzky; varuje, že zvýšenia by 
nemali byť na úkor politiky súdržnosti;

8. konštatuje, že financovanie 
programu na podporu štrukturálnych 
reforiem sa bude zabezpečovať z celkovej 
rezervy na záväzky; opakuje svoju 
podporu programu na podporu 
štrukturálnych reforiem a varuje, že 
zvýšenia finančných prostriedkov by 
nemali byť na úkor politiky súdržnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. žiada, aby sa v nadväznosti na 
dohodu v rámci rozpočtového postupu na 
rok 2019 uskutočnilo preprogramovanie 
iniciatívy na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí s cieľom zvýšiť úroveň 
viazaných rozpočtových prostriedkov;

9. žiada, aby sa v nadväznosti na 
dohodu v rámci rozpočtového postupu na 
rok 2019 uskutočnilo preprogramovanie 
iniciatívy na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí s cieľom zvýšiť úroveň 
viazaných rozpočtových prostriedkov; 
zdôrazňuje, že treba nasmerovať finančné 
prostriedky do osobitných opatrení 
zameraných na obmedzovanie exodu 
mladých ľudí z menej rozvinutých 
regiónov;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 31
Rosa D'Amato

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh



AM\1188280SK.docx 17/21 PE641.111v01-00

SK

9. žiada, aby sa v nadväznosti na 
dohodu v rámci rozpočtového postupu na 
rok 2019 uskutočnilo preprogramovanie 
iniciatívy na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí s cieľom zvýšiť úroveň 
viazaných rozpočtových prostriedkov;

9. žiada, aby sa v nadväznosti na 
dohodu v rámci rozpočtového postupu na 
rok 2019 uskutočnilo preprogramovanie 
iniciatívy na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí s cieľom zvýšiť úroveň 
viazaných rozpočtových prostriedkov; 
zároveň zdôrazňuje potrebu lepšieho 
plánovania a riadenia dostupných 
zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Tonino Picula

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. žiada, aby sa v nadväznosti na 
dohodu v rámci rozpočtového postupu na 
rok 2019 uskutočnilo preprogramovanie 
iniciatívy na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí s cieľom zvýšiť úroveň 
viazaných rozpočtových prostriedkov;

9. žiada, aby sa v nadväznosti na 
dohodu v rámci rozpočtového postupu na 
rok 2019 uskutočnilo preprogramovanie 
iniciatívy na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí s cieľom výrazne zvýšiť 
úroveň viazaných rozpočtových 
prostriedkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Adrian-Dragoş Benea

Návrh stanoviska
Odsek 9a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. ľutuje zníženie prostriedkov v 
Kohéznom fonde v porovnaní s 
predchádzajúcim programovým obdobím 
a pripomína riziko zväčšujúcich sa 
rozdielov v oblasti rozvoja, pokiaľ ide o 
základnú, a najmä dopravnú 
infraštruktúru; požaduje pružnejšie 
rozpočtové mechanizmy, ktoré by uľahčili 
prerozdeľovanie finančných prostriedkov 
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na dodatočné investície do základnej 
infraštruktúry, a to najmä infraštruktúry 
TEN-T, ktorá je hybnou silou 
hospodárskeho, sociálneho a územného 
začleňovania na úrovni EÚ v tých 
členských štátoch, ktoré v rozvoji zjavne 
zaostávajú;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 34
Maria Spyraki, Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis, Peter Jahr

Návrh stanoviska
Odsek 9a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. zdôrazňuje výzvu, ktorou je 
plnenie cieľa v oblasti zmeny klímy, a to 
aj podporou 41 regiónov závislých od 
uhlia, aby mohli dekarbonizovať svoje 
hospodárstvo a rekvalifikovať a zvyšovať 
kvalifikáciu pracovníkov v odvetví ťažby 
uhlia, a žiada preto, aby sa v prípade 
potreby zabezpečila flexibilita pri 
preprogramovaní s cieľom vyčleniť na 
tento cieľ prostriedky z politiky 
súdržnosti. S cieľom riešiť hladkú 
transformáciu týchto regiónov vyzýva na 
vytvorenie fondu pre spravodlivú 
transformáciu, ktorý bude poskytovať 
dodatočné finančné prostriedky v rámci 
viacročného finančného rámca na roky 
2021 – 2027;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Alexandra Geese, Bronis Ropė

