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22.7.2020 B9-0229/11

Pozmeňujúci návrh 11
Malin Björk, Nikolaj Villumsen
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
o záveroch z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady 17. až 21. júla 2020

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. vyjadruje veľké poľutovanie nad 
skutočnosťou, že Európska rada výrazne 
oslabila snahy Komisie a Parlamentu 
podporovať právny štát, základné práva a 
demokraciu v rámci VFR a Nástroja 
obnovy (Next Generation EU); opätovne 
žiada, aby doplnil prácu spoluspravodajcu 
na navrhovanom mechanizme Komisie s 
cieľom ochrániť rozpočet EÚ v prípade, ak 
existuje systémové riziko pre hodnoty 
ukotvené v článku 2 ZEÚ a ak sú ohrozené 
finančné záujmy Únie; zdôrazňuje, že na 
to, aby tento mechanizmus získal účinnosť, 
mal by sa aktivovať obrátenou 
kvalifikovanou väčšinou; zdôrazňuje, že 
tento mechanizmus by nemal mať vplyv na 
povinnosť vládnych orgánov alebo 
členských štátov vykonávať platby 
konečným prijímateľom alebo príjemcom; 
zdôrazňuje, že nariadenie o právnom štáte 
bude prijaté spolurozhodovacím postupom;

9. vyjadruje veľké poľutovanie nad 
skutočnosťou, že Európska rada výrazne 
oslabila snahy Komisie a Parlamentu 
podporovať právny štát, základné práva a 
demokraciu v rámci VFR a Nástroja 
obnovy (Next Generation EU); vyhlasuje, 
že Európsky parlament neudelí svoj 
súhlas s VFR na roky 2021 – 2027, 
pokiaľ neoddeliteľnou súčasťou dohody 
nebude záväzný mechanizmus 
podmienenosti; v tejto súvislosti opätovne 
žiada, aby doplnil prácu spoluspravodajcu 
na navrhovanom mechanizme Komisie s 
cieľom ochrániť rozpočet EÚ v prípade, ak 
existuje systémové riziko pre hodnoty 
ukotvené v článku 2 ZEÚ a ak sú ohrozené 
finančné záujmy Únie; zdôrazňuje, že na 
to, aby tento mechanizmus získal účinnosť, 
mal by sa aktivovať obrátenou 
kvalifikovanou väčšinou; zdôrazňuje, že 
tento mechanizmus by nemal mať vplyv na 
povinnosť vládnych orgánov alebo 
členských štátov vykonávať platby 
konečným prijímateľom alebo príjemcom; 
zdôrazňuje, že nariadenie o právnom štáte 
bude prijaté spolurozhodovacím postupom;
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22.7.2020 B9-0229/12

Pozmeňujúci návrh 12
Manuel Bompard
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
o záveroch z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady 17. až 21. júla 2020

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. preto zdôrazňuje, že táto reforma 
by mala obsahovať súbor nových vlastných 
zdrojov, ktoré musia byť zaradené do 
rozpočtu Únie od 1. januára 2021; 
zdôrazňuje, že príspevok z plastov 
predstavuje len prvý čiastkový krok k 
naplneniu očakávania Parlamentu; má v 
úmysle rokovať o právne záväznom 
kalendári, ktorý by mal schváliť 
rozpočtový orgán na zavedenie 
dodatočných nových vlastných zdrojov v 
priebehu prvej polovice budúceho VFR, 
ako je systém EÚ na obchodovanie s 
emisiami (a príjmy vyplývajúce z 
prípadného budúceho rozšírenia), 
mechanizmus kompenzácie uhlíka na 
hraniciach, digitálna daň, daň z finančných 
transakcií a spoločný konsolidovaný základ 
dane z príjmov právnických osôb; vyzýva 
na revíziu VFR v polovici trvania, ktorá 
sa má v prípade potreby použiť na 
doplnenie dodatočných vlastných zdrojov 
v druhej polovici VFR na roky 2021 – 
2027 s cieľom zabezpečiť, aby sa tento 
cieľ dosiahol do konca VFR na roky 2021 
– 2027;

