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Pozmeňujúci návrh 1
Manon Aubry

Návrh uznesenia
Citácia 2 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Parížsku dohodu,
Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Stefan Berger, Enikő Győri, Jessica Polfjärd, 
Christian Doleschal, Jörgen Warborn, Esther de Lange

Návrh uznesenia
Citácia 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na svoje uznesenie z 
18. decembra 2019 o spravodlivom 
zdaňovaní v digitalizovanom a 
globalizovanom hospodárstve: BEPS 2.05,

vypúšťa sa

__________________
5 Prijaté texty, P9_TA(2019)0102.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Citácia 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

— so zreteľom na záverečnú správu 
a odporúčania skupiny na vysokej úrovni 
pre vlastné zdroje,

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 4
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Citácia 13 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na nariadenie o 
vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií a nariadenie (EÚ) 
2019/2088,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Clotilde Armand

Návrh uznesenia
Citácia 13 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na program OSN 
s názvom Agenda 2030 pre udržateľný 
rozvoj,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Citácia 13 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na osobitnú správu 
Medzivládneho panelu pre zmenu klímy 
(IPCC) s názvom Global Warming of 
1.5°C (Globálne oteplenie o 1,5°C), jeho 
piatu hodnotiacu správu (AR5) a jeho 
súhrnnú správu zo septembra 2018, v 
ktorej sa vyzýva na obmedzenie zvýšenia 
teploty na 1,5 °C v porovnaní s 
predindustriálnou úrovňou; podľa 
pracovnej skupiny IPCC II, ktorá 
pripravuje šiestu hodnotiacu správu 
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(AR6), najnovšie klimatické modely pre 
nadchádzajúcu správu OSN ukazujú 
„neuveriteľne alarmujúce“ riziko 
nekontrolovaného otepľovania a potrebu 
drastického zintenzívnenia politík v 
oblasti klímy1a,
__________________
1a https://www.ipcc.ch/report/sixth-
assessment-report-working-group-ii/.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Clotilde Armand

Návrh uznesenia
Citácia 13 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
s názvom Spoločne pri dosahovaní cieľov 
energetickej únie a opatrení v oblasti 
klímy – Položenie základov pre úspešný 
prechod na čistú energiu,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Citácia 14 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na osobitné správy 
Medzivládneho panelu o zmene klímy 
(IPCC) o zmene klímy, dezertifikácii, 
znehodnocovaní pôdy, udržateľnom 
obhospodarovaní pôdy, potravinovej 
bezpečnosti a tokoch skleníkových plynov 
v suchozemských ekosystémoch, ako aj o 
oceánoch a kryosfére v meniacej sa klíme, 
a so zreteľom na správu Medzivládnej 
vedecko-politickej platformy pre 
biodiverzitu a ekosystémové služby 
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(IPBES) z mája 2019 s názvom Global 
Assessment on Biodiversity and 
Ecosystem Services (Globálne posúdenie 
o biodiverzite a ekosystémových službách),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Citácia 14 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Európsky pilier 
sociálnych práv, Medzinárodnú listinu 
ľudských práv, usmernenia OECD pre 
nadnárodné podniky, hlavné zásady OSN 
v oblasti podnikania a ľudských práv a 
Deklaráciu Medzinárodnej organizácie 
práce o základných zásadách a právach 
pri práci a osem hlavných dohovorov 
MOP,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Citácia 14 c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na zásady 
zodpovedného investovania, zásady 
zodpovedného bankovníctva a zásady 
udržateľného poistenia, podporované 
OSN,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Citácia 14 d (nová)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu MMF z 
roku 2019, ktorá obsahuje zistenie, že 
celosvetové dotácie fosílnych palív 
predstavovali v roku 2015 6,3 % 
celosvetového HDP, zatiaľ čo efektívne 
ceny fosílnych palív v roku 2015 by znížili 
celosvetové emisie uhlíka o 28 % a úmrtia 
zo znečistenia ovzdušia spôsobeného 
fosílnymi palivami o 46 % a zvýšili by 
vládne príjmy o 3,8 % HDP1a, a keďže 
poznamenáva, že Európska únia a 11 
členských štátov vynaložili v období rokov 
2014 až 2016 na dotácie na fosílne palivá 
aspoň 112 miliárd EUR ročne1b

,

__________________
1a 
https://www.imf.org/en/Publications/WP/I
ssues/2019/05/02/Global-Fossil-Fuel-
Subsidies-Remain-Large-An-Update-
Based-on-Country-Level-Estimates-
46509.
1b 
http://www.caneurope.org/publications/bl
ogs/1471-report-phase-out-2020-
monitoring-europe-s-fossil-fuel-subsidies.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Aurore Lalucq

Návrh uznesenia
Citácia 20 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na stratégiu 
biodiverzity, v ktorej sa pre Úniu a jej 
členské štáty stanovujú záväzné ciele do 
roku 2030 ochrániť aspoň 30 % 
suchozemských a morských oblastí Únie a 
obnoviť aspoň 30 % degradovaných 
ekosystémov,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 13
Jens Geier

Návrh uznesenia
Citácia 20 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na rezolúciu Valného 
zhromaždenia OSN č. 70/1 z 25. 
septembra 2015 s názvom 
Transformujeme náš svet: Agenda 2030 
pre udržateľný rozvoj, ktorá nadobudla 
účinnosť 1. januára 2016,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Citácia 20 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na politické 
vyhlásenie z Valletty z 18. mája 2017 o 
čistej energii pre ostrovy EÚ,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Pierre Larrouturou, Gilles Boyer

Návrh uznesenia
Citácia 20 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na štatút ECB,
Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Pierre Larrouturou, Sirpa Pietikäinen, Gilles Boyer
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Návrh uznesenia
Citácia 20 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu európskej 
služby Copernicus z 5. júna, v ktorej sa 
uvádza, že máj 2020 bol najteplejším 
májom v histórii meraní (s teplotami 
35 °C na Sibíri!),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Johan Van Overtveldt

Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-A. keďže zmena klímy je celosvetovou 
výzvou, ktorá si vyžaduje medzinárodnú 
spoluprácu a podobné úsilie rôznych 
strán; keďže na to, aby Únia úspešne 
zohrávala svoju úlohu svetového lídra pri 
prechode ku klimatickej neutralite, je 
kľúčový realistický prístup, skutočne 
podporujúci udržateľný a 
konkurencieschopný rast a prosperitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-A. keďže myšlienka tzv. zelenej novej 
dohody, alebo akejkoľvek prešmyčky 
týchto slov, je mať ambicióznu ekologickú 
transformáciu pod vedením štátu a 
financovanú z verejných zdrojov;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-A. keďže potrebné investície na 
adaptáciu na zmenu klímy ešte nie sú 
posúdené a zahrnuté do údajov VFR v 
oblasti klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Paul Tang, Carmen Avram, Manon Aubry, Evelyn Regner, Csaba Molnár, Siegfried 
Mureşan, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Gilles Boyer, Sirpa Pietikäinen, Pedro 
Marques, Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-A. keďže na všetky odvetvia 
hospodárstva EÚ bude mať vplyv prechod 
na udržateľné hospodárstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Pierre Larrouturou, Sirpa Pietikäinen, Gilles Boyer

Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-A. keďže v správe americkej agentúry 
NOAA (National Oceanic Atmospheric 
Administration) z 5. júna sa uvádza, že 
priemerná koncentrácia CO2 v atmosfére 
v máji 2020 prvýkrát prekročila 417 ppm a 
že napriek veľmi výraznému spomaleniu 
hospodárstva súvisiacemu s ochorením 
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COVID-19 sa koncentrácia v jednom roku 
zvýšila o 2,4 ppm, čo je o trikrát rýchlejšie 
zvýšenie než v 70. alebo 80. rokoch 20. 
storočia,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Paul Tang, Petros Kokkalis, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Siegfried Mureşan, Eero 
Heinäluoma, Sirpa Pietikäinen, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-A. keďže cesta ku klimatickej 
neutralite do roku 2050 s prvým 
míľnikom zníženia emisií do roku 2030 v 
porovnaní s rokom 1990 o 50 až 55 % 
výrazne zvýši konkurencieschopnosť 
hospodárstva Únie a povedie k nadbytku 
udržateľných a vysokokvalitných 
pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Aurore Lalucq, Paul Tang, Pierre Larrouturou

Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-A. keďže v najnovšej správe IPCC sa 
objasňuje, že doteraz prijaté politiky nie 
sú dostatočné na to, aby sa globálnemu 
otepľovaniu zabránilo prekročiť 1,5 °C s 
cieľom zabrániť strate biodiverzity a 
narušeniu biogeochemických tokov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Aurore Lalucq, Paul Tang
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-A. 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 
vytvárajú deformácie hospodárskej súťaže 
na vnútornom trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-A. keďže ECB v súčasnosti reviduje 
svoju stratégiu menovej politiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Paul Tang, Petros Kokkalis, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Csaba Molnár, Aurore 
Lalucq, Eero Heinäluoma, Siegfried Mureşan, Sirpa Pietikäinen, Gilles Boyer, Pedro 
Marques, Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-A. keďže v európskom právnom 
predpise v oblasti klímy sa pevne stanoví 
záväzok EÚ dosiahnuť do roku 2050 
klimatickú neutralitu vrátane 
ambicióznych priebežných krokov 
potrebných na dosiahnutie tohto cieľa,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 27
Paul Tang, Manon Aubry, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Aurore 
Lalucq, Siegfried Mureşan, Eero Heinäluoma, Gilles Boyer, Sirpa Pietikäinen, Pedro 
Marques, Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-A. keďže Komisia odhadla investičné 
potreby na úrovni EÚ na dosiahnutie 
aktuálnych cieľov v oblasti klímy do roku 
2030 na 240 miliárd EUR ročne1a plus 
dodatočné sumy vo výške 130 miliárd 
EUR ročne na environmentálne ciele, 192 
miliárd EUR ročne na sociálnu 
infraštruktúru a 100 miliárd EUR ročne 
na širšiu dopravnú infraštruktúru 
Európy, pričom je nevyhnutné 
mobilizovať všetky dostupné finančné 
prostriedky na odstránenie nedostatku 
investícií;
__________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
onomy-
finance/assessment_of_economic_and_in
vestment_needs.pdf.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Pierre Larrouturou, Sirpa Pietikäinen, Paul Tang, Gilles Boyer

Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-A. keďže podľa článku 2 ods. 1 
Parížskej dohody sa majú „zosúladiť 
finančné toky so smerovaním zameraným 
na nízke emisie skleníkových plynov a 
rozvoj odolný voči zmene klímy“;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Paul Tang, Gilles Boyer, Sirpa Pietikäinen, Petros Kokkalis, Carmen Avram, Evelyn 
Regner, Joachim Schuster, Niels Fuglsang, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Eero 
Heinäluoma, Pedro Marques, Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-A. keďže európska zelená dohoda je 
stratégiou rastu a mala by viesť k 
udržateľnému a inkluzívnemu 
hospodárskemu rastu, vytváraniu 
pracovných miest a zabezpečiť strategickú 
autonómiu EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Pierre Larrouturou

Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-A. keďže Komisia odhadla investičné 
potreby na úrovni EÚ na dosiahnutie 
aktuálnych cieľov v oblasti klímy do roku 
2030 na 240 miliárd EUR ročne1a plus 
dodatočné sumy vo výške 130 miliárd 
EUR ročne na environmentálne ciele, 192 
miliárd EUR ročne na sociálnu 
infraštruktúru a 100 miliárd EUR ročne 
na širšiu dopravnú infraštruktúru 
Európy, takže celkovo na aspoň 662 
miliárd EUR investícií ročne; keďže tieto 
údaje vychádzajú z cieľov v oblasti klímy 
do roku 2030 len na úrovni zníženia 
emisií skleníkových plynov o 40 %, a preto 
keďže Parlament sa už dohodol na 
ambicióznejších cieľoch na úrovni –55 %, 
nedostatok investícií je ešte vyšší; keďže je 
nevyhnutné mobilizovať všetky dostupné 
finančné prostriedky na odstránenie 
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nedostatku investícií;
__________________
1a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
onomy-
finance/assessment_of_economic_and_in
vestment_needs.pdf.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pierre 
Larrouturou, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Siegfried Mureşan, Pedro Marques, 
Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-A. keďže verejné a súkromné 
financovanie by malo byť v súlade s 
taxonómiou EÚ a so zásadou „výrazne 
nepoškodzovať“, aby finančné nástroje 
EÚ vrátane rozpočtu EÚ a vrátane 
nástrojov financovaných prostredníctvom 
nástroja Next Generation EU, semestra 
EÚ, investičného plánu EÚ, EIB, ECB a 
zo zdrojov financovania EÚ ako fondy 
súdržnosti a štrukturálne a investičné 
fondy nesmerovali do objektov, projektov 
a činností, ktoré výrazne poškodzujú 
sociálne alebo environmentálne ciele;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Paul Tang, Carmen Avram, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Aurore 
Lalucq, Siegfried Mureşan, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-A. keďže zdravotnícka kríza 
spôsobená ochorením COVID-19 
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zdôrazňuje význam investícií do sociálne a 
environmentálne udržateľného 
hospodárstva, najmä investícií na podporu 
špičkového výskumu a vývoja, 
konkurencieschopného priemyslu, 
prehlbovania a posilňovania jednotného 
trhu, silných MSP, zdravotnej 
starostlivosti, silného systému sociálneho 
zabezpečenia a sociálneho blaha;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn Regner, Carmen Avram, Pierre 
Larrouturou, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-A. keďže výdavky potrebné na 
podporu európskych hospodárstiev 
vyvolávajú otázku, ako sa bude splácať 
vzniknutý dlh; keďže je dôležité zabrániť 
nárastu nerovností spôsobených v 
dôsledku predchádzajúcej krízy, keď sa 
záťaž občanov zvýšila v záujme záchrany 
bánk;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pierre 
Larrouturou, Joachim Schuster, Csaba Molnár, Aurore Lalucq, Siegfried Mureşan, 
Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-A. keďže vytvorenie udržateľného 
hospodárskeho systému má zásadný 
význam na rozvoj dlhodobej strategickej 
autonómie Európskej únie a na zvýšenie 
odolnosti EÚ;

Or. en



AM\1209233SK.docx 17/298 PE652.496v02-00

SK

Pozmeňujúci návrh 35
Paul Tang, Gilles Boyer, Manon Aubry, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Niels 
Fuglsang, Aurore Lalucq, Siegfried Mureşan, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-A. keďže environmentálne dane 
predstavovali v roku 2018 v členských 
štátoch EÚ 6 % všetkých daňových 
príjmov, zatiaľ čo globálne dotácie na 
fosílne palivá predstavujú viac ako 6 % 
celosvetového HDP1a;
__________________
1a Príjmy z environmentálnych daní, 
najnovšia aktualizácia: 24-02-2020 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu 
https://www.imf.org/en/Publications/WP/I
ssues/2019/05/02/Global-Fossil-Fuel-
Subsidies-Remain-Large-An-Update-
Based-on-Country-Level-Estimates-
46509. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Carmen Avram, Niels Fuglsang, Evelyn 
Regner, Aurore Lalucq

Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-A. keďže aj daňové výnimky pre 
odvetvie leteckej a námornej dopravy 
môžu narušiť hospodársku súťaž medzi 
priemyselnými odvetviami a môžu 
podporovať neefektívne a znečisťujúce 
spôsoby dopravy;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 37
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-Aa. keďže zelenú novú dohodu, alebo 
akúkoľvek prešmyčku s týmito slovami, 
nemožno uskutočniť, ak je jej základom 
neoliberálny model financovania, ako je 
model navrhovaný v investičnom pláne 
pre udržateľnú Európu, ktorý je založený 
na umožnení súkromných investícií, 
počiatočného financovania a spotrebných 
daní ako vlastných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-Aa. keďže bola uplatnená všeobecná 
úniková doložka Paktu stability a rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Pierre Larrouturou, Sirpa Pietikäinen, Paul Tang, Gilles Boyer

Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-Aa. keďže v článku 2 štatútu ECB sa 
stanovuje, že ak sa cieľ cenovej stability 
dosiahne a nie je spochybnený, menová 
politika ECB sa uskutočňuje s cieľom 
podporiť ciele EÚ stanovené v článku 3 
Zmluvy o EÚ, v ktorom sa „zlepšovanie 
kvality životného prostredia“ výslovne 
uvádza ako cieľ Únie, a že deklarovaný 
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zámer ECB aktívne prispievať k úspechu 
zelenej dohody preto v žiadnom prípade 
nie je v rozpore so zmluvami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-Ab. keďže úroveň verejného dlhu sa 
počas krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 zvýšila, tieto dlhy nemožno 
splatiť a ECB má podiel na dlhu 
členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Eero Heinäluoma

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta investičný plán pre udržateľnú 
Európu, ktorý má zásadný význam pre 
zabezpečenie úspechu zelenej dohody a 
prechodu na udržateľnejšie a odolnejšie 
hospodárstvo;

1. víta investičný plán pre udržateľnú 
Európu, ktorý má zásadný význam pre 
zabezpečenie úspechu zelenej dohody, ako 
hnacia sila dlhodobej 
konkurencieschopnosti EÚ a pre prechod 
na spravodlivejšie, udržateľnejšie a 
odolnejšie hospodárstvo; zdôrazňuje, že 
tento plán by mal zohľadniť skúsenosti s 
predchádzajúcimi programami (s tzv. 
Junckerovým plánom) a osobitný dôraz by 
sa mal klásť na skutočne dodatkové 
investície európskej pridanej hodnoty; 
požaduje koordinované opatrenia na 
riešenie nedostatku investícií v celej EÚ; 
domnieva sa, že vytvorenie čistého účinku 
v oblasti zamestnanosti s novými 
vysokokvalitnými pracovnými miestami, 
zníženie nerovností a prispievanie k 
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cieľom Európskeho piliera sociálnych 
práv by mali byť celkovými cieľmi 
klimatickej transformácie a investičného 
plánu pre udržateľnú Európu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta investičný plán pre udržateľnú 
Európu, ktorý má zásadný význam pre 
zabezpečenie úspechu zelenej dohody a 
prechodu na udržateľnejšie a odolnejšie 
hospodárstvo;

1. víta investičný plán pre udržateľnú 
Európu, ktorý má zásadný význam pre 
zabezpečenie úspechu zelenej dohody a 
prechodu na udržateľnejšie a odolnejšie 
hospodárstvo, pričom zdôrazňuje, že 
všetko súkromné aj verejné financovanie 
by malo dodržiavať taxonómiu EÚ a 
zásadu „výrazne nepoškodzovať“; 
financovanie prostredníctvom rozpočtu 
EÚ, európskeho semestra, finančných 
nástrojov EÚ ako Next Generation EU, 
investičný plán EÚ, fondy súdržnosti a 
štrukturálne a investičné fondy, ako aj 
EIB, ECB a operácií by nemali smerovať 
do projektov a činností, ktoré výrazne 
poškodzujú sociálne alebo 
environmentálne ciele;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Marek Belka, Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta investičný plán pre udržateľnú 
Európu, ktorý má zásadný význam pre 
zabezpečenie úspechu zelenej dohody a 
prechodu na udržateľnejšie a odolnejšie 
hospodárstvo;

1. víta investičný plán pre udržateľnú 
Európu, ktorý má zásadný význam pre 
zabezpečenie úspechu zelenej dohody a 
prechodu na udržateľnejšie a odolnejšie 
hospodárstvo; zdôrazňuje, že investičný 
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plán pre udržateľnú Európu by mal ísť 
ruka v ruke s ďalšími hlavnými sociálno-
hospodárskymi dlhodobými cieľmi a 
prioritami EÚ; zdôrazňuje, že investičný 
plán pre udržateľnú Európu musí 
vychádzať zo skúseností zo sociálno-
hospodárskej krízy súvisiacej s krízou 
spôsobenou ochorením COVID-19, aby sa 
uľahčil rozvoj inkluzívnejšieho a 
silnejšieho hospodárstva v 
nadchádzajúcich rokoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Dragoș Pîslaru, Linea Søgaard-Lidell

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta investičný plán pre udržateľnú 
Európu, ktorý má zásadný význam pre 
zabezpečenie úspechu zelenej dohody a 
prechodu na udržateľnejšie a odolnejšie 
hospodárstvo;

1. víta investičný plán pre udržateľnú 
Európu, ktorý má zásadný význam pre 
zabezpečenie úspechu zelenej dohody a 
prechodu na udržateľnejšie a odolnejšie 
hospodárstvo; vyzýva Komisiu, aby zaujala 
technologicky neutrálny prístup, ktorý 
vytvorí rovnaké podmienky pre všetky 
technológie a odvetvia, a aby zakotvila 
zásady technologickej neutrality a analýzy 
životného cyklu do jadra investičného 
plánu pre udržateľnú Európu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Clotilde Armand

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta investičný plán pre udržateľnú 
Európu, ktorý má zásadný význam pre 
zabezpečenie úspechu zelenej dohody a 
prechodu na udržateľnejšie a odolnejšie 

1. víta investičný plán pre udržateľnú 
Európu, ktorý má zásadný význam pre 
zabezpečenie úspechu zelenej dohody a 
prechodu na udržateľnejšie a odolnejšie 
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hospodárstvo; hospodárstvo v súlade so zásadou územnej 
súdržnosti; zastáva názor, že finančné 
prostriedky sprístupnené v rámci 
investičného plánu pre udržateľnú 
Európu by mali poskytovať náhradu za 
hospodárske a sociálne úsilie v oblasti 
zelenej transformácie a vytvoriť nové 
príležitosti pre pracovníkov a podniky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta investičný plán pre udržateľnú 
Európu, ktorý má zásadný význam pre 
zabezpečenie úspechu zelenej dohody a 
prechodu na udržateľnejšie a odolnejšie 
hospodárstvo;

1. víta investičný plán pre udržateľnú 
Európu, ktorý má zásadný význam pre 
zabezpečenie úspechu zelenej dohody a 
prechodu na hospodárstvo s veľmi 
efektívnym využívaním energie a zdrojov, 
v plnej miere založené na obnoviteľných 
zdrojoch energie, s nulovou bilanciou 
emisií skleníkových plynov a bez 
toxických látok do roku 2040;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Aurore Lalucq, Paul Tang

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta investičný plán pre udržateľnú 
Európu, ktorý má zásadný význam pre 
zabezpečenie úspechu zelenej dohody a 
prechodu na udržateľnejšie a odolnejšie 
hospodárstvo;

1. berie na vedomie úlohu európskej 
zelenej dohody ako novej stratégie EÚ, 
v rámci ktorej sú ekologické otázky a 
blaho občanov stredobodom úloh Únie; 
víta investičný plán pre udržateľnú Európu, 
ktorý má zásadný význam pre 
zabezpečenie úspechu zelenej dohody a 
prechodu na udržateľnejšie a odolnejšie 
hospodárstvo;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Margarida Marques, Marek Belka, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik 
Bergkvist, Elisabetta Gualmini

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta investičný plán pre udržateľnú 
Európu, ktorý má zásadný význam pre 
zabezpečenie úspechu zelenej dohody a 
prechodu na udržateľnejšie a odolnejšie 
hospodárstvo;

1. víta investičný plán pre udržateľnú 
Európu, ktorý má zásadný význam pre 
zabezpečenie úspechu zelenej dohody a 
prechodu na udržateľnejšie a odolnejšie 
hospodárstvo; domnieva sa, že investície 
plánované v rámci investičného plánu pre 
udržateľnú Európu prinesú potrebné 
hospodárske stimuly, vytvoria odolnosť 
voči budúcim otrasom a vytvoria pracovné 
miesta;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Herve Juvin, Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta investičný plán pre udržateľnú 
Európu, ktorý má zásadný význam pre 
zabezpečenie úspechu zelenej dohody a 
prechodu na udržateľnejšie a odolnejšie 
hospodárstvo;

1. víta investičný plán pre udržateľnú 
Európu, ktorý má zásadný význam pre 
zabezpečenie úspechu zelenej dohody a 
prechodu na udržateľnejšie a odolnejšie 
hospodárstvo; pripomína, že do revízie 
pravidiel medzinárodného obchodu a 
mobility kapitálu musí byť zapojený, aby 
sa tento úspech dosiahol;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 50
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn Regner, Pierre Larrouturou, 
Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Siegfried Mureşan, Eero Heinäluoma, Pedro 
Marques, Margarida Marques
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Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta investičný plán pre udržateľnú 
Európu, ktorý má zásadný význam pre 
zabezpečenie úspechu zelenej dohody a 
prechodu na udržateľnejšie a odolnejšie 
hospodárstvo;

1. víta investičný plán pre udržateľnú 
Európu, ktorý má zásadný význam pre 
zabezpečenie úspechu zelenej dohody a 
prechodu na udržateľnejšie a odolnejšie 
hospodárstvo; zdôrazňuje, že plán by mal 
byť stredobodom koordinovanej a 
inkluzívnej reakcie Únie na budovanie 
odolnejšieho hospodárstva a spoločnosti 
po kríze spôsobenej ochorením COVID-
19;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
José Manuel Fernandes

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta investičný plán pre udržateľnú 
Európu, ktorý má zásadný význam pre 
zabezpečenie úspechu zelenej dohody a 
prechodu na udržateľnejšie a odolnejšie 
hospodárstvo;