Návrh stanoviska
Odsek 9a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. podporuje Komisiu v tom, aby sa 
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intenzívnejšie zaoberala regiónmi s 
osobitnými potrebami, s cieľom podporiť 
spravodlivý prechod na rozvoj orientovaný 
na budúcnosť a rozvoj odolný voči zmene 
klímy; očakáva, že Komisia zohľadní 
najmä regióny, v ktorých sa postupne 
zastavuje ťažba uhlia; domnieva sa, že by 
sa mala poskytnúť dostatočná podpora aj 
činnostiam s osobitným zameraním na 
zdravotné a environmentálne aspekty, 
ktoré by mohli vyplývať z požiadaviek 
súvisiacich s energetickou 
transformáciou, ako napríklad vyradenie 
jadrových elektrární z prevádzky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Raffaele Fitto

Návrh stanoviska
Odsek 9a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. vyzýva Komisiu, aby na základe 
zistení vyplývajúcich z monitorovania 
preprogramovala počas roku 2020 zdroje, 
ktoré nie sú viazané na infraštruktúrne 
opatrenia hmotnej a nehmotnej povahy, 
zamerané na posilnenie a realizáciu 
prepojenosti medzi oblasťami, na 
zaistenie ochrany a zachovania životného 
prostredia a na aktiváciu opatrení 
určených na podporu rastu výrobného 
systému, a to najmä tých, ktoré môžu 
podporovať výskum a inovácie;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 37
Ondřej Knotek

Návrh stanoviska
Odsek 9a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. berie na vedomie návrh Európskej 
komisie vyčleniť 21 % z celkového 
rozpočtu na rok 2020 na riešenie zmeny 
klímy a na zabezpečenie dekarbonizácie 
európskeho hospodárstva; zdôrazňuje 
potrebu zaistiť spravodlivú transformáciu 
na nízkouhlíkové hospodárstvo do roku 
2050;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Ondřej Knotek

Návrh stanoviska
Odsek 9b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9b. poukazuje na to, že v oblasti 
výskumu a inovácií zameraných na rozvoj 
nízkouhlíkových technológií sú potrebné 
zvýšené investície; vyzýva Komisiu a 
Radu, aby v rozpočte vyčlenili dostatočné 
zdroje na realizáciu budúceho fondu na 
spravodlivú transformáciu s cieľom 
zabezpečiť potrebnú podporu pre uhoľné 
regióny a regióny s vysokými emisiami 
uhlíka s cieľom uľahčiť spravodlivý a 
inkluzívny prechod; pripomína, že 
prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo 
bude viesť v uhoľnom priemysle k strate 
27 000 pracovných miest v rokoch 2015 až 
2020 a do roku 2030 by strata mohla 
predstavovať až 160 000 pracovných 
miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Raffaele Fitto

Návrh stanoviska
Odsek 9b (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9b. žiada Komisiu, aby navýšila zdroje 
vyčlenené na bezpečnosť a občianstvo a 
pomáhala členským štátom, ktoré sú v 
prvej línii migračnej a utečeneckej krízy;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 40
Raffaele Fitto

Návrh stanoviska
Odsek 9c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9c. s ohľadom na to, že bolo 
vyčlenených viac prostriedkov na 
udržateľný rast, vyzýva Komisiu, aby 
poskytla dodatočné finančné prostriedky 
členským štátom postihnutým prírodnými 
katastrofami alebo chorobami rastlín, 
najmä baktériou Xyella fastidiosa;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 41
Daniel Buda, Mircea-Gheorghe Hava, Iuliu Winkler

Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
transparentné, spravodlivé a zodpovedné 
využívanie zdrojov Únie.

10. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili transparentné, spravodlivé 
a zodpovedné využívanie zdrojov Únie;

Or. ro