11. preto zdôrazňuje, že táto reforma 
by mala obsahovať súbor nových vlastných 
zdrojov, ktoré musia byť zaradené do 
rozpočtu Únie od 1. januára 2021; 
zdôrazňuje, že príspevok z plastov 
predstavuje len prvý čiastkový krok k 
naplneniu očakávania Parlamentu; má v 
úmysle rokovať o právne záväznom 
kalendári, ktorý by mal schváliť 
rozpočtový orgán na zavedenie 
dodatočných nových vlastných zdrojov v 
priebehu prvej polovice budúceho VFR, 
ako je systém EÚ na obchodovanie s 
emisiami (a príjmy vyplývajúce z 
prípadného budúceho rozšírenia), 
mechanizmus kompenzácie uhlíka na 
hraniciach, digitálna daň, daň z finančných 
transakcií, daň z bohatstva, daň z 
leteckého paliva, daň z neočakávaného 
zisku a spoločný konsolidovaný základ 
dane z príjmov právnických osôb; vyzýva 
na revíziu VFR v polovici trvania, ktorá sa 
má v prípade potreby použiť na doplnenie 
dodatočných vlastných zdrojov v druhej 
polovici VFR na roky 2021 – 2027 s 
cieľom zabezpečiť, aby sa tento cieľ 
dosiahol do konca VFR na roky 2021 – 
2027;
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22.7.2020 B9-0229/13

Pozmeňujúci návrh 13
Marc Botenga
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
o záveroch z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady 17. až 21. júla 2020

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. preto zdôrazňuje, že táto reforma 
by mala obsahovať súbor nových 
vlastných zdrojov, ktoré musia byť 
zaradené do rozpočtu Únie od 1. januára 
2021; zdôrazňuje, že príspevok z plastov 
predstavuje len prvý čiastkový krok k 
naplneniu očakávania Parlamentu; má v 
úmysle rokovať o právne záväznom 
kalendári, ktorý by mal schváliť 
rozpočtový orgán na zavedenie 
dodatočných nových vlastných zdrojov v 
priebehu prvej polovice budúceho VFR, 
ako je systém EÚ na obchodovanie s 
emisiami (a príjmy vyplývajúce z 
prípadného budúceho rozšírenia), 
mechanizmus kompenzácie uhlíka na 
hraniciach, digitálna daň, daň z 
finančných transakcií a spoločný 
konsolidovaný základ dane z príjmov 
právnických osôb; vyzýva na revíziu VFR 
v polovici trvania, ktorá sa má v prípade 
potreby použiť na doplnenie dodatočných 
vlastných zdrojov v druhej polovici VFR 
na roky 2021 – 2027 s cieľom zabezpečiť, 
aby sa tento cieľ dosiahol do konca VFR 
na roky 2021 – 2027;

11. zdôrazňuje, že nové vlastné zdroje 
by nemali ísť na úkor pracovníkov, a 
preto vyzýva inštitúcie EÚ a členské štáty, 
aby financovali obnovu prostredníctvom 
daní zameraných na veľké nadnárodné 
spoločnosti a najbohatšie osoby, aby 
navrhli ambicióznu daň z bohatstva a 
zaviedli účinnú minimálnu sadzbu dane z 
príjmu právnických osôb vo výške 25 % s 
vyššími sadzbami pre najziskovejšie 
nadnárodné spoločnosti, najmä tie vo 
finančnom sektore, ktoré profitujú z 
krátkodobých a špekulatívnych transakcií, 
a aby podporili daň z finančných 
transakcií;
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22.7.2020 B9-0229/14

Pozmeňujúci návrh 14
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
o záveroch z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady 17. až 21. júla 2020