1. víta investičný plán pre udržateľnú 
Európu, ktorý má zásadný význam pre 
zabezpečenie úspechu zelenej dohody a 
prechodu na udržateľnejšie a odolnejšie 
hospodárstvo pri súčasnej podpore 
územnej, sociálnej a hospodárskej 
súdržnosti a so zabezpečením toho, aby sa 
na žiadneho občana ani región 
nezabudlo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta investičný plán pre udržateľnú 1. odmieta investičný plán pre 
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Európu, ktorý má zásadný význam pre 
zabezpečenie úspechu zelenej dohody a 
prechodu na udržateľnejšie a odolnejšie 
hospodárstvo;

udržateľnú Európu ako finančnú zložku 
podvodnej európskej zelenej dohody, 
vytvorenej na centrálne plánovanie 
hospodárstiev členských štátov a 
nasmerovanie peňazí daňovníkov a umelo 
lacných úverov do politicky žiaducich 
odvetví a podnikov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta investičný plán pre udržateľnú 
Európu, ktorý má zásadný význam pre 
zabezpečenie úspechu zelenej dohody a 
prechodu na udržateľnejšie a odolnejšie 
hospodárstvo;

1. víta investičný plán pre udržateľnú 
Európu, ktorý má zásadný význam pre 
zabezpečenie úspechu zelenej dohody, 
vykonávania záväzkov Únie v oblasti 
klímy a prechodu na udržateľnejšie a 
odolnejšie hospodárstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Johan Van Overtveldt

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta investičný plán pre udržateľnú 
Európu, ktorý má zásadný význam pre 
zabezpečenie úspechu zelenej dohody a 
prechodu na udržateľnejšie a odolnejšie 
hospodárstvo;

1. víta investičný plán pre udržateľnú 
Európu, ktorý má zásadný význam pre 
zabezpečenie úspechu zelenej dohody a 
prechodu na udržateľnejšie, odolnejšie a 
konkurencieschopnejšie hospodárstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte
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Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta investičný plán pre udržateľnú 
Európu, ktorý má zásadný význam pre 
zabezpečenie úspechu zelenej dohody a 
prechodu na udržateľnejšie a odolnejšie 
hospodárstvo;

1. pripomína, že investičný plán pre 
udržateľnú Európu by mohol byť prvým 
krokom k zaručeniu postupného prechodu 
na udržateľnejšie a odolnejšie 
hospodárstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta investičný plán pre udržateľnú 
Európu, ktorý má zásadný význam pre 
zabezpečenie úspechu zelenej dohody a 
prechodu na udržateľnejšie a odolnejšie 
hospodárstvo;

1. víta investičný plán pre udržateľnú 
Európu, ktorý má zásadný význam pre 
zabezpečenie úspechu zelenej dohody a 
prechodu na udržateľné a odolné 
hospodárstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. nutnou podmienkou získania 
akéhokoľvek verejného financovania je, 
aby spoločnosti predložili povinné 
transformačné plány založené na vedecky 
podložených a časovo ohraničených 
cieľoch v oblasti udržateľnosti; príslušné 
orgány musia tieto transformačné plány 
monitorovať a kontrolovať a závažné 
prípady porušenia transformačných 
plánov povedú k vráteniu vyplatených 
rozpočtových prostriedkov;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Eero Heinäluoma

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. naliehavo vyzýva všetky členské 
štáty, aby sa zaviazali čo najskôr 
dosiahnuť cieľ EÚ v oblasti klimatickej 
neutrality na rok 2050; domnieva sa, že 
len členské štáty, ktoré sa zaviazali plniť 
cieľ EÚ v oblasti klimatickej neutrality na 
rok 2050, môžu využívať výhody 
investičného plánu pre udržateľnú 
Európu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť hospodársky životaschopnú 
transformáciu, najmä pre MSP a 
mikropodniky, pokiaľ ide o čas a nástroje 
konverzie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Eero Heinäluoma

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

1b. domnieva sa, že rozpočet EÚ by 
mal byť chránený pred nedostatkami v 
oblasti dodržiavania zásad právneho štátu 
spôsobom opísaným v pozícii EP k 
nariadeniu o ochrane rozpočtu Únie v 
prípade všeobecných nedostatkov v oblasti 
dodržiavania zásad právneho štátu v 
členských štátoch, ktoré bolo prijaté v 
roku 2019 drvivou väčšinou poslancov; 
domnieva sa, že len členské štáty, ktoré 
dodržiavajú základné hodnoty EÚ, ako je 
zásada právneho štátu, môžu využívať 
investičný plán pre udržateľnú Európu a 
iné spôsoby financovania z prostriedkov 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 1 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1b. pripomína, že ak spoločnosti, ktoré 
vykonávajú klimatickú transformáciu, 
majú nadmerný počet pracovníkov, 
zamestnancov, ktorých nemožno 
premiestniť, alebo v prípade 
premiestnenia podnikov, je nutný systém 
sociálnej ochrany;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 1 c (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1c. zdôrazňuje, že spravodlivá 
transformácia na udržateľné a odolné 
hospodárstvo nemožno oddeliť od 
účinného plánu digitalizácie; ako vyplýva 
zo skutočností preukázaných počas 
pandémie koronavírusu, digitalizácia 
umožňuje uskutočniť mnohé činnosti na 
diaľku, ako je práca, školská dochádzka 
alebo univerzitné prednášky, lekárske 
konzultácie; v dôsledku toho by mohlo 
byť možné výrazne znížiť znečistenie 
plynúce zo súčasnej veľmi vysokej 
mobility a opätovne osídliť mnohé oblasti, 
ktoré v súčasnosti trpia vyľudňovaním; 
zdôrazňuje preto, že opätovné osídlenie 
vyľudnených oblastí by bolo pre životné 
prostredie prínosné, pokiaľ ide o bežnú 
údržbu územia, čím by sa zabránilo 
hydrogeologickému riziku, ktorému sú 
niektoré oblasti teraz vystavené viac;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Aurore Lalucq, Paul Tang

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta Plán obnovy pre Európu, ktorý 
predložila Komisia a ktorého ústredným 
prvkom je európska zelená dohoda; 
schvaľuje základnú zásadu, že verejné 
investície sa budú riadiť sľubom 
„neškodiť“; zdôrazňuje, že národné plány 
pre obnovu a odolnosť by mali EÚ priviesť 
na cestu k splneniu cieľa znížiť do roku 
2030 emisie skleníkových plynov o 50 % 
až 55 % v porovnaní s rokom 1990 a 
dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 
neutrálnosť;

2. víta Plán obnovy pre Európu, ktorý 
predložila Komisia a ktorého ústredným 
prvkom je európska zelená dohoda; 
schvaľuje základnú zásadu, že verejné 
investície sa budú riadiť sľubom 
„neškodiť“; zdôrazňuje, že národné plány 
pre obnovu a odolnosť by mali EÚ priviesť 
na cestu k splneniu cieľa znížiť do roku 
2030 emisie skleníkových plynov o 50 % 
až 55 % v porovnaní s rokom 1990 a 
dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 
neutrálnosť; považuje dosiahnutie 
korektného prechodu na klimatickú 
neutralitu za významnú zodpovednosť 
EÚ; vyzýva na vykonávanie vhodných 
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opatrení a politík so zapojením verejného, 
súkromného a verejného sektora, 
regiónov a členských štátov s cieľom 
dosiahnuť úspech tejto transformácie; 
vyzýva Komisiu, aby každoročne hodnotila 
ekologický dlh Únie, uhlíkový rozpočet a 
dovezené emisie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta Plán obnovy pre Európu, ktorý 
predložila Komisia a ktorého ústredným 
prvkom je európska zelená dohoda; 
schvaľuje základnú zásadu, že verejné 
investície sa budú riadiť sľubom 
„neškodiť“; zdôrazňuje, že národné plány 
pre obnovu a odolnosť by mali EÚ priviesť 
na cestu k splneniu cieľa znížiť do roku 
2030 emisie skleníkových plynov o 50 % 
až 55 % v porovnaní s rokom 1990 a 
dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 
neutrálnosť;

2. víta Plán obnovy pre Európu, ktorý 
predložila Komisia a ktorého ústredným 
prvkom je európska zelená dohoda; 
schvaľuje základnú zásadu, že verejné 
investície budú rešpektovať zásadu 
„neškodiť“, ale vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že plán obnovy neobsahuje skutočné 
podmienky súvisiace s cieľmi Únie v 
oblasti životného prostredia, keďže v ňom 
nie sú jednoznačne vymedzené kritériá 
financovania investícií a reforiem, a môže 
umožniť schválenie plánov obnovy, v 
ktorých udržateľnosť nie je nutnou 
podmienkou; zdôrazňuje, že národné plány 
pre obnovu a odolnosť by mali Úniu 
priviesť na cestu k splneniu cieľa znížiť do 
roku 2030 emisie skleníkových plynov o 
65 % v porovnaní s rokom 1990 a 
dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 
neutrálnosť, v súlade so záväzkami EÚ 
podľa Parížskej dohody a právneho 
predpisu v oblasti klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás Fernández, Carmen Avram, Evelyn 
Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Csaba Molnár, Aurore Lalucq, Eero 
Heinäluoma, Pedro Marques, Margarida Marques
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Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta Plán obnovy pre Európu, ktorý 
predložila Komisia a ktorého ústredným 
prvkom je európska zelená dohoda; 
schvaľuje základnú zásadu, že verejné 
investície sa budú riadiť sľubom 
„neškodiť“; zdôrazňuje, že národné plány 
pre obnovu a odolnosť by mali EÚ priviesť 
na cestu k splneniu cieľa znížiť do roku 
2030 emisie skleníkových plynov o 50 % 
až 55 % v porovnaní s rokom 1990 a 
dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 
neutrálnosť;

2. víta Plán obnovy pre Európu, ktorý 
predložila Komisia a ktorého ústredným 
prvkom je európska zelená dohoda; 
schvaľuje základnú zásadu, že verejné 
investície sa budú riadiť sľubom 
„neškodiť“; zdôrazňuje, že tento sľub sa 
vzťahuje na sociálne aj environmentálne 
ciele; zdôrazňuje, že národné plány pre 
obnovu a odolnosť by mali EÚ priviesť na 
cestu k splneniu cieľa znížiť do roku 2030 
emisie skleníkových plynov o 50 % až 55 
% v porovnaní s rokom 1990 a dosiahnuť 
do roku 2050 klimatickú neutrálnosť a 
súčasne by mali obsahovať dostatočné 
záruky na zaistenie sociálnej 
spravodlivosti v rámci udržateľnej 
transformácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Herve Juvin, Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta Plán obnovy pre Európu, ktorý 
predložila Komisia a ktorého ústredným 
prvkom je európska zelená dohoda; 
schvaľuje základnú zásadu, že verejné 
investície sa budú riadiť sľubom 
„neškodiť“; zdôrazňuje, že národné plány 
pre obnovu a odolnosť by mali EÚ priviesť 
na cestu k splneniu cieľa znížiť do roku 
2030 emisie skleníkových plynov o 50 % 
až 55 % v porovnaní s rokom 1990 a 
dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 
neutrálnosť;

2. víta Plán obnovy pre Európu, ktorý 
predložila Komisia a ktorého ústredným 
prvkom je európska zelená dohoda; 
schvaľuje základnú zásadu, že verejné 
investície sa budú riadiť sľubom 
„neškodiť“; zdôrazňuje, že národné plány 
pre obnovu a odolnosť by mali EÚ priviesť 
na cestu k splneniu cieľa znížiť do roku 
2030 emisie skleníkových plynov o 50 % 
až 55 % v porovnaní s rokom 1990 a 
dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 
neutrálnosť; želá si, aby táto trajektória 
bola predmetom každoročnej situačnej 
správy so zreteľom na vývoj ostatných 
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veľkých emitentov skleníkových plynov;
Or. fr

Pozmeňujúci návrh 67
Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta Plán obnovy pre Európu, ktorý 
predložila Komisia a ktorého ústredným 
prvkom je európska zelená dohoda; 
schvaľuje základnú zásadu, že verejné 
investície sa budú riadiť sľubom 
„neškodiť“; zdôrazňuje, že národné plány 
pre obnovu a odolnosť by mali EÚ priviesť 
na cestu k splneniu cieľa znížiť do roku 
2030 emisie skleníkových plynov o 50 % 
až 55 % v porovnaní s rokom 1990 a 
dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 
neutrálnosť;

2. víta Plán obnovy pre Európu, ktorý 
predložila Komisia a ktorého ústredným 
prvkom je európska zelená dohoda; 
schvaľuje základnú zásadu, že verejné 
investície sa budú riadiť sľubom 
„neškodiť“; zdôrazňuje, že národné plány 
pre obnovu a odolnosť by mali EÚ priviesť 
na cestu k splneniu jej povinností 
vyplývajúcich z Parížskej dohody, najmä k 
tomu, aby primerane prispela k 
teplotnému cieľu obmedziť globálne 
otepľovanie na 1,5 °C, a to znížením 
emisií Únie o 65 % do roku 2030 v 
porovnaní s rokom 1990 a dosiahnutím 
klimatickej neutrálnosti do roku 2040;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Margarida Marques, Marek Belka, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik 
Bergkvist, Elisabetta Gualmini

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta Plán obnovy pre Európu, ktorý 
predložila Komisia a ktorého ústredným 
prvkom je európska zelená dohoda; 
schvaľuje základnú zásadu, že verejné 
investície sa budú riadiť sľubom 
„neškodiť“; zdôrazňuje, že národné plány 
pre obnovu a odolnosť by mali EÚ priviesť 
na cestu k splneniu cieľa znížiť do roku 
2030 emisie skleníkových plynov o 50 % 

2. víta Plán obnovy pre Európu, ktorý 
predložila Komisia a ktorého ústredným 
prvkom je európska zelená dohoda; 
schvaľuje základnú zásadu, že verejné 
investície sa budú riadiť sľubom 
„neškodiť“; zdôrazňuje, že obnova bude 
založená na cieľoch udržateľného rozvoja 
a bude podporovať dvojakú 
transformáciu – zelenú a digitálnu; 
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až 55 % v porovnaní s rokom 1990 a 
dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 
neutrálnosť;

zdôrazňuje, že národné plány pre obnovu a 
odolnosť by mali EÚ priviesť na cestu k 
splneniu cieľa znížiť do roku 2030 emisie 
skleníkových plynov o 50 % až 55 % v 
porovnaní s rokom 1990 a dosiahnuť do 
roku 2050 klimatickú neutrálnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta Plán obnovy pre Európu, ktorý 
predložila Komisia a ktorého ústredným 
prvkom je európska zelená dohoda; 
schvaľuje základnú zásadu, že verejné 
investície sa budú riadiť sľubom 
„neškodiť“; zdôrazňuje, že národné plány 
pre obnovu a odolnosť by mali EÚ 
priviesť na cestu k splneniu cieľa znížiť 
do roku 2030 emisie skleníkových plynov 
o 50 % až 55 % v porovnaní s rokom 1990 
a dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 
neutrálnosť;

2. odmieta Plán obnovy pre Európu, 
ktorý predložila Komisia a ktorého 
ústredným prvkom je európska zelená 
dohoda; berie na vedomie základný 
predpoklad, že verejné investície sa budú 
riadiť sľubom „neškodiť“, pretože sú 
výsledkom centrálneho plánovania zo 
strany volených a väčšinou nevolených 
vládnych úradníkov prerozdeľujúcich 
peniaze daňovníkov a mohli by 
udržateľné hospodárstvo poškodiť viac 
než informované investičné rozhodnutia 
podnikateľov, ktorí nakladajú s vlastným 
kapitálom alebo kapitálom, ktorý im 
dobrovoľne zverili investori na trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, 
Clotilde Armand, Valérie Hayer, Linea Søgaard-Lidell, Billy Kelleher

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta Plán obnovy pre Európu, ktorý 
predložila Komisia a ktorého ústredným 
prvkom je európska zelená dohoda; 
schvaľuje základnú zásadu, že verejné 

2. víta Plán obnovy pre Európu, ktorý 
predložila Komisia a ktorého ústredným 
prvkom je európska zelená dohoda; 
schvaľuje základnú zásadu, že verejné 
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investície sa budú riadiť sľubom 
„neškodiť“; zdôrazňuje, že národné plány 
pre obnovu a odolnosť by mali EÚ priviesť 
na cestu k splneniu cieľa znížiť do roku 
2030 emisie skleníkových plynov o 50 % 
až 55 % v porovnaní s rokom 1990 a 
dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 
neutrálnosť;

investície sa riadia sľubom „neškodiť“; 
zdôrazňuje, že národné plány pre obnovu a 
odolnosť by mali EÚ priviesť na cestu k 
splneniu cieľa znížiť do roku 2030 emisie 
skleníkových plynov o 50 % až 55 % v 
porovnaní s rokom 1990 a dosiahnuť do 
roku 2050 klimatickú neutrálnosť, a tým 
zaistiť prechod členských štátov na 
obehové a klimaticky neutrálne 
hospodárstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta Plán obnovy pre Európu, ktorý 
predložila Komisia a ktorého ústredným 
prvkom je európska zelená dohoda; 
schvaľuje základnú zásadu, že verejné 
investície sa budú riadiť sľubom 
„neškodiť“; zdôrazňuje, že národné plány 
pre obnovu a odolnosť by mali EÚ priviesť 
na cestu k splneniu cieľa znížiť do roku 
2030 emisie skleníkových plynov o 50 % 
až 55 % v porovnaní s rokom 1990 a 
dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 
neutrálnosť;

2. víta Plán obnovy pre Európu, ktorý 
predložila Komisia a ktorého ústredným 
prvkom je európska zelená dohoda; 
schvaľuje základnú zásadu, že verejné 
investície sa budú riadiť sľubom 
„neškodiť“; zdôrazňuje, že národné plány 
pre obnovu a odolnosť by mali EÚ priviesť 
na cestu k splneniu cieľa znížiť do roku 
2030 emisie skleníkových plynov o 50 % 
až 55 % v porovnaní s rokom 1990 a 
dosiahnuť najneskôr do roku 2050 
klimatickú neutrálnosť, a to bez 
poškodenia akéhokoľvek iného 
environmentálneho cieľa stanoveného v 
taxonómii EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Linea Søgaard-Lidell

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta Plán obnovy pre Európu, ktorý 2. víta Plán obnovy pre Európu, ktorý 
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predložila Komisia a ktorého ústredným 
prvkom je európska zelená dohoda; 
schvaľuje základnú zásadu, že verejné 
investície sa budú riadiť sľubom 
„neškodiť“; zdôrazňuje, že národné plány 
pre obnovu a odolnosť by mali EÚ priviesť 
na cestu k splneniu cieľa znížiť do roku 
2030 emisie skleníkových plynov o 50 % 
až 55 % v porovnaní s rokom 1990 a 
dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 
neutrálnosť;

predložila Komisia a ktorého ústredným 
prvkom je európska zelená dohoda; 
schvaľuje základnú zásadu, že verejné 
investície sa budú riadiť sľubom 
„neškodiť“; zdôrazňuje, že národné plány 
pre obnovu a odolnosť by mali EÚ a 
členské štáty priviesť na cestu k cieľu na 
rok 2030 v oblasti zníženia emisií, ako je 
stanovený v európskom právnom predpise 
v oblasti klímy, a ku klimatickej neutralite 
do roku 2050;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta Plán obnovy pre Európu, ktorý 
predložila Komisia a ktorého ústredným 
prvkom je európska zelená dohoda; 
schvaľuje základnú zásadu, že verejné 
investície sa budú riadiť sľubom 
„neškodiť“; zdôrazňuje, že národné plány 
pre obnovu a odolnosť by mali EÚ priviesť 
na cestu k splneniu cieľa znížiť do roku 
2030 emisie skleníkových plynov o 50 % 
až 55 % v porovnaní s rokom 1990 a 
dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 
neutrálnosť;

2. víta Plán obnovy pre Európu, ktorý 
predložila Komisia a ktorého ústredným 
prvkom je európska zelená dohoda; 
schvaľuje základnú zásadu, že verejné 
investície sa budú riadiť zásadou 
„neškodiť“; zdôrazňuje, že národné plány 
pre obnovu a odolnosť by mali EÚ priviesť 
na cestu k splneniu cieľa znížiť do roku 
2030 emisie skleníkových plynov aspoň o 
55 % v porovnaní s rokom 1990 a 
dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 
neutrálnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta Plán obnovy pre Európu, ktorý 
predložila Komisia a ktorého ústredným 
prvkom je európska zelená dohoda; 

2. víta Plán obnovy pre Európu, ktorý 
predložila Komisia a ktorého ústredným 
prvkom je európska zelená dohoda; 
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schvaľuje základnú zásadu, že verejné 
investície sa budú riadiť sľubom 
„neškodiť“; zdôrazňuje, že národné plány 
pre obnovu a odolnosť by mali EÚ priviesť 
na cestu k splneniu cieľa znížiť do roku 
2030 emisie skleníkových plynov o 50 % 
až 55 % v porovnaní s rokom 1990 a 
dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 
neutrálnosť;

schvaľuje základnú zásadu, že verejné 
investície sa budú riadiť sľubom 
„neškodiť“; zdôrazňuje, že národné plány 
pre obnovu a odolnosť by mali EÚ priviesť 
na cestu k splneniu cieľa znížiť do roku 
2030 emisie skleníkových plynov aspoň o 
55 % v porovnaní s rokom 1990 a 
dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 
neutrálnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Johan Van Overtveldt

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta Plán obnovy pre Európu, ktorý 
predložila Komisia a ktorého ústredným 
prvkom je európska zelená dohoda; 
schvaľuje základnú zásadu, že verejné 
investície sa budú riadiť sľubom 
„neškodiť“; zdôrazňuje, že národné plány 
pre obnovu a odolnosť by mali EÚ 
priviesť na cestu k splneniu cieľa znížiť 
do roku 2030 emisie skleníkových plynov 
o 50 % až 55 % v porovnaní s rokom 1990 
a dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 
neutrálnosť;

2. víta Plán obnovy pre Európu, ktorý 
predložila Komisia, žiada, aby investície 
prioritne smerovali do udržateľnej 
transformácie, digitálnej agendy a 
dosahovania európskej zvrchovanosti v 
strategických odvetviach s konzistentnou 
priemyselnou stratégiou; očakáva preto, 
že Plán obnovy Európy prispeje k cieľu 
dosiahnuť klimatickú neutralitu na 
úrovni EÚ do roku 2050;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Jens Geier

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta Plán obnovy pre Európu, ktorý 
predložila Komisia a ktorého ústredným 
prvkom je európska zelená dohoda; 
schvaľuje základnú zásadu, že verejné 
investície sa budú riadiť sľubom 

2. víta Plán obnovy pre Európu, ktorý 
predložila Komisia a ktorého ústredným 
prvkom je európska zelená dohoda; 
schvaľuje základnú zásadu, že verejné 
investície sa budú riadiť sľubom 



AM\1209233SK.docx 37/298 PE652.496v02-00

SK

„neškodiť“; zdôrazňuje, že národné plány 
pre obnovu a odolnosť by mali EÚ priviesť 
na cestu k splneniu cieľa znížiť do roku 
2030 emisie skleníkových plynov o 50 % 
až 55 % v porovnaní s rokom 1990 a 
dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 
neutrálnosť;

„neškodiť“; zdôrazňuje, že národné plány 
pre obnovu odolnosť by mali EÚ priviesť 
na cestu k splneniu cieľa znížiť do roku 
2030 emisie skleníkových plynov aspoň o 
55 % v porovnaní s rokom 1990 a 
dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 
neutrálnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Pierre Larrouturou, Gilles Boyer

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta Plán obnovy pre Európu, ktorý 
predložila Komisia a ktorého ústredným 
prvkom je európska zelená dohoda; 
schvaľuje základnú zásadu, že verejné 
investície sa budú riadiť sľubom 
„neškodiť“; zdôrazňuje, že národné plány 
pre obnovu a odolnosť by mali EÚ 
priviesť na cestu k splneniu cieľa znížiť 
do roku 2030 emisie skleníkových plynov 
o 50 % až 55 % v porovnaní s rokom 1990 
a dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 
neutrálnosť;

2. víta Plán obnovy pre Európu, ktorý 
predložila Komisia a ktorého ústredným 
prvkom je európska zelená dohoda; 
schvaľuje základnú zásadu, že verejné 
investície sa budú riadiť sľubom 
„neškodiť“; zdôrazňuje, že národné plány 
pre obnovu a odolnosť by mali byť 
založené na cieli znížiť do roku 2030 
emisie skleníkových plynov o 55% v 
porovnaní s rokom 1990 a dosiahnuť do 
roku 2050 klimatickú neutrálnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta Plán obnovy pre Európu, ktorý 
predložila Komisia a ktorého ústredným 
prvkom je európska zelená dohoda; 
schvaľuje základnú zásadu, že verejné 
investície sa budú riadiť sľubom 
„neškodiť“; zdôrazňuje, že národné plány 
pre obnovu a odolnosť by mali EÚ priviesť 

2. víta Plán obnovy pre Európu, ktorý 
predložila Komisia a ktorého ústredným 
prvkom je európska zelená dohoda; 
schvaľuje základnú zásadu, že verejné 
investície sa budú riadiť sľubom 
„neškodiť“; zdôrazňuje, že národné plány 
pre obnovu a odolnosť by mali EÚ priviesť 
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na cestu k splneniu cieľa znížiť do roku 
2030 emisie skleníkových plynov o 50 % 
až 55 % v porovnaní s rokom 1990 a 
dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 
neutrálnosť;

na cestu k splneniu cieľa znížiť do roku 
2030 emisie skleníkových plynov o 70 % v 
porovnaní s rokom 1990 a dosiahnuť do 
roku 2040 skutočne nulové emisie 
skleníkových plynov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Clara Ponsatí Obiols

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta Plán obnovy pre Európu, ktorý 
predložila Komisia a ktorého ústredným 
prvkom je európska zelená dohoda; 
schvaľuje základnú zásadu, že verejné 
investície sa budú riadiť sľubom 
„neškodiť“; zdôrazňuje, že národné plány 
pre obnovu a odolnosť by mali EÚ priviesť 
na cestu k splneniu cieľa znížiť do roku 
2030 emisie skleníkových plynov o 50 % 
až 55 % v porovnaní s rokom 1990 a 
dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 
neutrálnosť;

2. víta Plán obnovy pre Európu, ktorý 
predložila Komisia a ktorého ústredným 
prvkom je európska zelená dohoda; 
schvaľuje základnú zásadu, že verejné 
investície sa budú riadiť sľubom 
„neškodiť“; zdôrazňuje, že národné plány 
pre obnovu a odolnosť by mali EÚ priviesť 
na cestu k splneniu cieľa znížiť do roku 
2030 emisie skleníkových plynov o 65 % v 
porovnaní s rokom 1990 a dosiahnuť do 
roku 2050 klimatickú neutrálnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. víta Plán obnovy pre Európu, ktorý 
predložila Komisia a ktorého ústredným 
prvkom je európska zelená dohoda; 
schvaľuje základnú zásadu, že verejné 
investície sa budú riadiť sľubom 
„neškodiť“; zdôrazňuje, že národné plány 
pre obnovu a odolnosť by mali EÚ priviesť 
na cestu k splneniu cieľa znížiť do roku 
2030 emisie skleníkových plynov o 50 % 

2. víta Plán obnovy pre Európu, ktorý 
predložila Komisia a ktorého ústredným 
prvkom je európska zelená dohoda; 
schvaľuje základnú zásadu, že verejné 
investície sa budú riadiť sľubom 
„neškodiť“; zdôrazňuje, že národné plány 
pre obnovu a odolnosť by mali EÚ priviesť 
na cestu k splneniu cieľa znížiť do roku 
2030 emisie skleníkových plynov o 65 % v 
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až 55 % v porovnaní s rokom 1990 a 
dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 
neutrálnosť;

porovnaní s rokom 1990 a dosiahnuť do 
roku 2040 klimatickú neutrálnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že úspech cieľa EÚ 
dosiahnuť klimatickú neutrálnosť bude 
závisieť od primeranosti financovania;

3. zdôrazňuje, že úspech cieľa EÚ 
dosiahnuť klimatickú neutrálnosť bude 
závisieť od primeranosti financovania; 
pripomína, že podľa najnovších výpočtov 
Európskej komisie predstavujú celkové 
dodatočné investície potrebné na 
dosiahnutie súčasných cieľov EÚ v 
oblasti klímy a životného prostredia do 
roku 2030 približne 470 miliárd EUR 
ročne; pripomína, že tieto investície 
zahŕňajú 240 miliárd EUR ročne na 
splnenie súčasných cieľov v oblasti klímy 
a energetiky do roku 2030, 100 miliárd 
EUR ročne na pokrok v oblasti širšej 
dopravnej infraštruktúry Európy a 
ďalších 130 EUR ročne na dosiahnutie 
iných environmentálnych cieľov; 
zdôrazňuje navyše, že Komisia to takisto 
opisuje ako konzervatívne odhady 
vzhľadom na nedostatok údajov na 
presné posúdenie investičných potrieb, 
pokiaľ ide o adaptáciu na zmenu klímy a 
obnovu/zachovanie ekosystémov a 
biodiverzity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Paul Tang

Návrh uznesenia
Odsek 3
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že úspech cieľa EÚ 
dosiahnuť klimatickú neutrálnosť bude 
závisieť od primeranosti financovania;

3. zdôrazňuje, že úspech cieľa EÚ 
dosiahnuť klimatickú neutrálnosť bude 
závisieť od primeranosti financovania; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili, že investičný plán zelenej 
dohody, klimatický rozpočet a klimatická 
banka budú dostatočne rozsiahle na to, 
aby budúce programy, ako napríklad vlna 
obnovy, mali dostatočný vplyv na každú 
budovu v Európe a stali sa prijateľnými a 
vítanými pre všetkých občanov Európy, 
pretože len s dostatočným financovaním 
naši občania prijmú potrebné nariadenia, 
ktorými sa stanoví povinnosť, aby sa do 
roku 2030 obnovil dostatok domov, 
transformoval dostatok poľnohospodárov, 
dostatočný počet komunít zmenil svoje 
energetické a dopravné systémy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že úspech cieľa EÚ 
dosiahnuť klimatickú neutrálnosť bude 
závisieť od primeranosti financovania;

3. zdôrazňuje, že úspech cieľa EÚ 
dosiahnuť klimatickú neutrálnosť 
najneskôr do roku 2050 a obehové 
hospodárstvo bude závisieť od 
primeranosti financovania a súdržnosti pri 
integrácii udržateľnosti do verejných a 
súkromných financií; požaduje 
zosúladenie politických cieľov s vedecky 
podloženými a časovo viazanými cieľmi 
prostredníctvom prístupu založeného na 
spätnom vyvodzovaní z cieľa, aby sa 
zaistilo, že tieto ciele budú na 
dôveryhodnej ceste k prechodu; víta 
záväzok Európskej komisie zaviesť do 
všetkých verejných politík overovanie 
udržateľnosti a sledovanie udržateľnosti;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Marek Belka

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že úspech cieľa EÚ 
dosiahnuť klimatickú neutrálnosť bude 
závisieť od primeranosti financovania;

3. zdôrazňuje, že úspech cieľa EÚ 
dosiahnuť klimatickú neutrálnosť bude 
závisieť od primeranosti financovania; 
zdôrazňuje, že financovanie z prostriedkov 
investičného plánu pre udržateľnú 
Európu nebude stačiť na dosiahnutie 
uvedených cieľov spojených so zelenou 
dohodou, najmä v krajinách, ktoré sú viac 
závislé od fosílnych palív; vyzýva preto 
Komisiu a členské štáty, aby predložili 
návrhy na nájdenie dodatočných zdrojov 
a zároveň aby neoslabovali súčasné 
riešenia a návrhy, ktoré sú zavedené a 
navrhnuté;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Clotilde Armand

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že úspech cieľa EÚ 
dosiahnuť klimatickú neutrálnosť bude 
závisieť od primeranosti financovania;

3. zdôrazňuje, že úspech cieľa EÚ 
dosiahnuť klimatickú neutrálnosť bude 
závisieť od primeranosti financovania; 
zdôrazňuje, že zelená transformácia by 
mala byť inkluzívna a mala by byť v 
súlade so zásadami ekonomiky a sociálnej 
a environmentálnej udržateľnosti; 
pripomína, že v procese energetickej 
transformácie je mimoriadne dôležité 
chrániť a vytvárať pracovné miesta, ako 
aj ďalšia odborná príprava a 
rekvalifikácia;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že úspech cieľa EÚ 
dosiahnuť klimatickú neutrálnosť bude 
závisieť od primeranosti financovania;

3. zdôrazňuje, že úspech zámeru EÚ 
dosiahnuť jej krátkodobé a dlhodobé ciele 
v oblasti klímy, energetiky a životného 
prostredia, a najmä cieľ klimatickej 
neutrálnosti do roku 2050, bude závisieť 
od primeranosti zeleného financovania; 
zdôrazňuje, že na to, aby Únia a členské 
štáty pevne nastúpili na cestu ku 
klimatickej neutrálnosti a aby sa 
zabezpečilo spravodlivé a odolné zotavenie 
z pandémie COVID-19, sú potrebné 
značné sumy verejných a súkromných 
udržateľných investícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že úspech cieľa EÚ 
dosiahnuť klimatickú neutrálnosť bude 
závisieť od primeranosti financovania;

3. zdôrazňuje, že úspech cieľa EÚ 
dosiahnuť klimatickú neutrálnosť bude 
závisieť od primeranosti financovania a 
dodržiavania zásady „neškodiť“ s cieľom 
zastaviť financovanie znečisťujúcich 
odvetví a plniť právny záväzok EÚ podľa 
Parížskej dohody zosúladiť finančné toky 
s jej cieľmi a postupne zrušiť dotácie na 
fosílne palivá;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 88
Jessica Stegrud

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že úspech cieľa EÚ 
dosiahnuť klimatickú neutrálnosť bude 
závisieť od primeranosti financovania;

3. zdôrazňuje, že úspech cieľa EÚ 
podstatne znížiť emisie oxidu uhličitého 
možno účinne dosiahnuť len vtedy, ak sa 
Komisia zdrží čiastočnej a nedokonalej 
podpory určitých technológií; je 
presvedčený, že technologicky neutrálny 
prístup vytvorí zásadnú udržateľnú 
inováciu a rozvoj a zároveň podporí 
dlhodobý rast a energetickú bezpečnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Johan Van Overtveldt

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že úspech cieľa EÚ 
dosiahnuť klimatickú neutrálnosť bude 
závisieť od primeranosti financovania;

3. zdôrazňuje, že úspech cieľa EÚ 
dosiahnuť klimatickú neutrálnosť bude 
závisieť od primeranosti financovania; 
hlavnými faktormi umožňujúcimi naplniť 
zámer dosiahnuť klimatickú neutrálnosť 
sú digitálna transformácia, technologická 
inovácia a výskum a vývoj; zdôrazňuje, že 
je stále kľúčové a priori nevylúčiť určité 
technológie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Aurore Lalucq, Paul Tang

Návrh uznesenia
Odsek 3
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že úspech cieľa EÚ 
dosiahnuť klimatickú neutrálnosť bude 
závisieť od primeranosti financovania;

3. zdôrazňuje, že úspech cieľa EÚ 
dosiahnuť klimatickú neutrálnosť bude 
závisieť od primeranosti financovania; 
zdôrazňuje, že podstatná časť investícií 
potrebných na splnenie cieľov európskej 
zelenej dohody bude musieť pochádzať z 
verejných štátnych rozpočtov a rozpočtov 
nižších územných celkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
José Manuel Fernandes

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že úspech cieľa EÚ 
dosiahnuť klimatickú neutrálnosť bude 
závisieť od primeranosti financovania;

3. zdôrazňuje, že úspech cieľa EÚ 
dosiahnuť klimatickú neutrálnosť bude 
závisieť od primeranosti financovania, a 
trvá na tom, že prepojenie medzi 
výdavkami a príjmami, konkrétne 
prostredníctvom vytvorenia nových 
vlastných zdrojov, bude kľúčom k 
vykonávaniu zelenej dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že úspech cieľa EÚ 
dosiahnuť klimatickú neutrálnosť bude 
závisieť od primeranosti financovania;

3. zdôrazňuje, že úspech cieľa EÚ 
znížiť negatívne externality škodlivé pre 
životné prostredie bude závisieť od 
primeranosti financovania, čo je v rámci 
extrémne prívetivých menových politík 
Európskej centrálnej banky čoraz ťažšie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 93
Eero Heinäluoma

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že úspech cieľa EÚ 
dosiahnuť klimatickú neutrálnosť bude 
závisieť od primeranosti financovania;

3. zdôrazňuje, že úspech cieľa EÚ 
dosiahnuť klimatickú neutrálnosť bude 
závisieť od primeranosti financovania, a to 
z verejných aj súkromných zdrojov; 
domnieva sa, že využívanie súkromného 
financovania je dôležitým prvkom na ceste 
ku klimatickej neutralite;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že úspech cieľa EÚ 
dosiahnuť klimatickú neutrálnosť bude 
závisieť od primeranosti financovania;

3. zdôrazňuje, že úspech cieľa EÚ 
dosiahnuť klimatickú neutrálnosť bude 
závisieť od primeranosti financovania a od 
toho, ako ľahko ho možno absorbovať v 
rôznych regiónoch EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že úspech cieľa EÚ 
dosiahnuť klimatickú neutrálnosť bude 
závisieť od primeranosti financovania;

3. zdôrazňuje, že úspech cieľa EÚ 
dosiahnuť klimatickú neutrálnosť do roku 
2050 bude závisieť od primeranosti 
financovania z verejných aj súkromných 
zdrojov a od súdržných právnych 
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predpisov a politických krokov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že úspech cieľa EÚ 
dosiahnuť klimatickú neutrálnosť bude 
závisieť od primeranosti financovania;

3. zdôrazňuje, že úspech cieľa EÚ 
dosiahnuť klimatickú neutrálnosť a splniť 
jej záväzky podľa Parížskej dohody bude 
závisieť od primeranosti financovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že úspech cieľa EÚ 
dosiahnuť klimatickú neutrálnosť bude 
závisieť od primeranosti financovania;

3. zdôrazňuje, že úspech cieľa EÚ 
dosiahnuť do roku 2040 skutočne nulové 
emisie skleníkových plynov bude závisieť 
od primeranosti financovania a od 
prednostných verejných investícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Billy Kelleher

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že úspech cieľa EÚ 
dosiahnuť klimatickú neutrálnosť bude 
závisieť od primeranosti financovania;

3. zdôrazňuje, že úspech cieľa EÚ 
dosiahnuť klimatickú neutrálnosť bude 
závisieť od primeranosti financovania 
čerpajúceho z verejných aj súkromných 
zdrojov;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Stefan Berger, Enikő Győri, Othmar Karas, 
Jessica Polfjärd, Eva Maydell, Christian Doleschal, Jörgen Warborn, Inese Vaidere, 
Esther de Lange, Siegfried Mureşan, Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že úspech cieľa EÚ 
dosiahnuť klimatickú neutrálnosť bude 
závisieť od primeranosti financovania;

3. zdôrazňuje, že úspech cieľa EÚ 
dosiahnuť klimatickú neutrálnosť bude, 
okrem iných faktorov, závisieť od 
primeranosti financovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že úspech cieľa EÚ 
dosiahnuť klimatickú neutrálnosť bude 
závisieť od primeranosti financovania;

3. zdôrazňuje, že cieľ EÚ dosiahnuť 
klimatickú neutrálnosť sa musí dosiahnuť 
s najmenšími sociálnymi a hospodárskymi 
dôsledkami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Siegfried Mureşan

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. konštatuje, že prechod na zelené 
hospodárstvo bude mať vplyv na všetky 
odvetvia hospodárstva EÚ, a trvá na tom, 
že cesta ku klimatickej neutrálnosti by 
mala posilniť konkurencieschopnosť 
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európskeho hospodárstva a viesť k 
čistému prebytku udržateľných a 
vysokokvalitných pracovných miest v 
Únii; domnieva sa, že zelená dohoda 
predstavuje pre naše hospodárstvo aj 
našich občanov príležitosť, ak sa bude 
primerane vykonávať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. považuje prechod na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo za príležitosť na 
posilnenie konkurencieschopnosti EÚ vo 
svete; uznáva, že prechod na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo si môže vyžadovať 
revíziu európskych pravidiel týkajúcich sa 
štátnej pomoci, fúzií a obstarávania; 
zdôrazňuje preto význam trvalého 
zachovania rovnakých podmienok v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. víta pozmenený návrh VFR 
Komisie z 27. a 28. mája vrátane 
oznámenia s názvom Správny čas pre 
Európu: náprava škôd a príprava 
budúcnosti pre ďalšie generácie, s jeho 
ustanoveniami zameranými na zvýšenie 
financovania spoločnej 
poľnohospodárskej politiky v porovnaní s 
predchádzajúcim návrhom VFR;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 104
Jessica Polfjärd, Markus Ferber, Lídia Pereira, Jörgen Warborn, Inese Vaidere, Esther 
de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. považuje za nevyhnutné, aby 
investičný plán pre udržateľnú Európu 
umožnil dodatočné investície so 
skutočnou pridanou hodnotou a 
nevytláčal trhové financovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. pripomína, že článkom 311 ZFEÚ 
sa EÚ zakazuje zadlžovanie; zdôrazňuje, 
že zadlžovanie je definičným znakom 
suverénnych štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Návrh uznesenia
Odsek 3 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3b. zdôrazňuje, že toto zvýšené 
financovanie je nevyhnutné na splnenie 
navrhnutých cieľov a ambícií budúcej 
SPP, dosiahnutie cieľov zelenej dohody v 
poľnohospodárstve na posilnenie 
odolnosti agropotravinárskeho sektora a 
zabezpečenie udržateľnej výroby potravín, 
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ktorá závisí nielen od dobre financovanej 
SPP, ale aj od iných nástrojov VFR, ako 
je výskum, investície do inovácií alebo 
digitálnych technológií a uľahčenie 
prístupu poľnohospodárov a 
agropotravinárskeho sektora k nim;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Siegfried Mureşan, Paul Tang

Návrh uznesenia
Odsek 3 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3b. konštatuje, že na ceste k 
dosiahnutiu klimatickej neutrálnosti sa 
východiskové pozície členských štátov 
líšia; v tejto súvislosti sa domnieva, že v 
investičnom pláne pre udržateľnú Európu 
by sa nemalo na nikoho zabudnúť a mal 
by sa v prípade potreby zamerať na 
znižovanie rozdielov medzi členskými 
štátmi a regiónmi, pokiaľ ide o 
dosiahnutie cieľov v oblasti klimatickej 
neutrálnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 3 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3b. zdôrazňuje, že na to, aby bola 
európska zelená dohoda úspešná, 
európski výrobcovia udržateľných 
výrobkov a služieb musia vidieť jej výhody 
a nie čeliť nespravodlivej hospodárskej 
súťaži zo strany spoločností v tretích 
krajinách;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 109
Jessica Polfjärd, Markus Ferber, Lídia Pereira, Jörgen Warborn, Inese Vaidere, Esther 
de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 3 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3b. zdôrazňuje, že transformáciu 
nemožno uskutočniť len prostredníctvom 
verejných prostriedkov; vyzýva Komisiu, 
aby pri tvorbe investičného plánu pre 
udržateľnú Európu podporovala a 
umožnila súkromné investície;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Jessica Polfjärd, Markus Ferber, Lídia Pereira, Jörgen Warborn, Inese Vaidere, Esther 
de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 3 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3c. zdôrazňuje, že aj pri ambicióznom 
financovaní nebudú dostupné finančné 
prostriedky neobmedzené; vyzýva 
Komisiu, aby vytvorila robustný rámec pre 
podávanie správ a monitorovanie s 
cieľom zabezpečiť, aby výdavky mali 
skutočný vplyv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. kladie si otázku, či investičný plán 
pre udržateľnú Európu, ako je v súčasnosti 
koncipovaný, umožní mobilizovať do roku 

4. kladie si otázku, či investičný plán 
pre udržateľnú Európu, ako je v súčasnosti 
koncipovaný, umožní mobilizovať do roku 
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2030 jeden bilión EUR, a to vzhľadom na 
negatívny hospodársky výhľad v dôsledku 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19; 
žiada Komisiu, aby zabezpečila úplnú 
transparentnosť v otázkach financovania, 
ako je optimistický pákový efekt alebo 
nejasnosti v súvislosti s extrapoláciami 
niektorých súm; okrem toho si kladie 
otázku, ako by nový VFR, ako ho navrhla 
Komisia vo svojich revidovaných návrhoch 
z 27. a 28. mája 2020, umožnil dosiahnutie 
cieľov investičného plánu pre udržateľnú 
Európu;

2030 prekvapivo okrúhlu sumu jeden 
bilión EUR, a to vzhľadom na negatívny 
hospodársky výhľad v dôsledku krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 a na 
zrejme úplnú nepodloženosť uvedeného 
čísla; žiada Komisiu, aby zabezpečila 
úplnú transparentnosť v otázkach 
kapitálového a dlhového financovania, ako 
je optimistický pákový efekt alebo 
nejasnosti v súvislosti s extrapoláciami 
niektorých súm a doložka o nezadlžovaní 
v článku 311 ZFEÚ; okrem toho si kladie 
otázku, ako by nový VFR, ako ho navrhla 
Komisia vo svojich revidovaných návrhoch 
z 27. a 28. mája 2020, umožnil dosiahnutie 
cieľov investičného plánu pre udržateľnú 
Európu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Paul Tang, Sirpa Pietikäinen, Manon Aubry, Carmen Avram, Evelyn Regner, Joachim 
Schuster, Aurore Lalucq, Siegfried Mureşan, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. kladie si otázku, či investičný plán 
pre udržateľnú Európu, ako je v súčasnosti 
koncipovaný, umožní mobilizovať do roku 
2030 jeden bilión EUR, a to vzhľadom na 
negatívny hospodársky výhľad v dôsledku 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19; 
žiada Komisiu, aby zabezpečila úplnú 
transparentnosť v otázkach financovania, 
ako je optimistický pákový efekt alebo 
nejasnosti v súvislosti s extrapoláciami 
niektorých súm; okrem toho si kladie 
otázku, ako by nový VFR, ako ho navrhla 
Komisia vo svojich revidovaných návrhoch 
z 27. a 28. mája 2020, umožnil dosiahnutie 
cieľov investičného plánu pre udržateľnú 
Európu;

4. kladie si otázku, či investičný plán 
pre udržateľnú Európu, ako je v súčasnosti 
koncipovaný, umožní mobilizovať do roku 
2030 jeden bilión EUR, a to vzhľadom na 
negatívny hospodársky výhľad v dôsledku 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19; 
žiada Komisiu, aby zabezpečila úplnú 
transparentnosť v otázkach financovania, 
ako je optimistický pákový efekt alebo 
nejasnosti v súvislosti s extrapoláciami 
niektorých súm; okrem toho si kladie 
otázku, ako by nový VFR, ako ho navrhla 
Komisia vo svojich revidovaných návrhoch 
z 27. a 28. mája 2020, umožnil dosiahnutie 
cieľov investičného plánu pre udržateľnú 
Európu; vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že investičný plán pre udržateľnú Európu 
samotný nebude stačiť na financovanie 
cieľov zelenej dohody a že dodatočné 
investície budú zohrávať rozhodujúcu 
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úlohu pri úspechu zelenej dohody; vyzýva 
Komisiu a členské štáty EÚ, aby predložili 
plány, v ktorých vysvetlia, ako preklenú 
značný nedostatok investícií súkromnými 
aj verejnými investíciami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Herve Juvin, Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. kladie si otázku, či investičný plán 
pre udržateľnú Európu, ako je v súčasnosti 
koncipovaný, umožní mobilizovať do roku 
2030 jeden bilión EUR, a to vzhľadom na 
negatívny hospodársky výhľad v dôsledku 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19; 
žiada Komisiu, aby zabezpečila úplnú 
transparentnosť v otázkach financovania, 
ako je optimistický pákový efekt alebo 
nejasnosti v súvislosti s extrapoláciami 
niektorých súm; okrem toho si kladie 
otázku, ako by nový VFR, ako ho navrhla 
Komisia vo svojich revidovaných návrhoch 
z 27. a 28. mája 2020, umožnil dosiahnutie 
cieľov investičného plánu pre udržateľnú 
Európu;

4. kladie si otázku, či investičný plán 
pre udržateľnú Európu, ako je v súčasnosti 
koncipovaný, umožní mobilizovať do roku 
2030 jeden bilión EUR, a to vzhľadom na 
negatívny hospodársky výhľad v dôsledku 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19; 
žiada Komisiu, aby zabezpečila úplnú 
transparentnosť v otázkach financovania, 
ako je optimistický pákový efekt alebo 
nejasnosti v súvislosti s extrapoláciami 
niektorých súm; okrem toho si kladie 
otázku, ako by nový VFR, ako ho navrhla 
Komisia vo svojich revidovaných návrhoch 
z 27. a 28. mája 2020, umožnil dosiahnutie 
cieľov investičného plánu pre udržateľnú 
Európu; želá si, aby toto financovanie 
podnecovalo miestne subjekty, MSP, 
remeselníkov, obchodníkov, spotrebiteľov 
k tomu, aby svoje správanie zmenili tak, 
aby z neho mali priamy prospech;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 114
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. kladie si otázku, či investičný plán 4. kladie si otázku, či investičný plán 
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pre udržateľnú Európu, ako je v súčasnosti 
koncipovaný, umožní mobilizovať do roku 
2030 jeden bilión EUR, a to vzhľadom na 
negatívny hospodársky výhľad v dôsledku 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19; 
žiada Komisiu, aby zabezpečila úplnú 
transparentnosť v otázkach financovania, 
ako je optimistický pákový efekt alebo 
nejasnosti v súvislosti s extrapoláciami 
niektorých súm; okrem toho si kladie 
otázku, ako by nový VFR, ako ho navrhla 
Komisia vo svojich revidovaných návrhoch 
z 27. a 28. mája 2020, umožnil dosiahnutie 
cieľov investičného plánu pre udržateľnú 
Európu;

pre udržateľnú Európu, ako je v súčasnosti 
koncipovaný, umožní mobilizovať do roku 
2030 jeden bilión EUR, a to vzhľadom na 
negatívny hospodársky výhľad v dôsledku 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19; 
žiada Komisiu, aby zabezpečila úplnú 
transparentnosť v otázkach financovania, 
ako je optimistický pákový efekt alebo 
nejasnosti v súvislosti s extrapoláciami 
niektorých súm; okrem toho si kladie 
otázku, ako by nový VFR, ako ho navrhla 
Komisia vo svojich revidovaných návrhoch 
z 27. a 28. mája 2020, umožnil dosiahnutie 
cieľov investičného plánu pre udržateľnú 
Európu; vyzýva Komisiu, aby zrevidovala 
štruktúru a číselné údaje investičného 
plánu pre udržateľnú Európu s cieľom 
zahrnúť očakávané zvýšenie ambícií 
týkajúcich sa cieľov v oblasti klímy, 
energetiky a životného prostredia do roku 
2030;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Valérie Hayer, Paul Tang, Billy Kelleher