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. vyjadruje sklamanie v súvislosti s 
nedostatkom jasného záväzku, pokiaľ ide 
o ekologickú transformáciu; domnieva sa, 
že 50 % VFR a fondu na obnovu by sa 
malo vyčleniť na výdavky v oblasti klímy 
a biodiverzity; trvá na tom, že výdavky 
súvisiace s klímou a biodiverzitou sa 
musia sledovať pomocou dôkladnejšej, 
transparentnejšej a komplexnejšej 
metodiky, než je súčasný systém OECD 
Rio Market založený na zásade 
konzervatívnosti, a to vrátane toho, že 
výdavky, ktoré majú negatívny vplyv na 
klímu a biodiverzitu, sa budú negatívne 
započítavať do celkovej alokácie;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/15

Pozmeňujúci návrh 15
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
o záveroch z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady 17. až 21. júla 2020

Návrh uznesenia
Odsek 13 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13b. poukazuje na to, že príspevok k 
výdavkom v oblasti klímy a biodiverzity v 
rámci spoločnej poľnohospodárskej 
politiky (SPP) bol výrazne nadhodnotený, 
ako zdôraznil Európsky dvor audítorov; 
berie na vedomie zistenia osobitnej správy 
Európskeho dvora audítorov č. 13/2020 o 
tom, že SPP 2014 – 2020 neprispela k 
zastaveniu poklesu biodiverzity; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje potrebu ukončiť 
všetky škodlivé poľnohospodárske dotácie 
vrátane kampaní podporujúcich produkty 
živočíšneho pôvodu;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/16

Pozmeňujúci návrh 16
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
o záveroch z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady 17. až 21. júla 2020

Návrh uznesenia
Odsek 13 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13c. zdôrazňuje, že začlenenie 
klimatického hľadiska do VFR a fondu 
na obnovu sa musí uskutočniť spôsobom, 
ktorý bude sociálne spravodlivý, pričom 
treba zabezpečiť, aby bolo bremeno 
znášané podľa zásady znečisťovateľ platí 
a aby ho neniesli najzraniteľnejšie osoby 
a komunity; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
potrebu zabezpečiť dobré a dôstojné 
pracovné miesta pre pracovníkov v 
odvetviach zasiahnutých ekologickou 
transformáciou a zároveň zabezpečiť 
hospodárske oživenie, ktoré bude sociálne 
aj environmentálne udržateľné;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/17

Pozmeňujúci návrh 17
Marc Botenga, Luke Ming Flanagan
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
o záveroch z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady 17. až 21. júla 2020

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje, že predmetom 
medziinštitucionálnych rokovaní by mali 
byť aj číselné údaje z VFR podľa 
jednotlivých okruhov a programov; 
zdôrazňuje, že teraz hrozí bezprostredný 
pokles financovania hlavných programov 
od roku 2020 do roku 2021; ďalej 
upozorňuje, že rozpočet EÚ ako celok bude 
od roku 2024 nižší ako v roku 2020, čo 
ohrozí záväzky a priority EÚ, najmä zelenú 
dohodu a digitálnu agendu; trvá na tom, že 
cielené zvýšenia súm navrhovaných 
Európskou radou musia byť určené pre 
programy súvisiace s klímou, digitálnou 
transformáciou, zdravím, mládežou, 
kultúrou, infraštruktúrou, výskumom, 
správou hraníc a solidaritou (ako Horizont 
Európa, InvestEU, Erasmus+, záruka pre 
deti, Fond na spravodlivú transformáciu, 
Digitálna Európa, Nástroj na prepájanie 
Európy, LIFE+, akčný program Únie v 
oblasti zdravia, fond na integrované 
riadenie vonkajších hraníc, Kreatívna 
Európa, program Práva a hodnoty, 
Európsky obranný fond, Nástroj susedstva 
a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce 
(NDICI) a humanitárna pomoc), ako aj pre 
príslušné agentúry EÚ a Európsku 
prokuratúru;