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. kladie si otázku, či investičný plán 
pre udržateľnú Európu, ako je v súčasnosti 
koncipovaný, umožní mobilizovať do roku 
2030 jeden bilión EUR, a to vzhľadom na 
negatívny hospodársky výhľad v dôsledku 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19; 
žiada Komisiu, aby zabezpečila úplnú 
transparentnosť v otázkach financovania, 
ako je optimistický pákový efekt alebo 
nejasnosti v súvislosti s extrapoláciami 
niektorých súm; okrem toho si kladie 
otázku, ako by nový VFR, ako ho navrhla 
Komisia vo svojich revidovaných návrhoch 
z 27. a 28. mája 2020, umožnil dosiahnutie 
cieľov investičného plánu pre udržateľnú 

4. kladie si otázku, či investičný plán 
pre udržateľnú Európu, ako je v súčasnosti 
koncipovaný, umožní mobilizovať do roku 
2030 jeden bilión EUR, a to vzhľadom na 
negatívny hospodársky výhľad v dôsledku 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19; 
žiada Komisiu, aby zabezpečila úplnú 
transparentnosť v otázkach financovania, 
ako je optimistický pákový efekt alebo 
nejasnosti v súvislosti s extrapoláciami 
niektorých súm; okrem toho si kladie 
otázku, ako by nový VFR, ako ho navrhla 
Komisia vo svojich revidovaných návrhoch 
z 27. a 28. mája 2020, umožnil dosiahnutie 
cieľov investičného plánu pre udržateľnú 
Európu; zdôrazňuje, že investičný plán pre 
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Európu; udržateľnú Európu je dlhodobým cieľom 
EÚ a v budúcnosti ho nemožno oslabiť 
nižšími VFR, ktoré by vyčlenili veľkú 
časť finančných prostriedkov na splatenie 
úveru;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. kladie si otázku, či investičný plán 
pre udržateľnú Európu, ako je v súčasnosti 
koncipovaný, umožní mobilizovať do roku 
2030 jeden bilión EUR, a to vzhľadom na 
negatívny hospodársky výhľad v dôsledku 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19; 
žiada Komisiu, aby zabezpečila úplnú 
transparentnosť v otázkach financovania, 
ako je optimistický pákový efekt alebo 
nejasnosti v súvislosti s extrapoláciami 
niektorých súm; okrem toho si kladie 
otázku, ako by nový VFR, ako ho navrhla 
Komisia vo svojich revidovaných návrhoch 
z 27. a 28. mája 2020, umožnil dosiahnutie 
cieľov investičného plánu pre udržateľnú 
Európu;

4. kladie si otázku, či investičný plán 
pre udržateľnú Európu, ako je v súčasnosti 
koncipovaný, umožní mobilizovať do roku 
2030 jeden bilión EUR, a to vzhľadom na 
negatívny hospodársky výhľad v dôsledku 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19, a 
zdôrazňuje inherentné problémy závislosti 
od mobilizácie súkromných finančných 
zdrojov v prípade existenciálnych kríz; 
žiada Komisiu, aby zabezpečila úplnú 
transparentnosť v otázkach financovania, 
ako je optimistický pákový efekt alebo 
nejasnosti v súvislosti s extrapoláciami 
niektorých súm; okrem toho si kladie 
otázku, ako by nový VFR, ako ho navrhla 
Komisia vo svojich revidovaných návrhoch 
z 27. a 28. mája 2020, umožnil dosiahnutie 
cieľov investičného plánu pre udržateľnú 
Európu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
José Manuel Fernandes

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. kladie si otázku, či investičný plán 
pre udržateľnú Európu, ako je v súčasnosti 

4. kladie si otázku, či investičný plán 
pre udržateľnú Európu, ako je v súčasnosti 
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koncipovaný, umožní mobilizovať do roku 
2030 jeden bilión EUR, a to vzhľadom na 
negatívny hospodársky výhľad v dôsledku 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19; 
žiada Komisiu, aby zabezpečila úplnú 
transparentnosť v otázkach financovania, 
ako je optimistický pákový efekt alebo 
nejasnosti v súvislosti s extrapoláciami 
niektorých súm; okrem toho si kladie 
otázku, ako by nový VFR, ako ho navrhla 
Komisia vo svojich revidovaných návrhoch 
z 27. a 28. mája 2020, umožnil dosiahnutie 
cieľov investičného plánu pre udržateľnú 
Európu;

koncipovaný, umožní mobilizovať do roku 
2030 jeden bilión EUR, a to vzhľadom na 
negatívny hospodársky výhľad v dôsledku 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19; 
vyzýva Komisiu, aby zhodnotila potrebu 
zmien investičného plánu pre udržateľnú 
Európu v dôsledku tohto nového 
výhľadu; žiada Komisiu, aby zabezpečila 
úplnú transparentnosť v otázkach 
financovania, ako je optimistický pákový 
efekt alebo nejasnosti v súvislosti s 
extrapoláciami niektorých súm; okrem 
toho si kladie otázku, ako by nový VFR, 
ako ho navrhla Komisia vo svojich 
revidovaných návrhoch z 27. a 28. mája 
2020, umožnil dosiahnutie cieľov 
investičného plánu pre udržateľnú Európu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Pierre Larrouturou, Aurore Lalucq

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. kladie si otázku, či investičný plán 
pre udržateľnú Európu, ako je v súčasnosti 
koncipovaný, umožní mobilizovať do roku 
2030 jeden bilión EUR, a to vzhľadom na 
negatívny hospodársky výhľad v dôsledku 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19; 
žiada Komisiu, aby zabezpečila úplnú 
transparentnosť v otázkach financovania, 
ako je optimistický pákový efekt alebo 
nejasnosti v súvislosti s extrapoláciami 
niektorých súm; okrem toho si kladie 
otázku, ako by nový VFR, ako ho navrhla 
Komisia vo svojich revidovaných návrhoch 
z 27. a 28. mája 2020, umožnil dosiahnutie 
cieľov investičného plánu pre udržateľnú 
Európu;

4. kladie si otázku, či investičný plán 
pre udržateľnú Európu, ako je v súčasnosti 
navrhnutý, umožní mobilizovať do roku 
2030 jeden bilión EUR, a to vzhľadom na 
negatívny hospodársky výhľad v dôsledku 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19 a 
na technický nesúlad so sedemročnou 
dĺžkou trvania nadchádzajúceho VFR; 
žiada Komisiu, aby zabezpečila úplnú 
transparentnosť v otázkach financovania, 
ako je optimistický pákový efekt alebo 
nejasnosti v súvislosti s extrapoláciami 
niektorých súm; okrem toho si kladie 
otázku, ako by nový VFR, ako ho navrhla 
Komisia vo svojich revidovaných návrhoch 
z 27. a 28. mája 2020, umožnil dosiahnutie 
cieľov investičného plánu pre udržateľnú 
Európu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 119
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. kladie si otázku, či investičný plán 
pre udržateľnú Európu, ako je v súčasnosti 
koncipovaný, umožní mobilizovať do roku 
2030 jeden bilión EUR, a to vzhľadom na 
negatívny hospodársky výhľad v dôsledku 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19; 
žiada Komisiu, aby zabezpečila úplnú 
transparentnosť v otázkach financovania, 
ako je optimistický pákový efekt alebo 
nejasnosti v súvislosti s extrapoláciami 
niektorých súm; okrem toho si kladie 
otázku, ako by nový VFR, ako ho navrhla 
Komisia vo svojich revidovaných návrhoch 
z 27. a 28. mája 2020, umožnil dosiahnutie 
cieľov investičného plánu pre udržateľnú 
Európu;

4. kladie si otázku, či investičný plán 
pre udržateľnú Európu, ako je v súčasnosti 
koncipovaný, umožní mobilizovať do roku 
2030 jeden bilión EUR, a to vzhľadom na 
negatívny hospodársky výhľad v dôsledku 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19; 
žiada Komisiu, aby zabezpečila úplnú 
transparentnosť v otázkach financovania, 
ako je optimistický pákový efekt, 
potenciálne dvojité započítavanie 
niektorých investícií alebo nejasnosti v 
súvislosti s extrapoláciami niektorých súm; 
okrem toho si kladie otázku, ako by nový 
VFR, ako ho navrhla Komisia vo svojich 
revidovaných návrhoch z 27. a 28. mája 
2020, umožnil dosiahnutie cieľov 
investičného plánu pre udržateľnú Európu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. kladie si otázku, či investičný plán 
pre udržateľnú Európu, ako je v súčasnosti 
koncipovaný, umožní mobilizovať do roku 
2030 jeden bilión EUR, a to vzhľadom na 
negatívny hospodársky výhľad v dôsledku 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19; 
žiada Komisiu, aby zabezpečila úplnú 
transparentnosť v otázkach financovania, 
ako je optimistický pákový efekt alebo 
nejasnosti v súvislosti s extrapoláciami 
niektorých súm; okrem toho si kladie 
otázku, ako by nový VFR, ako ho navrhla 

4. kladie si otázku, či investičný plán 
pre udržateľnú Európu, ako je v súčasnosti 
koncipovaný, umožní prostredníctvom 
rozpočtu EÚ mobilizovať do roku 2030 
jeden bilión EUR, a to vzhľadom na 
negatívny hospodársky výhľad v dôsledku 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19; 
žiada Komisiu, aby zabezpečila úplnú 
transparentnosť v otázkach financovania, 
ako je optimistický pákový efekt alebo 
nejasnosti v súvislosti s extrapoláciami 
niektorých súm; okrem toho si kladie 
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Komisia vo svojich revidovaných návrhoch 
z 27. a 28. mája 2020, umožnil dosiahnutie 
cieľov investičného plánu pre udržateľnú 
Európu;

otázku, ako by nový VFR, ako ho navrhla 
Komisia vo svojich revidovaných návrhoch 
z 27. a 28. mája 2020, umožnil dosiahnutie 
cieľov investičného plánu pre udržateľnú 
Európu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. kladie si otázku, či investičný plán 
pre udržateľnú Európu, ako je v súčasnosti 
koncipovaný, umožní mobilizovať do roku 
2030 jeden bilión EUR, a to vzhľadom na 
negatívny hospodársky výhľad v dôsledku 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19; 
žiada Komisiu, aby zabezpečila úplnú 
transparentnosť v otázkach financovania, 
ako je optimistický pákový efekt alebo 
nejasnosti v súvislosti s extrapoláciami 
niektorých súm; okrem toho si kladie 
otázku, ako by nový VFR, ako ho navrhla 
Komisia vo svojich revidovaných návrhoch 
z 27. a 28. mája 2020, umožnil dosiahnutie 
cieľov investičného plánu pre udržateľnú 
Európu;

4. kladie si otázku, ako investičný 
plán pre udržateľnú Európu, ako je v 
súčasnosti koncipovaný, umožní 
mobilizovať do roku 2030 jeden bilión 
EUR, a to vzhľadom na negatívny 
hospodársky výhľad v dôsledku krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19; žiada 
Komisiu, aby zabezpečila úplnú 
transparentnosť v otázkach financovania, 
ako je optimistický pákový efekt alebo 
nejasnosti v súvislosti s extrapoláciami 
niektorých súm; okrem toho si kladie 
otázku, ako by nový VFR, ako ho navrhla 
Komisia vo svojich revidovaných návrhoch 
z 27. a 28. mája 2020, umožnil dosiahnutie 
cieľov investičného plánu pre udržateľnú 
Európu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Pierre Larrouturou

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. konštatuje, že Komisia v oznámení 
o investičnom pláne pre udržateľnú 
Európu zo 14. januára odhadla investičné 
potreby na úrovni EÚ, určené na 
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dosiahnutie súčasných cieľov v oblasti 
klímy do roku 2030, na 260 miliárd EUR 
ročne plus dodatočné sumy od 100 do 150 
miliárd EUR ročne na ochranu životného 
prostredia a riadenie zdrojov a 142 
miliárd EUR ročne na sociálne investície; 
domnieva sa, že EÚ a členské štáty budú 
musieť vynaložiť ďalšie úsilie v súlade so 
súčasnými ambíciami v oblasti boja proti 
zmene klímy; žiada Komisiu, aby zaviedla 
všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie 
účinnej mobilizácie potrebných 
finančných prostriedkov na dosiahnutie 
úspešného vykonávania investičného 
plánu pre udržateľnú Európu v súlade s 
cieľmi v oblasti zmeny klímy 
deklarovanými na úrovni EÚ; zdôrazňuje, 
že Komisia už odhadla, že nedostatok 
investícií (verejných aj súkromných) by 
bol od roku 2021 až 529 miliárd EUR 
ročne, a to na základe scenára, ktorý by 
znamenal –47 % skleníkových plynov na 
rok 20302a; zdôrazňuje, že keďže 
Parlament súhlasil s ambicióznejším 
cieľom na úrovni –55 %, nedostatok 
investícií je ešte vyšší; zdôrazňuje, že 
Európsky hospodársky a sociálny výbor 
10. júna 2020 vyzval inštitúcie EÚ, aby 
urýchlene zvýšili svoj rozpočet na boj proti 
zmene klímy o 300 miliárd EUR ročne10a;
__________________
2a Pracovný dokument útvarov Komisie 
o posúdení vplyvu pripojený k návrhu 
smernice Európskeho parlamentu a Rady, 
ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ 
o energetickej efektívnosti, 2016.
10a https://www.eesc.europa.eu/en/news-
media/news/investment-plan-must-live-
green-deals-ambitions#related-content.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Paul Tang, Gilles Boyer, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás Fernández, Carmen 
Avram, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Pedro Marques
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Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. žiada vydávanie dlhodobých 
spoločných dlhopisov s cieľom prispieť k 
financovaniu oživenia a spravodlivej a 
udržateľnej transformácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva na vydávanie spoločných 
dlhodobých dlhopisov EÚ týkajúcich sa 
zelenej dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Pierre Larrouturou, Paul Tang

Návrh uznesenia
Odsek 4 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4b. zdôrazňuje, že podľa projektu 
Spoločného výskumného centra PESETA 
II z roku 2014, „ak by sa klíma z 80. 
rokov 21. storočia stala realitou dnes, bez 
verejnej adaptácie, straty v oblasti 
životných podmienok domácností v EÚ by 
dosahovali 190 miliárd EUR, čo 
zodpovedá takmer 2 % HDP EÚ11a; 
zdôrazňuje preto, že náklady na adaptáciu 
sú v dlhodobom horizonte oveľa nižšie 
než náklady na neadaptáciu; zdôrazňuje, 
že v roku 2019 Európska únia čelila 
významnému obchodnému deficitu v 
oblasti energetiky vo výške približne 250 
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miliárd EUR12a, a prudký pokles našej 
spotreby energie a rozvoj energie z 
plnohodnotne obnoviteľných zdrojov 
vyrobenej v Európskej únii by tento deficit 
znížil;
__________________
11a 
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur
-scientific-and-technical-research-
reports/climate-impacts-europe-jrc-
peseta-ii-project.
12a 
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2
995521/10159364/6-15012020-AP-
FR.pdf/e2e77fb3-0bdd-6895-9982-
b7cbb73f4aeb.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Caroline Nagtegaal

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. želá si zabezpečiť, aby finančné 
prostriedky z investičného plánu pre 
udržateľnú Európu, na úrovni EÚ a na 
vnútroštátnej úrovni, smerovali na politiky 
a programy s najvyšším potenciálom 
prispieť k boju proti zmene klímy, a so 
záujmom očakáva nadchádzajúcu metodiku 
Komisie pre sledovanie klímy, ktorá bude 
primerane používať kritériá stanovené 
taxonómiou EÚ;

5. želá si zabezpečiť, aby finančné 
prostriedky z investičného plánu pre 
udržateľnú Európu, na úrovni EÚ a na 
vnútroštátnej úrovni, smerovali na politiky 
a programy s najvyšším potenciálom 
prispieť k boju proti zmene klímy (okrem 
iného aj na zvyšovanie dopytu a ponuky v 
oblasti alternatívnych palív vo vodnej 
doprave a leteckej doprave, ako aj na 
investície do modernej multimodálnej 
infraštruktúry, vrátane transeurópskej 
dopravnej siete, inovácií v oblasti 
vysokorýchlostných železníc a zeleného 
stimulačného systému pre 
prevádzkovateľov lietadiel), a so záujmom 
očakáva nadchádzajúcu metodiku Komisie 
pre sledovanie klímy, ktorá bude primerane 
používať kritériá stanovené taxonómiou 
EÚ; uznáva však, že investície do 
prechodných foriem palív, ktoré výrazne 



PE652.496v02-00 62/298 AM\1209233SK.docx

SK

nepoškodzujú životné prostredie a 
prinášajú významné zníženie emisií 
skleníkových plynov (ako napríklad 
skvapalnený zemný (bio)plyn), ako 
investície, ktoré prispievajú k cieľu 
klimaticky neutrálnej mobility, by sa mali 
zosúladiť s kritériami stanovenými v 
nariadení o taxonómii EÚ, pokiaľ členský 
štát v pláne spravodlivej transformácie 
územia riadne neodôvodní nevyhnutnosť 
podporovať nezosúladené fungovanie a 
nepreukáže súlad tejto investície s 
klimatickou neutrálnosťou v roku 2050;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Clotilde Armand

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. želá si zabezpečiť, aby finančné 
prostriedky z investičného plánu pre 
udržateľnú Európu, na úrovni EÚ a na 
vnútroštátnej úrovni, smerovali na politiky 
a programy s najvyšším potenciálom 
prispieť k boju proti zmene klímy, a so 
záujmom očakáva nadchádzajúcu metodiku 
Komisie pre sledovanie klímy, ktorá bude 
primerane používať kritériá stanovené 
taxonómiou EÚ;

5. želá si zabezpečiť, aby 
financovanie z investičného plánu pre 
udržateľnú Európu, na úrovni EÚ a na 
vnútroštátnej úrovni, bolo založené na 
vedeckých dôkazoch a smerovalo na 
politiky a programy s najvyšším 
potenciálom prispieť k boju proti zmene 
klímy, a so záujmom očakáva 
nadchádzajúcu metodiku Komisie pre 
sledovanie klímy, ktorá bude primerane 
používať výsledky posúdenia vplyvu v 
každej krajine; trvá na tom, že vzhľadom 
na zavedenie investičného plánu pre 
udržateľnú Európu by sa mali iniciovať 
posúdenia vplyvu v súvislosti s ostatnými 
právnymi predpismi, či už platnými, alebo 
v procese prijímania, najmä s prvým 
balíkom opatrení v oblasti mobility, s 
cieľom posúdiť zlučiteľnosť existujúcich 
právnych predpisov EÚ s cieľmi EÚ v 
oblasti klimatickej neutrality;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 128
Pierre Larrouturou, Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. želá si zabezpečiť, aby finančné 
prostriedky z investičného plánu pre 
udržateľnú Európu, na úrovni EÚ a na 
vnútroštátnej úrovni, smerovali na politiky 
a programy s najvyšším potenciálom 
prispieť k boju proti zmene klímy, a so 
záujmom očakáva nadchádzajúcu 
metodiku Komisie pre sledovanie klímy, 
ktorá bude primerane používať kritériá 
stanovené taxonómiou EÚ;

5. želá si zabezpečiť, aby finančné 
prostriedky z investičného plánu pre 
udržateľnú Európu, na úrovni EÚ a na 
vnútroštátnej úrovni, smerovali na politiky 
a programy s najvyšším potenciálom 
prispieť k boju proti zmene klímy, a vyzýva 
Komisiu, aby navrhla rámcové 
nariadenie, ktorým sa stanoví nová prísna 
a komplexná metodika pre sledovanie 
klímy a biodiverzity, ktorá bude primerane 
používať kritériá stanovené taxonómiou 
EÚ, definovať a sledovať príslušné 
výdavky spolu s komplexným 
mechanizmom overovania na 
identifikáciu potenciálnych škodlivých 
vplyvov opatrení EÚ na biodiverzitu a 
klímu v súlade so záväzkami EÚ podľa 
Parížskej dohody a s plánom rýchleho 
ukončenia priamych a nepriamych dotácií 
na fosílne palivá a všetkých ostatných 
škodlivých dotácií z rozpočtu EÚ; v tejto 
súvislosti pripomína, že v rokoch 2014 až 
2016 vynaložilo 11 krajín a Európska 
únia 112 miliárd EUR ročne na dotácie 
na fosílne palivá13a;
__________________
13a 
http://www.caneurope.org/publications/bl
ogs/1471-report-phase-out-2020-
monitoring-europe-s-fossil-fuel-subsidies.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 5
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. želá si zabezpečiť, aby finančné 
prostriedky z investičného plánu pre 
udržateľnú Európu, na úrovni EÚ a na 
vnútroštátnej úrovni, smerovali na politiky 
a programy s najvyšším potenciálom 
prispieť k boju proti zmene klímy, a so 
záujmom očakáva nadchádzajúcu 
metodiku Komisie pre sledovanie klímy, 
ktorá bude primerane používať kritériá 
stanovené taxonómiou EÚ;

5. želá si zabezpečiť, aby finančné 
prostriedky z investičného plánu pre 
udržateľnú Európu, na úrovni EÚ a na 
vnútroštátnej úrovni, smerovali na politiky 
a programy s najvyšším potenciálom 
prispieť k boju proti zmene klímy; vyzýva 
Komisiu, aby v súlade s tým, ako sa 
zaviazala, pred začiatkom budúceho VFR 
predložila rámcové nariadenie na 
sledovanie príslušných výdavkov na 
environmentálne udržateľné hospodárske 
činnosti, pričom bude vychádzať z 
taxonómie EÚ; žiada, aby toto rámcové 
nariadenie obsahovalo okrem iného 
metodiku monitorovania spolu so 
zodpovedajúcimi nápravnými opatreniami 
vrátane postupného zrušenia priamych a 
nepriamych dotácií na fosílne palivá tam, 
kde je to relevantné, a overovacieho 
mechanizmu na identifikáciu možných 
škodlivých vplyvov opatrení EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Aurore 
Lalucq, Siegfried Mureşan, Pedro Marques, Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. želá si zabezpečiť, aby finančné 
prostriedky z investičného plánu pre 
udržateľnú Európu, na úrovni EÚ a na 
vnútroštátnej úrovni, smerovali na politiky 
a programy s najvyšším potenciálom 
prispieť k boju proti zmene klímy, a so 
záujmom očakáva nadchádzajúcu metodiku 
Komisie pre sledovanie klímy, ktorá bude 
primerane používať kritériá stanovené 
taxonómiou EÚ;

5. želá si zabezpečiť, aby finančné 
prostriedky z investičného plánu pre 
udržateľnú Európu, na úrovni EÚ a na 
vnútroštátnej úrovni, smerovali na politiky 
a programy s najvyšším potenciálom 
prispieť k boju proti zmene klímy, a so 
záujmom očakáva nadchádzajúcu metodiku 
Komisie pre sledovanie klímy, ktorá bude 
primerane používať kritériá stanovené 
taxonómiou EÚ; vyzýva Komisiu, aby po 
konzultácii s Parlamentom a na základe 
podobných kritérií navrhla rámec, v 
ktorom sa stanoví metodika určujúca 
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kritériá oprávnenosti pre výdavky 
súvisiace s klímou, definujúca a sledujúca 
výdavky na zmenu klímy spolu s 
mechanizmom overovania na 
identifikáciu škodlivých vplyvov v súlade 
so zásadou „výrazne nepoškodzovať“ a 
záväzkami vyplývajúcimi z Parížskej 
dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. želá si zabezpečiť, aby finančné 
prostriedky z investičného plánu pre 
udržateľnú Európu, na úrovni EÚ a na 
vnútroštátnej úrovni, smerovali na politiky 
a programy s najvyšším potenciálom 
prispieť k boju proti zmene klímy, a so 
záujmom očakáva nadchádzajúcu metodiku 
Komisie pre sledovanie klímy, ktorá bude 
primerane používať kritériá stanovené 
taxonómiou EÚ;

5. želá si zabezpečiť, aby finančné 
prostriedky z investičného plánu pre 
udržateľnú Európu, na úrovni EÚ a na 
vnútroštátnej úrovni, smerovali na politiky 
a programy s najvyšším potenciálom 
prispieť k boju proti zmene klímy, a so 
záujmom očakáva nadchádzajúcu metodiku 
Komisie pre sledovanie klímy, ktorá bude 
primerane používať kritériá stanovené 
taxonómiou EÚ; zdôrazňuje, že investície 
do fosílnych palív vrátane plynu a 
investície do jadrového priemyslu by sa 
nemali považovať za udržateľné alebo 
zlučiteľné s kritériami stanovenými 
taxonómiou EÚ, pretože vedú k škodlivým 
účinkom odkázanosti a poškodzujú 
ostatné environmentálne ciele taxonómie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. želá si zabezpečiť, aby finančné 5. želá si zabezpečiť, aby finančné 
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prostriedky z investičného plánu pre 
udržateľnú Európu, na úrovni EÚ a na 
vnútroštátnej úrovni, smerovali na politiky 
a programy s najvyšším potenciálom 
prispieť k boju proti zmene klímy, a so 
záujmom očakáva nadchádzajúcu metodiku 
Komisie pre sledovanie klímy, ktorá bude 
primerane používať kritériá stanovené 
taxonómiou EÚ;

prostriedky z investičného plánu pre 
udržateľnú Európu, na úrovni EÚ a na 
vnútroštátnej úrovni, smerovali na politiky 
a programy s najvyšším potenciálom 
prispieť k boju proti zmene klímy alebo 
iným cieľom v oblasti životného 
prostredia, a so záujmom očakáva 
nadchádzajúcu metodiku Komisie pre 
sledovanie klímy, metodiku analyzovania 
životného cyklu a metodiku účtovania 
prírodného kapitálu, ktoré budú 
primerane používať harmonizované 
ukazovatele udržateľnosti a kritériá 
stanovené taxonómiou EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. želá si zabezpečiť, aby finančné 
prostriedky z investičného plánu pre 
udržateľnú Európu, na úrovni EÚ a na 
vnútroštátnej úrovni, smerovali na politiky 
a programy s najvyšším potenciálom 
prispieť k boju proti zmene klímy, a so 
záujmom očakáva nadchádzajúcu metodiku 
Komisie pre sledovanie klímy, ktorá bude 
primerane používať kritériá stanovené 
taxonómiou EÚ;

5. želá si zabezpečiť, aby finančné 
prostriedky z investičného plánu pre 
udržateľnú Európu, na úrovni EÚ a na 
vnútroštátnej úrovni, smerovali na politiky 
a programy s najvyšším potenciálom 
prispieť k boju proti zmene klímy s cieľom 
zvrátiť stratu biodiverzity a urýchliť 
prechod na udržateľný potravinový 
systém v súlade so stratégiou „z farmy na 
vidličku“, a so záujmom očakáva 
nadchádzajúcu metodiku Komisie pre 
sledovanie klímy, ktorá bude primerane 
používať kritériá stanovené taxonómiou 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 5
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. želá si zabezpečiť, aby finančné 
prostriedky z investičného plánu pre 
udržateľnú Európu, na úrovni EÚ a na 
vnútroštátnej úrovni, smerovali na politiky 
a programy s najvyšším potenciálom 
prispieť k boju proti zmene klímy, a so 
záujmom očakáva nadchádzajúcu 
metodiku Komisie pre sledovanie klímy, 
ktorá bude primerane používať kritériá 
stanovené taxonómiou EÚ;

5. želá si zabezpečiť, aby finančné 
prostriedky z investičného plánu pre 
udržateľnú Európu, na úrovni EÚ a na 
vnútroštátnej úrovni, smerovali na politiky 
a programy s najvyšším potenciálom 
prispieť k boju proti zmene klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
José Manuel Fernandes

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. želá si zabezpečiť, aby finančné 
prostriedky z investičného plánu pre 
udržateľnú Európu, na úrovni EÚ a na 
vnútroštátnej úrovni, smerovali na politiky 
a programy s najvyšším potenciálom 
prispieť k boju proti zmene klímy, a so 
záujmom očakáva nadchádzajúcu metodiku 
Komisie pre sledovanie klímy, ktorá bude 
primerane používať kritériá stanovené 
taxonómiou EÚ;

5. želá si zabezpečiť, aby finančné 
prostriedky z investičného plánu pre 
udržateľnú Európu, na úrovni EÚ a na 
vnútroštátnej úrovni, smerovali na politiky 
a programy s najvyšším potenciálom 
prispieť k boju proti zmene klímy a ku 
klimatickej transformácii európskych 
podnikov, najmä európskych MSP, a so 
záujmom očakáva nadchádzajúcu metodiku 
Komisie pre sledovanie klímy, ktorá bude 
primerane používať kritériá stanovené 
taxonómiou EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. želá si zabezpečiť, aby finančné 5. želá si zabezpečiť, aby finančné 
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prostriedky z investičného plánu pre 
udržateľnú Európu, na úrovni EÚ a na 
vnútroštátnej úrovni, smerovali na politiky 
a programy s najvyšším potenciálom 
prispieť k boju proti zmene klímy, a so 
záujmom očakáva nadchádzajúcu 
metodiku Komisie pre sledovanie klímy, 
ktorá bude primerane používať kritériá 
stanovené taxonómiou EÚ;

prostriedky z investičného plánu pre 
udržateľnú Európu, na úrovni EÚ a na 
vnútroštátnej úrovni, smerovali na politiky 
a programy s najvyššou návratnosťou 
investícií a bez vytláčania súkromných 
investícií, a so záujmom očakáva ďalšie 
kroky Komisie nadväzujúce na vyhlásenie 
komisára Valdisa Dombrovskisa z 5. júna 
2020 o potenciálnom konflikte záujmov v 
súvislosti so zapojením spoločnosti 
BlackRock do nariadenia o taxonómii 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. želá si zabezpečiť, aby finančné 
prostriedky z investičného plánu pre 
udržateľnú Európu, na úrovni EÚ a na 
vnútroštátnej úrovni, smerovali na politiky 
a programy s najvyšším potenciálom 
prispieť k boju proti zmene klímy, a so 
záujmom očakáva nadchádzajúcu metodiku 
Komisie pre sledovanie klímy, ktorá bude 
primerane používať kritériá stanovené 
taxonómiou EÚ;

5. želá si zabezpečiť, aby finančné 
prostriedky z investičného plánu pre 
udržateľnú Európu, na úrovni EÚ a na 
vnútroštátnej úrovni, smerovali na politiky 
a programy s najvyšším potenciálom 
prispieť k boju proti zmene klímy, 
dosiahnutiu konkurencieschopnejšej 
Európy a vytváraniu pracovných miest, a 
so záujmom očakáva nadchádzajúcu 
metodiku Komisie pre sledovanie klímy, 
ktorá bude primerane používať kritériá 
stanovené taxonómiou EÚ;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 138
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. želá si zabezpečiť, aby finančné 
prostriedky z investičného plánu pre 

5. želá si zabezpečiť, aby finančné 
prostriedky z investičného plánu pre 
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udržateľnú Európu, na úrovni EÚ a na 
vnútroštátnej úrovni, smerovali na politiky 
a programy s najvyšším potenciálom 
prispieť k boju proti zmene klímy, a so 
záujmom očakáva nadchádzajúcu metodiku 
Komisie pre sledovanie klímy, ktorá bude 
primerane používať kritériá stanovené 
taxonómiou EÚ;

udržateľnú Európu, na úrovni EÚ a na 
vnútroštátnej úrovni, smerovali na politiky 
a programy s najvyšším potenciálom 
prispieť k boju proti zmene klímy pri 
súčasnej adaptácii na rozdielne 
vnútroštátne, regionálne a miestne 
potreby; so záujmom očakáva 
nadchádzajúcu metodiku Komisie pre 
sledovanie klímy, ktorá bude primerane 
používať kritériá stanovené taxonómiou 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. želá si zabezpečiť, aby finančné 
prostriedky z investičného plánu pre 
udržateľnú Európu, na úrovni EÚ a na 
vnútroštátnej úrovni, smerovali na politiky 
a programy s najvyšším potenciálom 
prispieť k boju proti zmene klímy, a so 
záujmom očakáva nadchádzajúcu metodiku 
Komisie pre sledovanie klímy, ktorá bude 
primerane používať kritériá stanovené 
taxonómiou EÚ;

5. želá si zabezpečiť, aby finančné 
prostriedky z investičného plánu pre 
udržateľnú Európu, na úrovni EÚ a na 
vnútroštátnej úrovni, smerovali na politiky 
a programy s najvyšším potenciálom 
prispieť k boju proti zmene klímy a 
zhoršovaniu životného prostredia, a so 
záujmom očakáva nadchádzajúcu metodiku 
Komisie pre sledovanie klímy a 
biodiverzity, ktorá bude primerane 
používať kritériá stanovené taxonómiou 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Margarida Marques, Marek Belka, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik 
Bergkvist, Elisabetta Gualmini

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. želá si zabezpečiť, aby finančné 
prostriedky z investičného plánu pre 

5. želá si zabezpečiť, aby finančné 
prostriedky z investičného plánu pre 
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udržateľnú Európu, na úrovni EÚ a na 
vnútroštátnej úrovni, smerovali na politiky 
a programy s najvyšším potenciálom 
prispieť k boju proti zmene klímy, a so 
záujmom očakáva nadchádzajúcu metodiku 
Komisie pre sledovanie klímy, ktorá bude 
primerane používať kritériá stanovené 
taxonómiou EÚ;

udržateľnú Európu, na úrovni EÚ a na 
vnútroštátnej úrovni, smerovali na politiky 
a programy s najvyšším potenciálom 
prispieť k boju proti zmene klímy, chrániť 
životné prostredie a zachovať biodiverzitu, 
a so záujmom očakáva nadchádzajúcu 
metodiku Komisie pre sledovanie klímy, 
ktorá bude primerane používať kritériá 
stanovené taxonómiou EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Eero Heinäluoma

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. želá si zabezpečiť, aby finančné 
prostriedky z investičného plánu pre 
udržateľnú Európu, na úrovni EÚ a na 
vnútroštátnej úrovni, smerovali na politiky 
a programy s najvyšším potenciálom 
prispieť k boju proti zmene klímy, a so 
záujmom očakáva nadchádzajúcu metodiku 
Komisie pre sledovanie klímy, ktorá bude 
primerane používať kritériá stanovené 
taxonómiou EÚ;

5. želá si zabezpečiť, aby finančné 
prostriedky z investičného plánu pre 
udržateľnú Európu, na úrovni EÚ a na 
vnútroštátnej úrovni, smerovali na politiky 
a programy s najvyšším potenciálom 
prispieť k vytváraniu pracovných miest a 
boju proti zmene klímy, a so záujmom 
očakáva nadchádzajúcu metodiku Komisie 
pre sledovanie klímy, ktorá bude primerane 
používať kritériá stanovené taxonómiou 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Clara Ponsatí Obiols

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. želá si zabezpečiť, aby finančné 
prostriedky z investičného plánu pre 
udržateľnú Európu, na úrovni EÚ a na 
vnútroštátnej úrovni, smerovali na politiky 
a programy s najvyšším potenciálom 
prispieť k boju proti zmene klímy, a so 

5. želá si zabezpečiť, aby finančné 
prostriedky z investičného plánu pre 
udržateľnú Európu, na úrovni EÚ, na 
vnútroštátnej úrovni a na regionálnej 
úrovni, smerovali na politiky a programy s 
najvyšším potenciálom prispieť k boju 
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záujmom očakáva nadchádzajúcu metodiku 
Komisie pre sledovanie klímy, ktorá bude 
primerane používať kritériá stanovené 
taxonómiou EÚ;

proti zmene klímy, a so záujmom očakáva 
nadchádzajúcu metodiku Komisie pre 
sledovanie klímy, ktorá bude primerane 
používať kritériá stanovené taxonómiou 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Jens Geier

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. želá si zabezpečiť, aby finančné 
prostriedky z investičného plánu pre 
udržateľnú Európu, na úrovni EÚ a na 
vnútroštátnej úrovni, smerovali na politiky 
a programy s najvyšším potenciálom 
prispieť k boju proti zmene klímy, a so 
záujmom očakáva nadchádzajúcu metodiku 
Komisie pre sledovanie klímy, ktorá bude 
primerane používať kritériá stanovené 
taxonómiou EÚ;

5. želá si zabezpečiť, aby finančné 
prostriedky z investičného plánu pre 
udržateľnú Európu, na úrovni EÚ, na 
vnútroštátnej úrovni a na regionálnej 
úrovni, smerovali na politiky a programy s 
najvyšším potenciálom prispieť k boju 
proti zmene klímy, a so záujmom očakáva 
nadchádzajúcu metodiku Komisie pre 
sledovanie klímy, ktorá bude primerane 
používať kritériá stanovené taxonómiou 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že je dôležité 
podporovať zodpovednosť jednotlivých 
členských štátov za ich prechod na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo a pri 
tomto prechode, a to prostredníctvom 
vnútroštátneho spolufinancovania pri 
prijímaní európskych finančných 
prostriedkov;

Or. en



PE652.496v02-00 72/298 AM\1209233SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 145
Paul Tang, Gilles Boyer, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Petros Kokkalis, Manon 
Aubry, Jonás Fernández, Carmen Avram, Evelyn Regner, Pierre Larrouturou, Csaba 
Molnár, Pedro Marques, Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva Komisiu, aby zverejnila 
vystavenie všetkých fondov EÚ v rámci 
VFR a programu Next Generation EU 
rôznym cieľom a kategóriám taxonómie 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. vyzýva Komisiu, aby zverejnila 
vystavenie všetkých fondov EÚ v rámci 
VFR a programu Next Generation EU 
rôznym cieľom a kategóriám taxonómie 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 5 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5b. zdôrazňuje, že hlavným cieľom 
SEIP by malo byť zabezpečenie posunu z 
neudržateľných na udržateľné 
hospodárske činnosti; so záujmom 
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očakáva správu, ktorú podľa nariadenia o 
taxonómii musí Komisia predložiť do 
konca roka 2021 a v ktorej uvedie spôsoby 
potrebné na rozšírenie rozsahu pôsobnosti 
taxonómie tak, aby zahŕňala aj tzv. hnedé 
činnosti; domnieva sa, že takéto rozšírenie 
je užitočné na realizáciu uvedeného 
posunu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Pierre 
Larrouturou, Csaba Molnár, Aurore Lalucq, Siegfried Mureşan, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Odsek 5 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5b. zdôrazňuje, že úspech investičného 
plánu pre udržateľnú Európu závisí od 
súdržnosti politík EÚ, a preto zdôrazňuje 
potrebu harmonizovaných ukazovateľov 
udržateľnosti a metodiky merania vplyvu 
vrátane účtovania LCA a prírodného 
kapitálu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 5 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5c. berie na vedomie zistenia Dvora 
audítorov, že klimatické účtovanie v 
súčasnej spoločnej poľnohospodárskej 
politike (SPP) je nepresné a že Komisiou 
vypracovaný odhad budúceho prínosu 
SPP k cieľom v oblasti životného 
prostredia a klímy sa javí byť 
nerealistický; vyzýva Komisiu, aby 
urýchlene prijala metodiku sledovania 
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klímy a biodiverzity pre SPP, ktorá 
predstavuje takmer polovicu výdavkov 
súvisiacich s klímou a veľký podiel 
výdavkov súvisiacich s biodiverzitou v 
rámci rozpočtu EÚ; zdôrazňuje, že 
opatrenia SPP sa musia ukázať ako 
skutočne pozitívne pre klímu, podporené 
vedeckými dôkazmi, aby sa mohli za také 
počítať, a v súlade s hodnotiacou správou 
Komisie o biodiverzite, pričom sa absencia 
údajov z monitorovania považuje za 
prekážku správneho hodnotenia vplyvu 
viacerých nástrojov a opatrení SPP, ako 
aj ich čistého vplyvu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa, že verejné a 
súkromné financie by mali dodržiavať 
taxonómiu EÚ a zásadu „výrazne 
nepoškodzovať“ s cieľom zabezpečiť, aby 
politiky a financovanie EÚ vrátane 
rozpočtu EÚ, programov financovaných 
prostredníctvom nástroja Next Generation 
EU, európskeho semestra a financovania 
EIB neprispievali k cieľom, projektom a 
činnostiam, ktoré výrazne poškodzujú 
sociálne alebo environmentálne ciele;

6. trvá na tom, že verejné a súkromné 
financie by mali dodržiavať taxonómiu EÚ 
a zásadu „výrazne nepoškodzovať“ s 
cieľom zabezpečiť, aby politiky a 
financovanie EÚ vrátane rozpočtu EÚ, 
programov financovaných prostredníctvom 
nástroja Next Generation EU, európskeho 
semestra a financovania EIB neprispievali 
k cieľom, projektom a činnostiam, ktoré 
výrazne poškodzujú sociálne alebo 
environmentálne ciele; vyzýva Komisiu, 
aby najneskôr do konca tohto roka 
zverejnila usmernenia na overovanie z 
hľadiska zmeny klímy pre všetky finančné 
prostriedky, ktoré sa získajú v rámci 
Nástroja Európskej únie na obnovu a 
budú poskytované prostredníctvom 
programov EÚ; zdôrazňuje, že podpora 
platobnej schopnosti a oživenia by sa 
mala vylúčiť v prípade činností, ktoré 
ohrozujú ciele európskej zelenej dohody; 
pripomína, že podľa nariadenia o 
taxonómii musí Komisia do konca roka 
2020 prijať delegovaný akt obsahujúci 



AM\1209233SK.docx 75/298 PE652.496v02-00

SK

technické kritériá kontroly činností, ktoré 
podstatne prispievajú k zmierňovaniu 
zmeny klímy a adaptácii na ňu; 
pripomína, že do decembra 2021 by 
Komisia mala uverejniť správu s opisom 
ustanovení potrebných na rozšírenie 
rozsahu taxonómie tak, aby zahŕňala 
hospodárske činnosti, ktoré výrazne 
poškodzujú environmentálne ciele, ako aj 
posilnené sociálne záruky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Clotilde Armand

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa, že verejné a 
súkromné financie by mali dodržiavať 
taxonómiu EÚ a zásadu „výrazne 
nepoškodzovať“ s cieľom zabezpečiť, aby 
politiky a financovanie EÚ vrátane 
rozpočtu EÚ, programov financovaných 
prostredníctvom nástroja Next Generation 
EU, európskeho semestra a financovania 
EIB neprispievali k cieľom, projektom a 
činnostiam, ktoré výrazne poškodzujú 
sociálne alebo environmentálne ciele;

6. domnieva sa, že verejné a 
súkromné financovanie by nemalo byť 
podmienené zásadami taxonómie EÚ, aby 
sa umožnilo rýchle investovanie do 
transformačných projektov; pripomína, že 
bez predchádzajúcej konzultácie s 
miestnymi a regionálnymi verejnými 
orgánmi, hospodárskymi odvetviami a 
MSP by sa nemali zaviesť žiadne prísne 
investičné pravidlá; domnieva sa, že pri 
financovaní by sa mala dodržiavať zásada 
„výrazne nepoškodzovať“ s cieľom 
zabezpečiť, aby politiky a financovanie EÚ 
vrátane rozpočtu EÚ, programov 
financovaných prostredníctvom nástroja 
Next Generation EU, európskeho semestra 
a financovania EIB neprispievali k cieľom, 
projektom a činnostiam, ktoré výrazne 
poškodzujú sociálne alebo 
environmentálne ciele;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Pedro 
Marques
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Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa, že verejné a 
súkromné financie by mali dodržiavať 
taxonómiu EÚ a zásadu „výrazne 
nepoškodzovať“ s cieľom zabezpečiť, aby 
politiky a financovanie EÚ vrátane 
rozpočtu EÚ, programov financovaných 
prostredníctvom nástroja Next Generation 
EU, európskeho semestra a financovania 
EIB neprispievali k cieľom, projektom a 
činnostiam, ktoré výrazne poškodzujú 
sociálne alebo environmentálne ciele;

6. domnieva sa, že verejné a 
súkromné financie by mali dodržiavať 
taxonómiu EÚ a zásadu „výrazne 
nepoškodzovať“, s osobitným dôrazom na 
Mechanizmus na podporu obnovy a 
odolnosti a s cieľom zabezpečiť, aby 
politiky a financovanie EÚ vrátane 
rozpočtu EÚ, programov financovaných 
prostredníctvom nástroja Next Generation 
EU, európskeho semestra a financovania 
EIB neprispievali k cieľom, projektom a 
činnostiam, ktoré výrazne poškodzujú 
sociálne alebo environmentálne ciele; 
vyzýva na zavedenie zásady „výrazne 
nepoškodzovať“ do praxe 
prostredníctvom jasných a cielených 
výnimiek v príslušných nariadeniach EÚ 
o financovaní, najmä v prípade fosílnych 
palív, a delegovaného aktu o overovaní z 
klimatického, environmentálneho a 
sociálneho hľadiska do konca roka, ako 
sa plánuje napríklad v nariadení 
InvestEU;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa, že verejné a 
súkromné financie by mali dodržiavať 
taxonómiu EÚ a zásadu „výrazne 
nepoškodzovať“ s cieľom zabezpečiť, aby 
politiky a financovanie EÚ vrátane 
rozpočtu EÚ, programov financovaných 
prostredníctvom nástroja Next Generation 
EU, európskeho semestra a financovania 
EIB neprispievali k cieľom, projektom a 

6. domnieva sa, že verejné a 
súkromné financovanie by sa malo 
zameriavať na investovanie do 
hospodárskych činností v súlade s 
taxonómiou EÚ, pričom aspoň 50 % 
finančných prostriedkov EÚ by malo 
smerovať na podporu činností 
spĺňajúcich taxonómiu, a že akékoľvek 
financovanie by malo dodržiavať zásadu 
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činnostiam, ktoré výrazne poškodzujú 
sociálne alebo environmentálne ciele;

„výrazne nepoškodzovať“, a požaduje 
prijatie čierneho zoznamu vylúčených 
činností, ktoré nemôžu využívať podporu 
z investičného plánu pre udržateľnú 
Európu, ako sú fosílne palivá a jadrová 
energia; vyzýva preto, aby sa tieto zásady 
a súvisiace ustanovenia o zverejňovaní 
pridali do horizontálneho nariadenia o 
VFR s cieľom zabezpečiť, aby politiky a 
financovanie EÚ vrátane rozpočtu EÚ, 
programov financovaných prostredníctvom 
nástroja Next Generation EU, európskeho 
semestra a financovania EIB boli v súlade 
s dosahovaním klimatických, sociálnych a 
environmentálnych cieľov Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Johan Van Overtveldt

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa, že verejné a 
súkromné financie by mali dodržiavať 
taxonómiu EÚ a zásadu „výrazne 
nepoškodzovať“ s cieľom zabezpečiť, aby 
politiky a financovanie EÚ vrátane 
rozpočtu EÚ, programov financovaných 
prostredníctvom nástroja Next Generation 
EU, európskeho semestra a financovania 
EIB neprispievali k cieľom, projektom a 
činnostiam, ktoré výrazne poškodzujú 
sociálne alebo environmentálne ciele;

6. domnieva sa, že verejné a 
súkromné financie by mali dodržiavať 
taxonómiu EÚ a zásadu „výrazne 
nepoškodzovať“ s cieľom zabezpečiť, aby 
politiky a financovanie EÚ vrátane 
rozpočtu EÚ, programov financovaných 
prostredníctvom nástroja Next Generation 
EU, európskeho semestra a financovania 
EIB neprispievali k cieľom, projektom a 
činnostiam, ktoré výrazne poškodzujú 
sociálne alebo environmentálne ciele; 
domnieva sa, že jadrová energia zohráva 
pri plnení cieľa klimatickej neutrálnosti 
na úrovni EÚ do roku 2050 úlohu ako 
druhý najväčší zdroj nízkouhlíkovej 
výroby elektrickej energie na celom svete 
(po vodnej energii); domnieva sa, že bez 
investícií do technológií jadrovej 
energetiky bude prechod na nízkouhlíkové 
hospodárstvo výrazne zložitejší a 
nákladnejší;

Or. en



PE652.496v02-00 78/298 AM\1209233SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 155
Pierre Larrouturou, Aurore Lalucq

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa, že verejné a 
súkromné financie by mali dodržiavať 
taxonómiu EÚ a zásadu „výrazne 
nepoškodzovať“ s cieľom zabezpečiť, aby 
politiky a financovanie EÚ vrátane 
rozpočtu EÚ, programov financovaných 
prostredníctvom nástroja Next Generation 
EU, európskeho semestra a financovania 
EIB neprispievali k cieľom, projektom a 
činnostiam, ktoré výrazne poškodzujú 
sociálne alebo environmentálne ciele;