14. zdôrazňuje, že predmetom 
medziinštitucionálnych rokovaní by mali 
byť aj číselné údaje z VFR podľa 
jednotlivých okruhov a programov; 
zdôrazňuje, že teraz hrozí bezprostredný 
pokles financovania hlavných programov 
od roku 2020 do roku 2021; ďalej 
upozorňuje, že rozpočet EÚ ako celok bude 
od roku 2024 nižší ako v roku 2020, čo 
ohrozí záväzky a priority EÚ, najmä zelenú 
dohodu a digitálnu agendu; trvá na tom, že 
cielené zvýšenia súm navrhovaných 
Európskou radou musia byť určené pre 
programy súvisiace s klímou, digitálnou 
transformáciou, zdravím, mládežou, 
kultúrou, infraštruktúrou, výskumom, 
správou hraníc a solidaritou (ako Horizont 
Európa, InvestEU, Erasmus+, záruka pre 
deti, Fond na spravodlivú transformáciu, 
Digitálna Európa, Nástroj na prepájanie 
Európy, LIFE+, akčný program Únie v 
oblasti zdravia, fond na integrované 
riadenie vonkajších hraníc, Kreatívna 
Európa, program Práva a hodnoty, Nástroj 
susedstva a rozvojovej a medzinárodnej 
spolupráce (NDICI) a humanitárna 
pomoc), ako aj pre príslušné agentúry EÚ a 
Európsku prokuratúru;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/18

Pozmeňujúci návrh 18
Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
o záveroch z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady 17. až 21. júla 2020

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

zdôrazňuje, že na zosúladenie 
politických priorít a výdavkových 
programov je maximálne dôležité 
zapracovať horizontálne zásady tak do 
nariadenia o VFR, ako aj o NGEU, ale aj 
do ďalších príslušných právnych 
predpisov, cieľov udržateľného rozvoja 
OSN, úsilia o dosiahnutie cieľov 
konkurencieschopnosti a dlhodobých 
cieľov EÚ zameraných na budúcnosť, 
spravodlivej a sociálne inkluzívnej 
transformácie, právne záväzného 30 % 
cieľa výdavkov spojených s klímou a 10 % 
cieľa výdavkov spojených s biodiverzitou; 
preto zdôrazňuje, že by sa urýchlene mala 
prijať a v prípade potreby adaptovať 
transparentná, komplexná a zmysluplná 
metodika sledovania pri revízii VFR v 
polovici obdobia, a to tak pre výdavky 
spojené s klímou, ako aj s biodiverzitou; 
upozorňuje, že do nariadení o VFR a 
NGEU treba zakotviť zásadu neškodiť;  
zdôrazňuje tiež potrebu postupného 
ukončenia subvencií pre fosílne palivá; 
vyzýva Komisiu, aby v prípade investícií 
zvážila odkaz na nariadenie o taxonómii;

zdôrazňuje, že na zosúladenie 
politických priorít a výdavkových 
programov je maximálne dôležité 
zapracovať horizontálne zásady tak do 
nariadenia o VFR, ako aj o NGEU, ale aj 
do ďalších príslušných právnych 
predpisov, cieľov udržateľného rozvoja 
OSN, úsilia o dosiahnutie cieľov 
konkurencieschopnosti a dlhodobých 
cieľov EÚ zameraných na budúcnosť, 
spravodlivej a sociálne inkluzívnej 
transformácie, právne záväzného 30 % 
cieľa výdavkov spojených s klímou a 10 % 
cieľa výdavkov spojených s biodiverzitou; 
preto zdôrazňuje, že by sa urýchlene mala 
prijať a v prípade potreby adaptovať 
transparentná, komplexná a zmysluplná 
metodika sledovania pri revízii VFR v 
polovici obdobia, a to tak pre výdavky 
spojené s klímou, ako aj s biodiverzitou; 
upozorňuje, že do nariadení o VFR a 
NGEU treba zakotviť zásadu neškodiť a 
znečisťovateľ platí vo všetkých sektoroch; 
zdôrazňuje tiež potrebu postupného 
ukončenia subvencií pre fosílne palivá; 
vyzýva Komisiu, aby v prípade investícií 
zvážila odkaz na nariadenie o taxonómii; v 
tejto súvislosti zdôrazňuje aj spoločnú 
zodpovednosť EÚ za prekonanie krízy 
súvisiacej s COVID-19 v celosvetovom 
meradle, najmä v rozvojových krajinách;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/19