6. domnieva sa, že verejné a 
súkromné financie by mali dodržiavať 
taxonómiu EÚ a zásadu „výrazne 
nepoškodzovať“ s cieľom zabezpečiť, aby 
politiky a financovanie EÚ vrátane 
rozpočtu EÚ, programov financovaných 
prostredníctvom nástroja Next Generation 
EU, európskeho semestra a financovania 
EIB neprispievali k cieľom, projektom a 
činnostiam, ktoré výrazne poškodzujú 
sociálne alebo environmentálne ciele, a to 
zastavením všetkých dotácií na fosílne 
palivá a investícií v tejto oblasti; žiada, 
aby všetky súkromné a verejné banky aj 
poisťovne plnili rovnaký cieľ zavádzaním 
transparentného a postupného 
ukončovania investícií do fosílnych palív;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa, že verejné a 
súkromné financie by mali dodržiavať 
taxonómiu EÚ a zásadu „výrazne 
nepoškodzovať“ s cieľom zabezpečiť, aby 
politiky a financovanie EÚ vrátane 
rozpočtu EÚ, programov financovaných 
prostredníctvom nástroja Next Generation 
EU, európskeho semestra a financovania 
EIB neprispievali k cieľom, projektom a 
činnostiam, ktoré výrazne poškodzujú 

6. domnieva sa, že verejné a 
súkromné financie by mali dodržiavať 
taxonómiu EÚ a zásadu „výrazne 
nepoškodzovať“ s cieľom zabezpečiť, aby 
politiky a financovanie EÚ vrátane 
rozpočtu EÚ, programov financovaných 
prostredníctvom nástroja Next Generation 
EU, európskeho semestra a financovania 
EIB neprispievali k cieľom, projektom a 
činnostiam, ktoré výrazne poškodzujú 
sociálne alebo environmentálne ciele; 
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sociálne alebo environmentálne ciele; zdôrazňuje, že samotná taxonómia EÚ 
nebude stačiť na zabezpečenie úplnej 
udržateľnosti verejných a súkromných 
financií a musí ju sprevádzať viac 
legislatívnych, regulačných a justičných 
ustanovení s cieľom ukončiť 
neudržateľné činnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa, že verejné a 
súkromné financie by mali dodržiavať 
taxonómiu EÚ a zásadu „výrazne 
nepoškodzovať“ s cieľom zabezpečiť, aby 
politiky a financovanie EÚ vrátane 
rozpočtu EÚ, programov financovaných 
prostredníctvom nástroja Next Generation 
EU, európskeho semestra a financovania 
EIB neprispievali k cieľom, projektom a 
činnostiam, ktoré výrazne poškodzujú 
sociálne alebo environmentálne ciele;

6. domnieva sa, že verejné financie by 
mali dodržiavať Pakt stability a rastu, ak 
vôbec dôjde k jeho obnove, a zásadu 
„výrazne nepoškodzovať“ s cieľom 
zabezpečiť, aby politiky a financovanie EÚ 
vrátane rozpočtu EÚ, programov 
financovaných prostredníctvom nástroja 
Next Generation EU, európskeho semestra 
a financovania EIB neprispievali k cieľom, 
projektom a činnostiam, ktoré výrazne 
poškodzujú hospodárstvo, udržateľnosť 
štátneho dlhu a doložku o nezadlžovaní 
zakotvenú v článku 311 ZFEÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa, že verejné a 
súkromné financie by mali dodržiavať 
taxonómiu EÚ a zásadu „výrazne 
nepoškodzovať“ s cieľom zabezpečiť, aby 
politiky a financovanie EÚ vrátane 
rozpočtu EÚ, programov financovaných 

6. domnieva sa, že verejné a 
súkromné financie by mali dodržiavať 
taxonómiu EÚ a zásadu „výrazne 
nepoškodzovať“ s cieľom zabezpečiť, aby 
politiky a financovanie EÚ vrátane 
rozpočtu EÚ, programov financovaných 
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prostredníctvom nástroja Next Generation 
EU, európskeho semestra a financovania 
EIB neprispievali k cieľom, projektom a 
činnostiam, ktoré výrazne poškodzujú 
sociálne alebo environmentálne ciele;

prostredníctvom nástroja Next Generation 
EU, európskeho semestra a financovania 
EIB neprispievali k cieľom, projektom a 
činnostiam, ktoré výrazne poškodzujú 
sociálne alebo environmentálne ciele, ktoré 
poškodzujú konkurencieschopnosť 
hospodárstva alebo spôsobujú zánik 
pracovných miest;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 159
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa, že verejné a 
súkromné financie by mali dodržiavať 
taxonómiu EÚ a zásadu „výrazne 
nepoškodzovať“ s cieľom zabezpečiť, aby 
politiky a financovanie EÚ vrátane 
rozpočtu EÚ, programov financovaných 
prostredníctvom nástroja Next Generation 
EU, európskeho semestra a financovania 
EIB neprispievali k cieľom, projektom a 
činnostiam, ktoré výrazne poškodzujú 
sociálne alebo environmentálne ciele;

6. domnieva sa, že verejné a 
súkromné financie by mali dodržiavať 
taxonómiu EÚ a zásadu „výrazne 
nepoškodzovať“ s cieľom zabezpečiť, aby 
politiky a financovanie EÚ a členských 
štátov vrátane rozpočtu EÚ, verejného 
obstarávania, programov financovaných 
prostredníctvom nástroja Next Generation 
EU, európskeho semestra a financovania 
EIB a operácií ECB neprispievali k 
cieľom, projektom a činnostiam, ktoré 
výrazne poškodzujú sociálne alebo 
environmentálne ciele;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa, že verejné a 
súkromné financie by mali dodržiavať 
taxonómiu EÚ a zásadu „výrazne 
nepoškodzovať“ s cieľom zabezpečiť, aby 
politiky a financovanie EÚ vrátane 

6. domnieva sa, že verejné a 
súkromné financie by mali dodržiavať 
taxonómiu EÚ a zásadu „nepoškodzovať“ 
s cieľom zabezpečiť, aby politiky a 
financovanie EÚ vrátane rozpočtu EÚ, 
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rozpočtu EÚ, programov financovaných 
prostredníctvom nástroja Next Generation 
EU, európskeho semestra a financovania 
EIB neprispievali k cieľom, projektom a 
činnostiam, ktoré výrazne poškodzujú 
sociálne alebo environmentálne ciele;

programov financovaných prostredníctvom 
nástroja Next Generation EU, európskeho 
semestra a financovania EIB neprispievali 
k cieľom, projektom a činnostiam, ktoré 
poškodzujú sociálne alebo 
environmentálne ciele;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Pierre Larrouturou

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že verejné rozpočty a 
verejné banky nebudú schopné prekonať 
investičné nedostatky samotné; 
pripomína, že desať veľkých európskych 
bánk stále každoročne investuje viac ako 
400 miliárd EUR ročne do fosílnych 
palív14a; trvá na tom, že súkromný sektor 
musí pri posune smerom k zelenej dohode 
zohrávať svoju úlohu; pripomína, že v 
roku 2010 Barack Obama, v rámci boja 
proti daňovým únikom, prijal tzv. zákon 
FATCA, ktorým sa zatvoril trh USA 
bankám, ktoré neposkytli daňovým 
úradom USA úplnú transparentnosť; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
podobne v záujme boja proti zmene klímy 
zaistili prijatie európskeho právneho 
predpisu v oblasti klímy typu FATCA, 
ktorým sa zatvorí európsky trh pre banky 
a poisťovacie spoločnosti, ktoré odmietajú 
presmerovať svoje investície na investície 
zlučiteľné s cieľmi klimatickej 
neutrálnosti do roku 2050 a –55 % emisií 
skleníkových plynov do roku 2030; 
zdôrazňuje, že týmto právnym predpisom 
v oblasti klímy typu FATCA sa musí 
zakázať všetkým členským štátom v tom, 
aby naďalej dotovali fosílne palivá, a 
musia sa ním takisto zaviazať všetky 
banky (súkromné aj verejné) a 
poisťovacie spoločnosti pôsobiace v 
Európe k tomu, aby boli transparentné, 
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pokiaľ ide o všetky svoje činnosti, a aby 
zastavili nové investície do fosílnych palív 
od prvého dňa účinnosti, a musia do 
piatich rokov vyčistiť svoju súvahu od 
akýchkoľvek investícií súvisiacich s 
fosílnymi palivami; zdôrazňuje, že ak tieto 
sumy pôjdu do investícií v zmysle zelenej 
dohody a nie do fosílnych palív, mohol by 
tento zákon by mohol preklenúť 
podstatnú časť ročného nedostatku 
investícií v zelenej dohode vo výške 660 
miliárd EUR;
__________________
14a https://www.ran.org/wp-
content/uploads/2020/03/Banking_on_Cli
mate_Change__2020_vF.pdf.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. domnieva sa, že jedným zo 
spôsobov dosiahnutia klimatickej 
neutrálnosti je čo najširšia digitalizácia 
verejného a súkromného sektora;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Clotilde Armand

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva na postupné ukončenie 
verejných a súkromných investícií do 
vysoko znečisťujúcich a škodlivých 
priemyselných odvetví, pre ktoré existujú 

7. vyzýva na postupné ukončenie 
verejných a súkromných investícií do 
vysoko znečisťujúcich a škodlivých 
priemyselných odvetví, pre ktoré existujú 
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ekonomicky uskutočniteľné alternatívy, a 
to pri plnom rešpektovaní práv členských 
štátov na výber energetického mixu;

ekonomicky uskutočniteľné alternatívy, a 
to pri plnom rešpektovaní práv členských 
štátov na výber energetického mixu; 
pripomína, že je potrebné vyhnúť sa 
rušivým dôsledkom pre podmienky 
v sociálnej oblasti a oblasti zamestnanosti 
v transformujúcich sa oblastiach; trvá na 
tom, že činnosti financované z 
investičného plánu pre udržateľnú 
Európu nesmú prispievať k ďalšiemu 
prehlbovaniu sociálnych nerovností a 
hospodárskych a sociálnych rozdielov 
medzi východom a západom EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva na postupné ukončenie 
verejných a súkromných investícií do 
vysoko znečisťujúcich a škodlivých 
priemyselných odvetví, pre ktoré existujú 
ekonomicky uskutočniteľné alternatívy, a 
to pri plnom rešpektovaní práv členských 
štátov na výber energetického mixu;

7. vyzýva na postupné ukončenie 
verejných a súkromných investícií do 
vysoko znečisťujúcich a škodlivých 
priemyselných odvetví, pre ktoré existujú 
ekonomicky uskutočniteľné alternatívy, a 
to pri plnom rešpektovaní práv členských 
štátov na výber energetického mixu; žiada, 
aby členské štáty do 30. júna 2021 
vypracovali národné stratégie na postupné 
zrušenie akejkoľvek priamej a nepriamej 
podpory fosílnych palív, ako aj dotácií 
škodlivých pre životné prostredie, s 
cieľom zlepšiť konzistentnosť a 
dôveryhodnosť EÚ pri ochrane 
biodiverzity a prírodných ekosystémov a 
naštartovať prechod na systémy čistej 
energie a na klimaticky neutrálne a 
obehové hospodárstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Paul Tang
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Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva na postupné ukončenie 
verejných a súkromných investícií do 
vysoko znečisťujúcich a škodlivých 
priemyselných odvetví, pre ktoré existujú 
ekonomicky uskutočniteľné alternatívy, a 
to pri plnom rešpektovaní práv členských 
štátov na výber energetického mixu;

7. vyzýva na postupné ukončenie 
verejných a súkromných investícií do 
priemyselných odvetví založených na 
fosílnych palivách a do vysoko 
znečisťujúcich a škodlivých priemyselných 
odvetví, pre ktoré existujú ekonomicky 
uskutočniteľné alternatívy, pričom 
zdôrazňuje naliehavú potrebu nájsť 
takéto alternatívy prostredníctvom 
rozsiahlych investícií do technologických 
inovácií a energetickej efektívnosti, a to 
pri plnom rešpektovaní práv členských 
štátov na výber energetického mixu a s 
cieľom zaviesť do roku 2040 energetický 
systém založený v plnej miere na 
obnoviteľných zdrojoch energie a 
energetickú sieť kompatibilnú s Parížskou 
dohodou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Herve Juvin, Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva na postupné ukončenie 
verejných a súkromných investícií do 
vysoko znečisťujúcich a škodlivých 
priemyselných odvetví, pre ktoré existujú 
ekonomicky uskutočniteľné alternatívy, a 
to pri plnom rešpektovaní práv členských 
štátov na výber energetického mixu;

7. vyzýva na postupné ukončenie 
verejných a súkromných investícií do 
vysoko znečisťujúcich a škodlivých 
priemyselných odvetví, pre ktoré existujú 
ekonomicky uskutočniteľné alternatívy, a 
to pri plnom rešpektovaní práv členských 
štátov na výber energetického mixu; vyzýva 
takisto na to, aby sa ustanovenia na 
ochranu investícií, ktoré obsahujú zmluvy 
o medzinárodnom obchode, neuplatňovali 
na činnosti, ktoré poškodzujú životné 
prostredie alebo ľudské zdravie;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 167
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte, 
Valentino Grant, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva na postupné ukončenie 
verejných a súkromných investícií do 
vysoko znečisťujúcich a škodlivých 
priemyselných odvetví, pre ktoré existujú 
ekonomicky uskutočniteľné alternatívy, a 
to pri plnom rešpektovaní práv členských 
štátov na výber energetického mixu;

7. žiada, aby sa v plnej miere 
rešpektovali práva členských štátov na 
výber energetického mixu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Marek Belka

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva na postupné ukončenie 
verejných a súkromných investícií do 
vysoko znečisťujúcich a škodlivých 
priemyselných odvetví, pre ktoré existujú 
ekonomicky uskutočniteľné alternatívy, a 
to pri plnom rešpektovaní práv členských 
štátov na výber energetického mixu;

7. vyzýva na postupné ukončenie 
verejných a súkromných investícií do 
vysoko znečisťujúcich a škodlivých 
priemyselných odvetví, pre ktoré existujú 
ekonomicky uskutočniteľné alternatívy, a 
to pri plnom rešpektovaní práv členských 
štátov na výber energetického mixu, aby sa 
nespôsobilo zaostávanie niektorých krajín 
v oblasti plnohodnotného prechodu v 
súvislosti s veľmi potrebnou zelenou 
dohodou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Linea Søgaard-Lidell

Návrh uznesenia
Odsek 7
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva na postupné ukončenie 
verejných a súkromných investícií do 
vysoko znečisťujúcich a škodlivých 
priemyselných odvetví, pre ktoré existujú 
ekonomicky uskutočniteľné alternatívy, a 
to pri plnom rešpektovaní práv členských 
štátov na výber energetického mixu;

7. vyzýva na postupné ukončenie 
verejných a súkromných investícií do 
vysoko znečisťujúcich a škodlivých 
priemyselných odvetví, pre ktoré existujú 
ekonomicky uskutočniteľné alternatívy, a 
to pri zaistení toho, aby financovanie z 
prostriedkov EÚ umožňovalo dodávky s 
nulovými emisiami a viedlo k nim, a pri 
plnom rešpektovaní práv členských štátov 
na výber energetického mixu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva na postupné ukončenie 
verejných a súkromných investícií do 
vysoko znečisťujúcich a škodlivých 
priemyselných odvetví, pre ktoré existujú 
ekonomicky uskutočniteľné alternatívy, a 
to pri plnom rešpektovaní práv členských 
štátov na výber energetického mixu;

7. vyzýva na okamžité ukončenie 
verejných a súkromných investícií, a to aj 
investícií podporených z rozpočtu EÚ, do 
vysoko znečisťujúcich a škodlivých 
priemyselných odvetví, ako sú fosílne 
palivá, pre ktoré existujú ekonomicky 
uskutočniteľné alternatívy, a to pri plnom 
rešpektovaní práv členských štátov na 
výber energetického mixu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Carmen Avram

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva na postupné ukončenie 
verejných a súkromných investícií do 
vysoko znečisťujúcich a škodlivých 

7. vyzýva na postupné ukončenie 
verejných a súkromných investícií do 
vysoko znečisťujúcich a škodlivých 
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priemyselných odvetví, pre ktoré existujú 
ekonomicky uskutočniteľné alternatívy, a 
to pri plnom rešpektovaní práv členských 
štátov na výber energetického mixu;

priemyselných odvetví, pre ktoré existujú 
ekonomicky uskutočniteľné alternatívy, a 
to pri plnom rešpektovaní legitímnych práv 
členských štátov na výber energetického 
mixu podľa svojich špecifických okolností 
a potrieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Valérie Hayer, Billy 
Kelleher

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva na postupné ukončenie 
verejných a súkromných investícií do 
vysoko znečisťujúcich a škodlivých 
priemyselných odvetví, pre ktoré existujú 
ekonomicky uskutočniteľné alternatívy, a 
to pri plnom rešpektovaní práv členských 
štátov na výber energetického mixu;

7. vyzýva na postupné ukončenie 
verejných a súkromných investícií do 
vysoko znečisťujúcich priemyselných 
odvetví, pre ktoré existujú ekonomicky 
uskutočniteľné alternatívy, a to pri plnom 
rešpektovaní práv členských štátov na 
výber energetického mixu a významu 
zaistenia spoľahlivých a nízko- alebo 
bezuhlíkových dodávok energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva na postupné ukončenie 
verejných a súkromných investícií do 
vysoko znečisťujúcich a škodlivých 
priemyselných odvetví, pre ktoré existujú 
ekonomicky uskutočniteľné alternatívy, a 
to pri plnom rešpektovaní práv členských 
štátov na výber energetického mixu;

7. vyzýva na postupné ukončenie 
verejných a súkromných investícií do 
vysoko znečisťujúcich a škodlivých 
priemyselných odvetví a do všetkých 
fosílnych palív vrátane plynu, ako aj do 
jadrovej energetiky, pre ktoré existujú 
ekonomicky uskutočniteľné alternatívy, a 
to pri plnom rešpektovaní práv členských 
štátov na výber energetického mixu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 174
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva na postupné ukončenie 
verejných a súkromných investícií do 
vysoko znečisťujúcich a škodlivých 
priemyselných odvetví, pre ktoré existujú 
ekonomicky uskutočniteľné alternatívy, a 
to pri plnom rešpektovaní práv členských 
štátov na výber energetického mixu;

7. vyzýva na postupné ukončenie 
verejných a súkromných investícií do 
vysoko znečisťujúcich a škodlivých 
priemyselných odvetví, pre ktoré existujú 
ekonomicky uskutočniteľné alternatívy, a 
to pri plnom rešpektovaní práv členských 
štátov na výber energetického mixu a pri 
zaistení vysokej miery autonómie v oblasti 
dodávok energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Clara Ponsatí Obiols

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva na postupné ukončenie 
verejných a súkromných investícií do 
vysoko znečisťujúcich a škodlivých 
priemyselných odvetví, pre ktoré existujú 
ekonomicky uskutočniteľné alternatívy, a 
to pri plnom rešpektovaní práv členských 
štátov na výber energetického mixu;

7. vyzýva na postupné ukončenie 
verejných a súkromných investícií do 
vysoko znečisťujúcich a škodlivých 
priemyselných odvetví, pre ktoré existujú 
ekonomicky uskutočniteľné alternatívy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Paul Tang, Petros Kokkalis, Evelyn Regner, Csaba Molnár, Pedro Marques, Margarida 
Marques

Návrh uznesenia
Odsek 7
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva na postupné ukončenie 
verejných a súkromných investícií do 
vysoko znečisťujúcich a škodlivých 
priemyselných odvetví, pre ktoré existujú 
ekonomicky uskutočniteľné alternatívy, a 
to pri plnom rešpektovaní práv členských 
štátov na výber energetického mixu;

7. vyzýva na postupné ukončenie 
verejných a súkromných investícií do 
vysoko znečisťujúcich a škodlivých 
priemyselných odvetví, podľa kritérií 
taxonómie EÚ, pre ktoré existujú 
ekonomicky uskutočniteľné alternatívy, a 
to pri plnom rešpektovaní práv členských 
štátov na výber energetického mixu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Martin Hojsík, Fabienne Keller

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva na postupné ukončenie 
verejných a súkromných investícií do 
vysoko znečisťujúcich a škodlivých 
priemyselných odvetví, pre ktoré existujú 
ekonomicky uskutočniteľné alternatívy, a 
to pri plnom rešpektovaní práv členských 
štátov na výber energetického mixu;

7. vyzýva na postupné ukončenie 
verejných a súkromných investícií, ktoré 
nespĺňajú kritériá zavedené taxonómiou 
EÚ a pre ktoré existujú ekonomicky 
uskutočniteľné alternatívy, a to pri plnom 
rešpektovaní práv členských štátov na 
výber energetického mixu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Stefan Berger, Enikő Győri, Eva Maydell, 
Christian Doleschal, Siegfried Mureşan

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva na postupné ukončenie 
verejných a súkromných investícií do 
vysoko znečisťujúcich a škodlivých 
priemyselných odvetví, pre ktoré existujú 
ekonomicky uskutočniteľné alternatívy, a 
to pri plnom rešpektovaní práv členských 
štátov na výber energetického mixu;

(Netýka sa slovenskej verzie.)
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva na postupné ukončenie 
verejných a súkromných investícií do 
vysoko znečisťujúcich a škodlivých 
priemyselných odvetví, pre ktoré existujú 
ekonomicky uskutočniteľné alternatívy, a 
to pri plnom rešpektovaní práv členských 
štátov na výber energetického mixu;

7. vyzýva na rýchle ukončenie 
verejných a súkromných investícií do 
vysoko znečisťujúcich a škodlivých 
priemyselných odvetví, vrátane všetkých 
fosílnych palív, a to pri plnom 
rešpektovaní práv členských štátov na 
výber energetického mixu v súlade so 
zmluvami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva na postupné ukončenie 
verejných a súkromných investícií do 
vysoko znečisťujúcich a škodlivých 
priemyselných odvetví, pre ktoré existujú 
ekonomicky uskutočniteľné alternatívy, a 
to pri plnom rešpektovaní práv členských 
štátov na výber energetického mixu;

7. vyzýva na okamžité ukončenie 
priamych aj nepriamych verejných dotácií 
a investícií do vysoko znečisťujúcich a 
škodlivých priemyselných odvetví, a to pri 
plnom rešpektovaní práv členských štátov 
na výber energetického mixu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva na postupné ukončenie 7. vyzýva na postupné ukončenie 



AM\1209233SK.docx 91/298 PE652.496v02-00

SK

verejných a súkromných investícií do 
vysoko znečisťujúcich a škodlivých 
priemyselných odvetví, pre ktoré existujú 
ekonomicky uskutočniteľné alternatívy, a 
to pri plnom rešpektovaní práv členských 
štátov na výber energetického mixu;

všetkých dotácií a verejných a súkromných 
investícií do hospodárskych činností 
založených na fosílnych palivách a s 
vysokou mierou znečisťovania a 
škodlivosti, a to pri plnom rešpektovaní 
práv členských štátov na výber 
energetického mixu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že súčasná európska 
obchodná politika a zvyšovanie počtu 
dohôd o voľnom obchode je významným 
zdrojom emisií skleníkových plynov; 
zdôrazňuje, že investičný plán pre 
udržateľnú Európu musí sprevádzať 
stratégia premiestnenia výroby v rámci 
európskych hraníc s cieľom zabezpečiť 
úspech zelenej dohody a splniť naše 
záväzky vyplývajúce z Parížskej dohody; 
vyzýva preto Komisiu, aby ukončila 
prebiehajúce rokovania o dohodách o 
voľnom obchode a navrhla stratégiu v 
rámci zelenej dohody na podporu úsilia 
členských štátov a podnikov o 
premiestnenie ich výroby; domnieva sa, že 
investičný plán pre udržateľnú Európu 
musí zohrávať kľúčovú úlohu pri 
využívaní investícií na premiestňovanie 
výroby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. žiada, aby sa zaviedli všetky možné 
stratégie na zabránenie tomu, aby 
dosiahnutie klimatickej neutrálnosti malo 
negatívny vplyv na konkurencieschopnosť 
európskych trhov na celom svete, najmä v 
prípade strategických odvetví; v 
obchodnej politike považuje za strategické 
vyberať len partnerov z tretích krajín s 
takými prioritami v oblasti klímy, ktoré sú 
zlučiteľné s prioritami EÚ; domnieva sa, 
že je potrebné zabrániť tomu, aby 
environmentálna transformácia smerom 
ku klimatickej neutrálnosti znamenala 
riziko energetickej závislosti siahajúcej za 
hranice Európskej únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Paul Tang

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že je potrebné včas 
preskúmať smernicu o zverejňovaní 
nefinančných informácií s cieľom 
zabezpečiť vysokú úroveň udržateľného 
vykazovania subjektmi súkromného 
sektora; zastáva názor, že vykonávanie 
revidovanej smernice o zverejňovaní 
nefinančných informácií musí byť v 
súlade s nariadením o zverejňovaní 
informácií o udržateľnosti, ktoré sa 
vzťahuje na finančný sektor;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Martin Hojsík, Fabienne Keller

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva členské štáty, aby do 
30. júna 2021 pripravili vnútroštátne 
stratégie na postupné ukončenie podpory 
fosílnych palív vrátane nepriamych 
dotácií, kapacitného mechanizmu 
a oddelenia riešenia energetickej chudoby 
od dotácií fosílnych palív;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Siegfried Mureşan

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje ústrednú úlohu rozpočtu 
EÚ pri realizácii investičného plánu pre 
udržateľnú Európu; opätovne zdôrazňuje 
svoju dlhodobú pozíciu, že nové iniciatívy 
by mali byť vždy financované z 
dodatočných prostriedkov a nemali by 
negatívne ovplyvňovať iné politiky;

8. zdôrazňuje ústrednú úlohu rozpočtu 
EÚ pri realizácii investičného plánu pre 
udržateľnú Európu; opätovne zdôrazňuje 
svoju dlhodobú pozíciu, že nové iniciatívy 
by mali byť vždy financované z 
dodatočných prostriedkov a nemali by 
negatívne ovplyvňovať iné politiky; 
domnieva sa preto, že financovanie 
všetkých nových návrhov vyplývajúcich z 
európskej zelenej dohody by sa malo 
vypočítať nad rámec predchádzajúcich 
návrhov Komisie týkajúcich sa VFR; 
domnieva sa, že akékoľvek škrty budú 
mať v konečnom dôsledku vplyv aj na 
financovanie investičného plánu pre 
udržateľnú Európu; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby splnili svoje politické 
záväzky a vybavili Úniu nadčasovým 
VFR, ktorý bude schopný reagovať na 
očakávania občanov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Clotilde Armand
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Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje ústrednú úlohu rozpočtu 
EÚ pri realizácii investičného plánu pre 
udržateľnú Európu; opätovne zdôrazňuje 
svoju dlhodobú pozíciu, že nové iniciatívy 
by mali byť vždy financované z 
dodatočných prostriedkov a nemali by 
negatívne ovplyvňovať iné politiky;

8. zdôrazňuje ústrednú úlohu rozpočtu 
EÚ pri realizácii investičného plánu pre 
udržateľnú Európu; opätovne zdôrazňuje 
svoju dlhodobú pozíciu, že nové iniciatívy 
by mali byť vždy financované z 
dodatočných prostriedkov a nemali by 
negatívne ovplyvňovať iné politiky, najmä 
politiku súdržnosti a poľnohospodársku 
politiku; zdôrazňuje, že investície do 
výskumu a inovácií by mali prispievať k 
rozvoju praktických znalostí EÚ, najmä v 
oblasti obnoviteľných zdrojov energie, a 
podporovať dosiahnutie cieľov v oblasti 
klimatickej neutrálnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Margarida Marques, Marek Belka, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik 
Bergkvist, Elisabetta Gualmini

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje ústrednú úlohu rozpočtu 
EÚ pri realizácii investičného plánu pre 
udržateľnú Európu; opätovne zdôrazňuje 
svoju dlhodobú pozíciu, že nové iniciatívy 
by mali byť vždy financované z 
dodatočných prostriedkov a nemali by 
negatívne ovplyvňovať iné politiky;

8. zdôrazňuje ústrednú úlohu rozpočtu 
EÚ pri realizácii investičného plánu pre 
udržateľnú Európu; opätovne zdôrazňuje 
svoju dlhodobú pozíciu, že nové iniciatívy 
by mali byť vždy financované z 
dodatočných prostriedkov a nemali by 
negatívne ovplyvňovať iné politiky; víta 
nový Nástroj Európskej únie na obnovu s 
názvom Next Generation EU ako núdzový 
nástroj na podporu investícií a reforiem v 
súlade s cieľmi udržateľného rozvoja a 
na posilnenie programov EÚ, ktoré 
prispievajú k udržateľnej a odolnej 
obnove hospodárstva EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 189
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje ústrednú úlohu rozpočtu 
EÚ pri realizácii investičného plánu pre 
udržateľnú Európu; opätovne zdôrazňuje 
svoju dlhodobú pozíciu, že nové iniciatívy 
by mali byť vždy financované z 
dodatočných prostriedkov a nemali by 
negatívne ovplyvňovať iné politiky;

8. zdôrazňuje ústrednú úlohu rozpočtu 
EÚ pri realizácii investičného plánu pre 
udržateľnú Európu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Eero Heinäluoma

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje ústrednú úlohu rozpočtu 
EÚ pri realizácii investičného plánu pre 
udržateľnú Európu; opätovne zdôrazňuje 
svoju dlhodobú pozíciu, že nové iniciatívy 
by mali byť vždy financované z 
dodatočných prostriedkov a nemali by 
negatívne ovplyvňovať iné politiky;

8. zdôrazňuje ústrednú úlohu rozpočtu 
EÚ pri realizácii investičného plánu pre 
udržateľnú Európu; opätovne zdôrazňuje 
svoju dlhodobú pozíciu, že nové iniciatívy 
by mali byť vždy financované z 
dodatočných prostriedkov a nemali by 
negatívne ovplyvňovať iné politiky; 
zdôrazňuje však, že udržateľnosť nie je 
samostatnou politikou, ale má prierezovú 
povahu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje ústrednú úlohu rozpočtu 8. zdôrazňuje ústrednú úlohu rozpočtu 
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EÚ pri realizácii investičného plánu pre 
udržateľnú Európu; opätovne zdôrazňuje 
svoju dlhodobú pozíciu, že nové iniciatívy 
by mali byť vždy financované z 
dodatočných prostriedkov a nemali by 
negatívne ovplyvňovať iné politiky;

EÚ pri realizácii investičného plánu pre 
udržateľnú Európu; opätovne zdôrazňuje 
svoju dlhodobú pozíciu, že nové iniciatívy 
by mali byť vždy financované z 
dodatočných prostriedkov a nemali by 
negatívne ovplyvňovať iné dlhodobé 
politiky EÚ, najmä politiku súdržnosti a 
poľnohospodársku politiku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje ústrednú úlohu rozpočtu 
EÚ pri realizácii investičného plánu pre 
udržateľnú Európu; opätovne zdôrazňuje 
svoju dlhodobú pozíciu, že nové iniciatívy 
by mali byť vždy financované z 
dodatočných prostriedkov a nemali by 
negatívne ovplyvňovať iné politiky;

8. zdôrazňuje ústrednú úlohu rozpočtu 
EÚ pri realizácii investičného plánu pre 
udržateľnú Európu; opätovne zdôrazňuje 
svoju dlhodobú pozíciu, že nové iniciatívy 
by mali vždy podliehať posúdeniu a 
overeniu udržateľnosti a mali by byť 
financované z dodatočných prostriedkov a 
nemali by negatívne ovplyvňovať iné 
politiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Herve Juvin, Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje ústrednú úlohu rozpočtu 
EÚ pri realizácii investičného plánu pre 
udržateľnú Európu; opätovne zdôrazňuje 
svoju dlhodobú pozíciu, že nové iniciatívy 
by mali byť vždy financované z 
dodatočných prostriedkov a nemali by 
negatívne ovplyvňovať iné politiky;

8. zdôrazňuje ústrednú úlohu rozpočtu 
EÚ pri realizácii investičného plánu pre 
udržateľnú Európu; domnieva sa, že aspoň 
časť nových iniciatív sa musí financovať 
prerozdelením úverov určených na 
neprioritné politiky, na politiky bez 
ekologických dôsledkov alebo s 
negatívnym vplyvom na životné 
prostredie;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 194
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje ústrednú úlohu 
rozpočtu EÚ pri realizácii investičného 
plánu pre udržateľnú Európu; opätovne 
zdôrazňuje svoju dlhodobú pozíciu, že 
nové iniciatívy by mali byť vždy 
financované z dodatočných prostriedkov a 
nemali by negatívne ovplyvňovať iné 
politiky;

8. zdôrazňuje významnú úlohu 
rozpočtu EÚ pri realizácii investičného 
plánu pre udržateľnú Európu, spolu s 
aktivovaním súkromných investícií; 
opätovne zdôrazňuje, že je potrebné 
zamerať existujúci rámec na nové 
politické ciele, ako sú investície v 
oblastiach výskumu, inovácií a klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje ústrednú úlohu rozpočtu 
EÚ pri realizácii investičného plánu pre 
udržateľnú Európu; opätovne zdôrazňuje 
svoju dlhodobú pozíciu, že nové iniciatívy 
by mali byť vždy financované z 
dodatočných prostriedkov a nemali by 
negatívne ovplyvňovať iné politiky;

8. zdôrazňuje ústrednú úlohu rozpočtu 
EÚ pri realizácii investičného plánu pre 
udržateľnú Európu; opätovne zdôrazňuje 
svoju dlhodobú pozíciu, že nové iniciatívy 
by mali byť vždy financované z vlastných 
zdrojov, ako je to zakotvené v článku 311 
ZFEÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje ústrednú úlohu rozpočtu 8. zdôrazňuje ústrednú úlohu rozpočtu 
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EÚ pri realizácii investičného plánu pre 
udržateľnú Európu; opätovne zdôrazňuje 
svoju dlhodobú pozíciu, že nové iniciatívy 
by mali byť vždy financované z 
dodatočných prostriedkov a nemali by 
negatívne ovplyvňovať iné politiky;

EÚ pri realizácii investičného plánu pre 
udržateľnú Európu; opätovne zdôrazňuje 
svoju dlhodobú pozíciu, že nové iniciatívy 
by mali byť vždy financované z 
dodatočných finančných prostriedkov a 
nemali by negatívne ovplyvňovať iné 
politiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Linea Søgaard-Lidell

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje ústrednú úlohu rozpočtu 
EÚ pri realizácii investičného plánu pre 
udržateľnú Európu; opätovne zdôrazňuje 
svoju dlhodobú pozíciu, že nové iniciatívy 
by mali byť vždy financované z 
dodatočných prostriedkov a nemali by 
negatívne ovplyvňovať iné politiky;

8. zdôrazňuje ústrednú úlohu rozpočtu 
EÚ pri realizácii investičného plánu pre 
udržateľnú Európu; opätovne zdôrazňuje 
svoju dlhodobú pozíciu, že nové iniciatívy 
by mali byť vždy financované z 
relevantných rozpočtových prostriedkov a 
nemali by negatívne ovplyvňovať iné 
politiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Clotilde Armand

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. zdôrazňuje, že financovanie vo 
výške 1 bilión EUR do roku 2030 
plánované v rámci investičného plánu pre 
udržateľnú Európu musia sprevádzať 
súkromné investície, aby sa splnili ciele 
európskej zelenej dohody, v prípade 
ktorých musia verejné a súkromné 
investície spolu dosahovať 500 miliárd 
EUR ročne; zastáva názor, že osobitný 
dôraz by sa mal klásť na súkromné 
investície, ktoré musia prevážiť verejné 
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investície, aby sa znížilo zaťaženie 
daňovníkov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Clotilde Armand

Návrh uznesenia
Odsek 8 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8b. domnieva sa, že je potrebné čo 
najviac uľahčiť súkromné financovanie a 
že je potrebné zaručiť podnikom finančnú 
stabilitu investícií; zastáva možnosť, že 
bez predchádzajúceho hodnotenia 
hospodárskeho vplyvu a bez predbežnej 
úpravy investičných plánov podnikov 
nemožno zaviesť žiaden regulačný rámec, 
ktorý by obmedzoval takéto investície; trvá 
preto na tom, že zavedenie umelých 
technických limitov, ako sú pravidlá 
taxonómie, bez predchádzajúceho 
vedeckého a hospodárskeho posúdenia v 
teréne by bolo prekážkou pre projekty, 
ktoré by mohli priniesť rozvoj a rast do 
regiónov a prispieť k cieľom zelenej 
dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje to, že na splnenie 
svojich záväzkov vyplývajúcich z Parížskej 
dohody by sa príspevok EÚ k cieľom v 
oblasti klímy mal opierať o ambiciózny 
podiel výdavkov v rozpočte EÚ súvisiacich 
s klímou, ktorý by presahoval cieľové 
úrovne výdavkov aspoň o 25 % v období 

9. zdôrazňuje to, že na splnenie 
svojich záväzkov vyplývajúcich z Parížskej 
dohody by sa príspevok EÚ k cieľom v 
oblasti klímy mal opierať o ambiciózny 
podiel výdavkov v rozpočte EÚ súvisiacich 
so životným prostredím a s klímou na 
úrovni aspoň 40 % v období VFR na roky 
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VFR na roky 2021 – 2027 a čo najskôr a 
najneskôr do roku 2027 o 30 %;

2021 – 2027 a čo najskôr a najneskôr do 
roku 2027 na úrovni 50 %; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že ambície výdavkov 
na klímu a životné prostredie sa v rámci 
revidovaného návrhu VFR nezvýšili v 
súlade s predpokladanými zvýšeniami 
cieľov politiky Únie v oblasti klímy, 
energetiky a životného prostredia, ktoré sa 
v súčasnosti prijímajú alebo pripravujú; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že v 
revidovanom návrhu sa dostatočne 
neriešia iniciatívy európskej zelenej 
dohody; konštatuje, že potrebné investície 
na adaptáciu na zmenu klímy ešte nie sú 
posúdené v rámci údajov Komisie v 
oblasti klímy týkajúcich sa VFR;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Paul Tang, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás 
Fernández, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje to, že na splnenie 
svojich záväzkov vyplývajúcich z Parížskej 
dohody by sa príspevok EÚ k cieľom v 
oblasti klímy mal opierať o ambiciózny 
podiel výdavkov v rozpočte EÚ súvisiacich 
s klímou, ktorý by presahoval cieľové 
úrovne výdavkov aspoň o 25 % v období 
VFR na roky 2021 – 2027 a čo najskôr a 
najneskôr do roku 2027 o 30 %;

9. zdôrazňuje to, že na splnenie 
svojich záväzkov vyplývajúcich z Parížskej 
dohody by sa príspevok EÚ k cieľom v 
oblasti klímy mal opierať o ambiciózny 
podiel výdavkov v rozpočte EÚ súvisiacich 
s klímou, ktorý by výrazne presahoval 
cieľové úrovne výdavkov aspoň o 25 % v 
období VFR na roky 2021 – 2027 a čo 
najskôr a najneskôr do roku 2027 o 30 %; 
domnieva sa, že rozpočet EÚ by mal 
sledovať cieľ Európskej investičnej banky 
vynaložiť 50 % výdavkov na klímu a 
životné prostredie, aby bol v súlade s 
ambicióznymi cieľmi stanovenými 
v právnom predpise v oblasti klímy; 
zdôrazňuje, že všetky finančné prostriedky 
v rámci VFR a nástroja Next Generation 
EU by mali byť v súlade s národnými 
energetickými a klimatickými plánmi 
(NEKP) a tam, kde sú vytvorené, aj s 
plánmi spravodlivej transformácie 



AM\1209233SK.docx 101/298 PE652.496v02-00

SK

územia;
Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Linea Søgaard-Lidell

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje to, že na splnenie 
svojich záväzkov vyplývajúcich z Parížskej 
dohody by sa príspevok EÚ k cieľom v 
oblasti klímy mal opierať o ambiciózny 
podiel výdavkov v rozpočte EÚ súvisiacich 
s klímou, ktorý by presahoval cieľové 
úrovne výdavkov aspoň o 25 % v období 
VFR na roky 2021 – 2027 a čo najskôr a 
najneskôr do roku 2027 o 30 %;

9. zdôrazňuje to, že na splnenie 
svojich záväzkov vyplývajúcich z Parížskej 
dohody by sa príspevok EÚ k cieľom v 
oblasti klímy mal opierať o ambiciózny 
podiel výdavkov v rozpočte EÚ súvisiacich 
s klímou, ktorý by presahoval cieľové 
úrovne výdavkov aspoň o 25 % v období 
VFR na roky 2021 – 2027 a čo najskôr a 
najneskôr do roku 2027 o 30 %; vyzýva 
Komisiu, aby naďalej prispôsobovala 
úroveň výdavkov na začlenenie hľadiska 
zmeny klímy tak, aby sa odrážali 
zvyšujúce sa ciele znižovania emisií 
skleníkových plynov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje to, že na splnenie 
svojich záväzkov vyplývajúcich z Parížskej 
dohody by sa príspevok EÚ k cieľom v 
oblasti klímy mal opierať o ambiciózny 
podiel výdavkov v rozpočte EÚ súvisiacich 
s klímou, ktorý by presahoval cieľové 
úrovne výdavkov aspoň o 25 % v období 
VFR na roky 2021 – 2027 a čo najskôr a 
najneskôr do roku 2027 o 30 %;

9. zdôrazňuje to, že na splnenie 
svojich záväzkov vyplývajúcich z Parížskej 
dohody by sa príspevok EÚ k cieľom v 
oblasti klímy mal opierať o ambiciózny 
podiel výdavkov v rozpočte EÚ súvisiacich 
s klímou, ktorý by presahoval cieľové 
úrovne výdavkov aspoň o 25 % v období 
VFR na roky 2021 – 2027 a čo najskôr a 
najneskôr do roku 2027 o 30 %; zatiaľ čo 
všetky výdavky EÚ by mali byť v súlade s 
taxonómiou EÚ a so zásadou „výrazne 
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nepoškodzovať“;
Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Eero Heinäluoma

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje to, že na splnenie 
svojich záväzkov vyplývajúcich z Parížskej 
dohody by sa príspevok EÚ k cieľom v 
oblasti klímy mal opierať o ambiciózny 
podiel výdavkov v rozpočte EÚ súvisiacich 
s klímou, ktorý by presahoval cieľové 
úrovne výdavkov aspoň o 25 % v období 
VFR na roky 2021 – 2027 a čo najskôr a 
najneskôr do roku 2027 o 30 %;

9. zdôrazňuje to, že na splnenie 
svojich záväzkov vyplývajúcich z Parížskej 
dohody by sa príspevok EÚ k cieľom v 
oblasti klímy mal opierať o ambiciózny 
podiel výdavkov v rozpočte EÚ súvisiacich 
s klímou, ktorý by presahoval cieľové 
úrovne výdavkov aspoň o 25 % v období 
VFR na roky 2021 – 2027 a čo najskôr a 
najneskôr do roku 2027 o 30 %; požaduje 
aspoň 30 % výdavkov súvisiacich s klímou 
v pláne obnovy Next Generation EU 
vrátane Fondu na podporu obnovy a 
odolnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje to, že na splnenie 
svojich záväzkov vyplývajúcich z Parížskej 
dohody by sa príspevok EÚ k cieľom v 
oblasti klímy mal opierať o ambiciózny 
podiel výdavkov v rozpočte EÚ súvisiacich 
s klímou, ktorý by presahoval cieľové 
úrovne výdavkov aspoň o 25 % v období 
VFR na roky 2021 – 2027 a čo najskôr a 
najneskôr do roku 2027 o 30 %;

9. zdôrazňuje to, že na splnenie 
svojich záväzkov vyplývajúcich z Parížskej 
dohody by sa príspevok EÚ k cieľom v 
oblasti klímy mal opierať o ambiciózny 
podiel výdavkov v rozpočte EÚ súvisiacich 
s klímou, ktorý by presahoval cieľové 
úrovne výdavkov aspoň o 25 % v období 
VFR na roky 2021 – 2027 a čo najskôr a 
najneskôr do roku 2027 o 30 % za 
predpokladu, že tieto ciele sú v súlade s 
novou situáciou sociálnej a hospodárskej 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19;
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Or. es

Pozmeňujúci návrh 206
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje to, že na splnenie 
svojich záväzkov vyplývajúcich z Parížskej 
dohody by sa príspevok EÚ k cieľom v 
oblasti klímy mal opierať o ambiciózny 
podiel výdavkov v rozpočte EÚ súvisiacich 
s klímou, ktorý by presahoval cieľové 
úrovne výdavkov aspoň o 25 % v období 
VFR na roky 2021 – 2027 a čo najskôr a 
najneskôr do roku 2027 o 30 %;

9. zdôrazňuje to, že na splnenie 
svojich záväzkov vyplývajúcich z Parížskej 
dohody by sa príspevok EÚ k cieľom v 
oblasti klímy mal opierať o ambiciózny 
podiel výdavkov v rozpočte EÚ súvisiacich 
s klímou, ktorý by presahoval cieľové 
úrovne výdavkov aspoň o 25 % v období 
VFR na roky 2021 – 2027 a čo najskôr a 
najneskôr do roku 2027 o 30 %; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby zlepšila rámec 
sledovania a monitorovania výdavkov 
súvisiacich s klímou v rozpočte EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
Pierre Larrouturou, Paul Tang

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje to, že na splnenie 
svojich záväzkov vyplývajúcich z Parížskej 
dohody by sa príspevok EÚ k cieľom v 
oblasti klímy mal opierať o ambiciózny 
podiel výdavkov v rozpočte EÚ súvisiacich 
s klímou, ktorý by presahoval cieľové 
úrovne výdavkov aspoň o 25 % v období 
VFR na roky 2021 – 2027 a čo najskôr a 
najneskôr do roku 2027 o 30 %;

9. zdôrazňuje to, že na splnenie 
svojich záväzkov vyplývajúcich z Parížskej 
dohody by sa príspevok EÚ k cieľom v 
oblasti klímy mal opierať o ambiciózny 
podiel výdavkov v rozpočte EÚ súvisiacich 
s klímou, ktorý by presahoval cieľové 
úrovne výdavkov aspoň o 25 % v období 
VFR na roky 2021 – 2027 a aspoň o 30 % 
už v roku 2021, čo bude ľahšie dosiahnuť 
a dokonca i prekonať, ak sa do 
klimatického rozpočtu na úrovni aspoň 
100 miliárd EUR ročne doplnia nové 
vlastné zdroje;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 208
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje to, že na splnenie 
svojich záväzkov vyplývajúcich z Parížskej 
dohody by sa príspevok EÚ k cieľom v 
oblasti klímy mal opierať o ambiciózny 
podiel výdavkov v rozpočte EÚ súvisiacich 
s klímou, ktorý by presahoval cieľové 
úrovne výdavkov aspoň o 25 % v období 
VFR na roky 2021 – 2027 a čo najskôr a 
najneskôr do roku 2027 o 30 %;

9. zdôrazňuje to, že na splnenie 
svojich záväzkov vyplývajúcich z Parížskej 
dohody a v záujme spravodlivého 
prispievania k teplotnému cieľu obmedziť 
globálne otepľovanie na 1,5 °C by sa 
príspevok EÚ k cieľom v oblasti klímy mal 
opierať o ambiciózny podiel výdavkov v 
rozpočte EÚ súvisiacich s klímou, ktorý by 
presahoval cieľové úrovne výdavkov aspoň 
o 25 % v období VFR na roky 2021 – 2027 
a čo najskôr a najneskôr do roku 2027 o 
30 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje to, že na splnenie 
svojich záväzkov vyplývajúcich z Parížskej 
dohody by sa príspevok EÚ k cieľom v 
oblasti klímy mal opierať o ambiciózny 
podiel výdavkov v rozpočte EÚ súvisiacich 
s klímou, ktorý by presahoval cieľové 
úrovne výdavkov aspoň o 25 % v období 
VFR na roky 2021 – 2027 a čo najskôr a 
najneskôr do roku 2027 o 30 %;

9. zdôrazňuje to, že príspevok EÚ k 
cieľom v oblasti klímy by sa mal opierať o 
zdravú ekonomiku a minimálny podiel 
výdavkov v rozpočte EÚ súvisiacich s 
klímou, podľa možností pod cieľovými 
úrovňami výdavkov v období VFR na roky 
2021 – 2027 na úrovni 25 %, a to 
vzhľadom na prudký hospodársky pokles 
spôsobený opatreniami na obmedzenie 
pohybu v súvislosti s ochorením COVID-
19 a na prebiehajúcu hospodársku krízu, 
ktorá vedie k miernejšiemu a 
realistickejšiemu prístupu EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 210
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje to, že na splnenie 
svojich záväzkov vyplývajúcich z Parížskej 
dohody by sa príspevok EÚ k cieľom v 
oblasti klímy mal opierať o ambiciózny 
podiel výdavkov v rozpočte EÚ súvisiacich 
s klímou, ktorý by presahoval cieľové 
úrovne výdavkov aspoň o 25 % v období 
VFR na roky 2021 – 2027 a čo najskôr a 
najneskôr do roku 2027 o 30 %;

9. zdôrazňuje to, že na splnenie 
svojich záväzkov vyplývajúcich z Parížskej 
dohody a ambícií zelenej dohody v oblasti 
klímy a životného prostredia by príspevok 
EÚ k týmto cieľom mal vychádzať z 
dôkladného overovania a mal by sa 
opierať o ambiciózny podiel výdavkov v 
rozpočte EÚ súvisiacich s klímou, ktorý by 
presahoval cieľové úrovne výdavkov v 
období VFR na roky 2021 – 2027 na 
úrovni aspoň 40 % v prípade klímy a 10 % 
v prípade biodiverzity

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje to, že na splnenie 
svojich záväzkov vyplývajúcich z Parížskej 
dohody by sa príspevok EÚ k cieľom v 
oblasti klímy mal opierať o ambiciózny 
podiel výdavkov v rozpočte EÚ súvisiacich 
s klímou, ktorý by presahoval cieľové 
úrovne výdavkov aspoň o 25 % v období 
VFR na roky 2021 – 2027 a čo najskôr a 
najneskôr do roku 2027 o 30 %;