Pozmeňujúci návrh 19
João Ferreira, Sandra Pereira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
o záveroch z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady 17. až 21. júla 2020

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. domnieva sa, že investičné 
možnosti musia byť v súlade so 
skutočnými potrebami národov a 
členských štátov; odsudzuje a odmieta 
akúkoľvek formu hospodárskej a 
politickej podmienenosti zakotvenú v tejto 
dohode Rady, či už pri využívaní 
finančných prostriedkov z VFR, alebo pri 
využívaní finančných prostriedkov z plánu 
obnovy, ktorými sa má zasahovať do 
zvrchovaných rozhodnutí štátov, najmä 
pokiaľ ide o programovanie a 
vykonávanie fondov;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/20

Pozmeňujúci návrh 20
João Ferreira, Sandra Pereira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
o záveroch z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady 17. až 21. júla 2020

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. považuje fond na obnovu za 
nedostatočný vzhľadom na existujúce 
investičné potreby; varuje, že tento fond 
predstavuje, tak v rámci svojej zložky 
úverov, ako aj v zložky grantov, 
očakávané finančné prostriedky, ktoré sa 
budú vyplácať neskôr, a to buď 
prostredníctvom splatenia vypožičaných 
prostriedkov, alebo prostredníctvom 
zníženia budúcich prevodov z rozpočtu od 
roku 2028;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/21

Pozmeňujúci návrh 21
Marc Botenga
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
o záveroch z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady 17. až 21. júla 2020

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. zdôrazňuje, že jasný a reálny plán 
splácania je kľúčom k celkovému úspechu 
NGEU a skúškou dôveryhodnosti EÚ ako 
takej; je presvedčený, že splácanie dlhu 
nesmie ísť na vrub rozpočtu EÚ v 
budúcnosti a budúcich generácií 
Európanov a že by sa malo začať čo 
najskôr; žiada, aby sa výdavky RRF ako 
také jasne zverejňovali a aby boli 
predmetom primeraných požiadaviek na 
transparentnosť, ako aj požiadaviek na 
zverejňovanie zoznamu konečných 
prijímateľov;

23. zdôrazňuje, že jasný a reálny plán 
splácania je kľúčom k celkovému úspechu 
NGEU a skúškou dôveryhodnosti EÚ ako 
takej; je presvedčený, že splácanie dlhu 
nesmie ísť na vrub sociálnych práv, miezd, 
dôchodkov alebo verejných služieb, 
rozpočtu EÚ v budúcnosti a budúcich 
generácií Európanov a že by sa malo začať 
čo najskôr; žiada, aby sa výdavky RRF ako 
také jasne zverejňovali a aby boli 
predmetom primeraných požiadaviek na 
transparentnosť, ako aj požiadaviek na 
zverejňovanie zoznamu konečných 
prijímateľov;
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Pozmeňujúci návrh 22
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
o záveroch z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady 17. až 21. júla 2020

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
tým, že dohoda nezaručuje, že finančná 
pomoc sa bude poskytovať len podnikom, 
ktoré dodržiavajú platnú kolektívnu 
zmluvu alebo ktoré nebudú spätne 
odkupovať akcie alebo vyplácať 
dividendy akcionárom a bonusy vedúcim 
pracovníkom; vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že dohoda nezaručuje, že sa štátna 
pomoc a finančná podpora nebudú 
poskytovať spoločnostiam registrovaným 
v krajinách, ktoré sú na zozname EÚ 
obsahujúcom jurisdikcie, ktoré 
nespolupracujú na daňové účely;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 23
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
o záveroch z mimoriadneho zasadnutia Európskej rady 17. až 21. júla 2020

Návrh uznesenia
Odsek 24 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24b. je veľmi znepokojený značnou 
stratou verejných príjmov v dôsledku 
vyhýbania sa daňovým povinnostiam v 
členských štátoch; domnieva sa, že je 
dôležité, aby boli spoločnosti vylúčené z 
režimov finančnej pomoci, ak majú sídlo v 
daňových rajoch v rámci EÚ;

Or. en