9. zdôrazňuje to, že na splnenie 
svojich záväzkov vyplývajúcich z Parížskej 
dohody by sa príspevok EÚ k cieľom v 
oblasti klímy mal opierať o ambiciózny 
podiel výdavkov v rozpočte EÚ súvisiacich 
s klímou, ktorý by presahoval cieľové 
úrovne výdavkov aspoň o 25 % v období 
VFR na roky 2021 – 2027 a čo najskôr a 
najneskôr do roku 2027 o 40 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Ivars Ijabs, Clotilde Armand, 
Valérie Hayer, Billy Kelleher
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Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje to, že na splnenie 
svojich záväzkov vyplývajúcich z Parížskej 
dohody by sa príspevok EÚ k cieľom v 
oblasti klímy mal opierať o ambiciózny 
podiel výdavkov v rozpočte EÚ súvisiacich 
s klímou, ktorý by presahoval cieľové 
úrovne výdavkov aspoň o 25 % v období 
VFR na roky 2021 – 2027 a čo najskôr a 
najneskôr do roku 2027 o 30 %;

9. zdôrazňuje to, že na splnenie 
svojich záväzkov vyplývajúcich z Parížskej 
dohody by sa príspevok EÚ k cieľom v 
oblasti klímy mal opierať o ambiciózny 
podiel výdavkov v rozpočte EÚ súvisiacich 
s klímou a biodiverzitou, a preto sa 
zameriava na dosiahnutie výdavkov na 
uplatňovanie hľadiska ochrany klímy a 
biodiverzity na úrovni 30 %, respektíve 
10 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje to, že na splnenie 
svojich záväzkov vyplývajúcich z Parížskej 
dohody by sa príspevok EÚ k cieľom v 
oblasti klímy mal opierať o ambiciózny 
podiel výdavkov v rozpočte EÚ súvisiacich 
s klímou, ktorý by presahoval cieľové 
úrovne výdavkov aspoň o 25 % v období 
VFR na roky 2021 – 2027 a čo najskôr a 
najneskôr do roku 2027 o 30 %;

9. zdôrazňuje to, že na splnenie 
svojich záväzkov vyplývajúcich z Parížskej 
dohody by sa príspevok EÚ k cieľom v 
oblasti klímy mal opierať o ambiciózny 
podiel výdavkov v rozpočte EÚ súvisiacich 
s klímou, a konkrétnejšie na rok 2021 
výdavky na biodiverzitu na úrovni 10 % a 
dodatočné výdavky na uplatňovanie 
hľadiska zmeny klímy na úrovni 30 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. konštatuje, že adaptácia na zmenu 
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klímy ešte nie je posúdená a zahrnutá do 
klimatických údajov VFR1a; vyzýva 
Komisiu, aby bezodkladne zrevidovala 
údaje o výdavkoch na oblasť zmeny klímy 
s cieľom zohľadniť dodatočné investičné 
potreby v oblasti adaptácie na zmenu 
klímy; zdôrazňuje, že je to dôležité 
vzhľadom na citlivosť EÚ voči budúcim 
klimatickým šokom a z nich vyplývajúcim 
prírodným otrasom; 
__________________
1a https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?qid=1590742540196&u
ri=SWD%3A2020%3A98%3AFIN.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. zdôrazňuje, že cieľ v oblasti 
výdavkov na klímu by sa mal vzťahovať 
na všetky fondy súvisiace s VFR vrátane 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti a nástroja REACT-EU, a že 
všetky fondy VFR a nástroja Next 
Generation EU by mali byť v súlade s 
národnými energetickými a klimatickými 
plánmi (NEKP) a tam, kde sú vytvorené, 
aj s plánmi spravodlivej transformácie 
územia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)



PE652.496v02-00 108/298 AM\1209233SK.docx

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. vyzýva Komisiu, aby zverejnila, 
ktorá časť výdavkov alebo investícií Únie 
z fondov VFR a nástroja Next Generation 
EU je v súlade s kategóriami taxonómie, 
ako sú stanovené v nariadení o taxonómii 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn, Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. zdôrazňuje, že je potrebné stanoviť 
priority medzi výdavkami VFR;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 9 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9b. konštatuje, že podľa revidovaného 
návrhu budúceho VFR a Nástroja 
Európskej únie na obnovu sa 
uprednostňuje niekoľko programov Únie; 
varuje, že by to mohlo viesť k nedostatku 
zelených investícií ku koncu 
nasledujúceho obdobia VFR a tým 
negatívne ovplyvniť úspech investičného 
plánu pre udržateľnú Európu a 
dosiahnutie cieľov Únie v oblasti klímy a 
životného prostredia; vyzýva na 
nepretržité peňažné toky a zelené 
investície počas celého nasledujúceho 
obdobia VFR a v rokoch, ktoré povedú k 
míľniku roku 2030; vyzýva Komisiu, aby 
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posúdila, či by nedostatok zelených 
investícií na konci desaťročia mohol 
ohroziť úsilie Únie o dosiahnutie cieľov v 
oblasti klímy, energetiky a životného 
prostredia do roku 2030, a navrhla 
nápravné úpravy prideľovania súm;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 9 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9c. navrhuje, aby Komisia do konca 
roka 2024 predložila správu na posúdenie 
uplatňovania zásady „neškodiť“ v rámci 
nástroja Next Generation EU;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 9 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9d. požaduje komplexný rámec 
monitorovania, podávania správ a 
hodnotenia výdavkov súvisiacich s klímou 
a životným prostredím v rámci rozpočtu 
EÚ s cieľom identifikovať a vyplniť 
prípadné medzery v oblasti zeleného 
financovania a zabezpečiť, aby EÚ 
smerovala k plneniu svojich záväzkov; v 
tejto súvislosti sa domnieva, že je potrebná 
harmonizovaná metodika 
transparentného započítavania výdavkov 
na klímu a životné prostredie v rámci 
nového VFR a nástroja Next Generation 
EU; vyzýva na zlepšenie vo všetkých 
fázach rozpočtového cyklu EÚ s cieľom 
zistiť pokrok v oblasti uplatňovania 
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hľadiska zmeny klímy;
Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 9 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9e. vyzýva Európsky dvor audítorov, 
aby vykonal audit uplatňovania zásady 
„neškodiť“ v rámci nástroja Next 
Generation EU;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Pierre Larrouturou, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. víta návrh na doplnenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu (FST), a to aj 
prostredníctvom dodatočných finančných 
prostriedkov z nástroja Next Generation 
EU, a ďalšie dva piliere Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, konkrétne 
osobitnú schému v rámci Programu 
InvestEU a úverový nástroj pre verejný 
sektor, ktoré prispejú k zmierneniu 
hospodárskych dôsledkov prechodu ku 
klimatickej neutralite na najzraniteľnejšie 
regióny v EÚ;

10. víta návrh na doplnenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu (FST), a to aj 
prostredníctvom dodatočných finančných 
prostriedkov z nástroja Next Generation 
EU, ale zdôrazňuje, že budú potrebné 
dodatočné finančné prostriedky na 
zabezpečenie toho, aby sa dostal ku 
všetkým pracovníkom, ktorí budú priamo 
a nepriamo zasiahnutí transformáciou, čo 
predstavuje približne 11 miliónov 
pracovníkov; trvá na tom, že suma musí 
dosiahnuť aspoň 10 miliárd EUR ročne v 
krátkodobom horizonte (Next Generation 
EU), ale aj z dlhodobého hľadiska (VFR); 
víta aj ďalšie dva piliere Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, konkrétne 
osobitnú schému v rámci Programu 
InvestEU a úverový nástroj pre verejný 
sektor, ktoré prispejú k zmierneniu 
hospodárskych dôsledkov prechodu ku 
klimatickej neutralite na najzraniteľnejšie 
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regióny a občanov v EÚ; konštatuje, že by 
sa mali ozrejmiť kritériá oprávnenosti 
financovania, a to zabezpečením toho, aby 
príjemca finančných prostriedkov 
dosiahol cieľ klimatickej neutrálnosti do 
stanoveného času v súlade s cieľmi 
Parížskej dohody, ako aj súladu s 
ostatnými cieľmi acquis v oblasti ochrany 
životného prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. víta návrh na doplnenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu (FST), a to aj 
prostredníctvom dodatočných finančných 
prostriedkov z nástroja Next Generation 
EU, a ďalšie dva piliere Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, konkrétne 
osobitnú schému v rámci Programu 
InvestEU a úverový nástroj pre verejný 
sektor, ktoré prispejú k zmierneniu 
hospodárskych dôsledkov prechodu ku 
klimatickej neutralite na najzraniteľnejšie 
regióny v EÚ;

10. víta návrh na doplnenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu (FST), a to aj 
prostredníctvom dodatočných finančných 
prostriedkov z nástroja Next Generation 
EU, a ďalšie dva piliere Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, konkrétne 
osobitnú schému v rámci Programu 
InvestEU a úverový nástroj pre verejný 
sektor, ktoré prispejú k uľahčeniu 
prechodu ku klimatickej neutralite a 
obehovému hospodárstvu vo všetkých 
regiónoch v EÚ; programy financované z 
FST sa posudzujú ex ante a ex post 
pomocou metodík sledovania klímy, 
započítavania prírodného kapitálu a 
životného cyklu na meranie ich vplyvu na 
udržateľnosť na základe 
harmonizovaných ukazovateľov a 
posudzovania životného cyklu (LCA); v 
súlade s investičným plánom pre 
udržateľnú Európu sa zavedie metóda na 
„overovanie udržateľnosti“, na základe 
ktorej budú musieť predkladatelia 
projektov, ktoré presahujú určitú veľkosť, 
posúdiť vplyv týchto projektov na životné 
prostredie, klímu a sociálnu oblasť;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 224
Jens Geier

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. víta návrh na doplnenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu (FST), a to aj 
prostredníctvom dodatočných finančných 
prostriedkov z nástroja Next Generation 
EU, a ďalšie dva piliere Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, konkrétne 
osobitnú schému v rámci Programu 
InvestEU a úverový nástroj pre verejný 
sektor, ktoré prispejú k zmierneniu 
hospodárskych dôsledkov prechodu ku 
klimatickej neutralite na najzraniteľnejšie 
regióny v EÚ;

10. víta návrh na doplnenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu (FST), a to aj 
prostredníctvom dodatočných finančných 
prostriedkov z nástroja Next Generation 
EU, a ďalšie dva piliere Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, konkrétne 
osobitnú schému v rámci Programu 
InvestEU a úverový nástroj pre verejný 
sektor, ktoré prispejú k zmierneniu 
hospodárskych dôsledkov prechodu ku 
klimatickej neutralite na najzraniteľnejšie 
regióny v EÚ; pripomína, že 
transformácia je spoločenskou úlohou, 
ktorá si vyžaduje zapojenie všetkých 
aktérov a zainteresovaných strán a že 
kompenzačné fondy samy nezaručujú 
spravodlivú transformáciu; požaduje 
preto komplexnú stratégiu EÚ pre rozvoj 
a modernizáciu týchto regiónov spolu s 
rekonverziou lokalít, vytváraním 
kvalitných a udržateľných pracovných 
miest, rekvalifikáciou a zvyšovaním 
úrovne zručností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. víta návrh na doplnenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu (FST), a to aj 
prostredníctvom dodatočných finančných 
prostriedkov z nástroja Next Generation 
EU, a ďalšie dva piliere Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, konkrétne 
osobitnú schému v rámci Programu 

10. víta návrh na doplnenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu (FST), a to aj 
prostredníctvom dodatočných finančných 
prostriedkov z nástroja Next Generation 
EU, a ďalšie dva piliere Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, konkrétne 
osobitnú schému v rámci Programu 
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InvestEU a úverový nástroj pre verejný 
sektor, ktoré prispejú k zmierneniu 
hospodárskych dôsledkov prechodu ku 
klimatickej neutralite na najzraniteľnejšie 
regióny v EÚ;

InvestEU a úverový nástroj pre verejný 
sektor, ktoré prispejú k zmierneniu 
hospodárskych dôsledkov prechodu ku 
klimatickej neutralite na najzraniteľnejšie 
regióny v EÚ; zdôrazňuje absolútnu 
nevyhnutnosť toho, aby sa spravodlivá 
transformácia stala súčasťou všetkých 
finančných nástrojov na podporu zelenej 
dohody, nielen FST; domnieva sa, že 
každá investícia v rámci investičného 
plánu pre udržateľnú Európu by mala 
prispieť k znižovaniu nerovností a 
ochrane najchudobnejších a 
najzraniteľnejších voči zmene klímy, 
najmä k ochrane príjmov prostredníctvom 
financovania plánov odbornej prípravy 
pre pracovníkov v neudržateľných 
odvetviach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 226
Aurore Lalucq

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. víta návrh na doplnenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu (FST), a to aj 
prostredníctvom dodatočných finančných 
prostriedkov z nástroja Next Generation 
EU, a ďalšie dva piliere Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, konkrétne 
osobitnú schému v rámci Programu 
InvestEU a úverový nástroj pre verejný 
sektor, ktoré prispejú k zmierneniu 
hospodárskych dôsledkov prechodu ku 
klimatickej neutralite na najzraniteľnejšie 
regióny v EÚ;

10. víta návrh na doplnenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu (FST), a to aj 
prostredníctvom dodatočných finančných 
prostriedkov z nástroja Next Generation 
EU, a ďalšie dva piliere Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, konkrétne 
osobitnú schému v rámci Programu 
InvestEU a úverový nástroj pre verejný 
sektor, ktoré prispejú k zmierneniu 
hospodárskych dôsledkov prechodu ku 
klimatickej neutralite na najzraniteľnejšie 
regióny v EÚ; v záujme ekvivalencie by 
využívanie Fondu na spravodlivú 
transformáciu a všeobecnejšie investície 
do sociálnej a ekologickej transformácie 
nemali podliehať žiadnym 
makroekonomickým podmienkam okrem 
boja proti zmene klímy a hospodárskej a 
sociálnej kríze;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 227
Margarida Marques, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Elisabetta Gualmini

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. víta návrh na doplnenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu (FST), a to aj 
prostredníctvom dodatočných finančných 
prostriedkov z nástroja Next Generation 
EU, a ďalšie dva piliere Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, konkrétne 
osobitnú schému v rámci Programu 
InvestEU a úverový nástroj pre verejný 
sektor, ktoré prispejú k zmierneniu 
hospodárskych dôsledkov prechodu ku 
klimatickej neutralite na najzraniteľnejšie 
regióny v EÚ;

10. víta návrh na doplnenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu (FST), a to aj 
prostredníctvom dodatočných finančných 
prostriedkov z nástroja Next Generation 
EU, a ďalšie dva piliere Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, konkrétne 
osobitnú schému v rámci Programu 
InvestEU a úverový nástroj pre verejný 
sektor, ktoré prispejú k zmierneniu 
hospodárskych dôsledkov prechodu ku 
klimatickej neutralite na najzraniteľnejšie 
regióny v EÚ; podporuje posilnenie 
Európskeho poľnohospodárskeho fondu 
(EPFRV) s cieľom pomôcť 
poľnohospodárom a vidieckym oblastiam 
dosiahnuť zelenú transformáciu, 
zabezpečiť udržateľné hospodárenie s 
prírodnými zdrojmi a chrániť 
biodiverzitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
Siegfried Mureşan

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. víta návrh na doplnenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu (FST), a to aj 
prostredníctvom dodatočných finančných 
prostriedkov z nástroja Next Generation 
EU, a ďalšie dva piliere Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, konkrétne 
osobitnú schému v rámci Programu 
InvestEU a úverový nástroj pre verejný 

10. víta návrh na doplnenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu (FST), a to aj 
prostredníctvom dodatočných finančných 
prostriedkov z nástroja Next Generation 
EU, a ďalšie dva piliere Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, konkrétne 
osobitnú schému v rámci Programu 
InvestEU a úverový nástroj pre verejný 
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sektor, ktoré prispejú k zmierneniu 
hospodárskych dôsledkov prechodu ku 
klimatickej neutralite na najzraniteľnejšie 
regióny v EÚ;

sektor, ktoré prispejú k zmierneniu 
hospodárskych dôsledkov prechodu ku 
klimatickej neutralite na najzraniteľnejšie 
regióny v EÚ; domnieva sa, že na to, aby 
boli tieto piliere úspešné, je nevyhnutné 
zaručiť členským štátom a regiónom 
dostatočnú technickú pomoc, aby sa 
zabezpečilo efektívne vynakladanie 
finančných prostriedkov a to, aby a dostali 
k tým, ktorí to najviac potrebujú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 229
Eero Heinäluoma

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. víta návrh na doplnenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu (FST), a to aj 
prostredníctvom dodatočných finančných 
prostriedkov z nástroja Next Generation 
EU, a ďalšie dva piliere Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, konkrétne 
osobitnú schému v rámci Programu 
InvestEU a úverový nástroj pre verejný 
sektor, ktoré prispejú k zmierneniu 
hospodárskych dôsledkov prechodu ku 
klimatickej neutralite na najzraniteľnejšie 
regióny v EÚ;

10. víta návrh na doplnenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu (FST), a to aj 
prostredníctvom dodatočných finančných 
prostriedkov z nástroja Next Generation 
EU, a ďalšie dva piliere Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, konkrétne 
osobitnú schému v rámci Programu 
InvestEU a úverový nástroj pre verejný 
sektor, ktoré prispejú k zmierneniu 
hospodárskych dôsledkov prechodu ku 
klimatickej neutralite na najzraniteľnejšie 
regióny v EÚ; zdôrazňuje, že podpora by 
nemala narúšať hospodársku súťaž a 
mala by byť dostupná len pre spoločnosti, 
ktoré sú dlhodobo životaschopné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 230
José Manuel Fernandes

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. víta návrh na doplnenie Fondu na 10. víta návrh na doplnenie Fondu na 
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spravodlivú transformáciu (FST), a to aj 
prostredníctvom dodatočných finančných 
prostriedkov z nástroja Next Generation 
EU, a ďalšie dva piliere Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, konkrétne 
osobitnú schému v rámci Programu 
InvestEU a úverový nástroj pre verejný 
sektor, ktoré prispejú k zmierneniu 
hospodárskych dôsledkov prechodu ku 
klimatickej neutralite na najzraniteľnejšie 
regióny v EÚ;

spravodlivú transformáciu (FST), a to aj 
prostredníctvom dodatočných finančných 
prostriedkov z nástroja Next Generation 
EU, a ďalšie dva piliere Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, konkrétne 
osobitnú schému v rámci Programu 
InvestEU a úverový nástroj pre verejný 
sektor, ktoré prispejú k zmierneniu 
hospodárskych dôsledkov prechodu ku 
klimatickej neutralite na najzraniteľnejšie 
regióny v EÚ; poukazuje na to, že nové 
návrhy by nemali prispievať k 
odčerpávaniu z politiky súdržnosti 
prostredníctvom povinných presunov z 
národných balíkov členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 231
Frances Fitzgerald

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. víta návrh na doplnenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu (FST), a to aj 
prostredníctvom dodatočných finančných 
prostriedkov z nástroja Next Generation 
EU, a ďalšie dva piliere Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, konkrétne 
osobitnú schému v rámci Programu 
InvestEU a úverový nástroj pre verejný 
sektor, ktoré prispejú k zmierneniu 
hospodárskych dôsledkov prechodu ku 
klimatickej neutralite na najzraniteľnejšie 
regióny v EÚ;

10. víta návrh na doplnenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu (FST), a to aj 
prostredníctvom dodatočných finančných 
prostriedkov z nástroja Next Generation 
EU, a ďalšie dva piliere Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, konkrétne 
osobitnú schému v rámci Programu 
InvestEU a úverový nástroj pre verejný 
sektor, ktoré prispejú k zmierneniu 
sociálno-hospodárskych dôsledkov 
prechodu ku klimatickej neutralite pre 
najzraniteľnejšie regióny a občanov 
čeliacich výzvam v oblasti energetickej 
udržateľnosti, energetickej bezpečnosti a 
dostupnosti energie v rámci 
transformačného procesu v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 232
Martin Hojsík, Fabienne Keller
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Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. víta návrh na doplnenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu (FST), a to aj 
prostredníctvom dodatočných finančných 
prostriedkov z nástroja Next Generation 
EU, a ďalšie dva piliere Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, konkrétne 
osobitnú schému v rámci Programu 
InvestEU a úverový nástroj pre verejný 
sektor, ktoré prispejú k zmierneniu 
hospodárskych dôsledkov prechodu ku 
klimatickej neutralite na najzraniteľnejšie 
regióny v EÚ;

10. víta návrh na doplnenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu (FST), a to aj 
prostredníctvom dodatočných finančných 
prostriedkov z nástroja Next Generation 
EU, a ďalšie dva piliere Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, konkrétne 
osobitnú schému v rámci Programu 
InvestEU a úverový nástroj pre verejný 
sektor, ktoré prispejú k zmierneniu 
hospodárskych dôsledkov prechodu ku 
klimatickej neutralite na najzraniteľnejšie 
regióny v EÚ; pripomína, že tento fond by 
sa mal používať len na udržateľné 
investície v súlade s taxonómiou EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. víta návrh na doplnenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu (FST), a to aj 
prostredníctvom dodatočných finančných 
prostriedkov z nástroja Next Generation 
EU, a ďalšie dva piliere Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, konkrétne 
osobitnú schému v rámci Programu 
InvestEU a úverový nástroj pre verejný 
sektor, ktoré prispejú k zmierneniu 
hospodárskych dôsledkov prechodu ku 
klimatickej neutralite na najzraniteľnejšie 
regióny v EÚ;

10. víta návrh na doplnenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu (FST), a to aj 
prostredníctvom dodatočných finančných 
prostriedkov z nástroja Next Generation 
EU, a ďalšie dva piliere Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, konkrétne 
osobitnú schému v rámci Programu 
InvestEU a úverový nástroj pre verejný 
sektor, a zdôrazňuje, že na to, aby boli 
FST a ekologická transformácia úspešné 
a mali vplyv na poľnohospodárstvo a 
vidiecke oblasti, musia sa realizovať 
spravodlivým, inkluzívnym a vedecky 
podloženým spôsobom spolu so 
zainteresovanými subjektmi;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 234
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. víta návrh na doplnenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu (FST), a to aj 
prostredníctvom dodatočných finančných 
prostriedkov z nástroja Next Generation 
EU, a ďalšie dva piliere Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, konkrétne 
osobitnú schému v rámci Programu 
InvestEU a úverový nástroj pre verejný 
sektor, ktoré prispejú k zmierneniu 
hospodárskych dôsledkov prechodu ku 
klimatickej neutralite na najzraniteľnejšie 
regióny v EÚ;

10. víta návrh na doplnenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu (FST), a to aj 
prostredníctvom dodatočných finančných 
prostriedkov z nástroja Next Generation 
EU, a ďalšie dva piliere Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, konkrétne 
osobitnú schému v rámci Programu 
InvestEU a úverový nástroj pre verejný 
sektor, ktoré vytvoria nové hospodárske 
príležitosti v rámci prechodu regiónov EÚ, 
ktoré sú najviac závislé od uhlíka, ku 
klimatickej neutralite;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. víta návrh na doplnenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu (FST), a to aj 
prostredníctvom dodatočných finančných 
prostriedkov z nástroja Next Generation 
EU, a ďalšie dva piliere Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, konkrétne 
osobitnú schému v rámci Programu 
InvestEU a úverový nástroj pre verejný 
sektor, ktoré prispejú k zmierneniu 
hospodárskych dôsledkov prechodu ku 
klimatickej neutralite na najzraniteľnejšie 
regióny v EÚ;

10. odmieta návrh na doplnenie Fondu 
na spravodlivú transformáciu (FST), 
pretože peniaze nerastú na stromoch ani 
ich nemožno tlačiť bez dôsledkov, a to aj 
prostredníctvom dodatočných finančných 
prostriedkov z nástroja Next Generation 
EU, a ďalšie dva piliere Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, konkrétne 
osobitnú schému v rámci Programu 
InvestEU a úverový nástroj pre verejný 
sektor, ktoré vpustia ešte viac umelo 
lacných úverov do nášho už dnes od 
úverov závislého hospodárstva, a to bez 
významnejších vplyvov na reálnu 
ekonomiku;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 236
Clotilde Armand

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. víta návrh na doplnenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu (FST), a to aj 
prostredníctvom dodatočných finančných 
prostriedkov z nástroja Next Generation 
EU, a ďalšie dva piliere Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, konkrétne 
osobitnú schému v rámci Programu 
InvestEU a úverový nástroj pre verejný 
sektor, ktoré prispejú k zmierneniu 
hospodárskych dôsledkov prechodu ku 
klimatickej neutralite na najzraniteľnejšie 
regióny v EÚ;

10. víta návrh na doplnenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu (FST), a to aj 
prostredníctvom dodatočných finančných 
prostriedkov z nástroja Next Generation 
EU, a ďalšie dva piliere Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, konkrétne 
osobitnú schému v rámci Programu 
InvestEU a úverový nástroj pre verejný 
sektor, ktoré prispejú k zmierneniu 
hospodárskych a sociálnych dôsledkov 
prechodu ku klimatickej neutralite na 
najzraniteľnejšie regióny v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 237
Billy Kelleher

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. víta návrh na doplnenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu (FST), a to aj 
prostredníctvom dodatočných finančných 
prostriedkov z nástroja Next Generation 
EU, a ďalšie dva piliere Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, konkrétne 
osobitnú schému v rámci Programu 
InvestEU a úverový nástroj pre verejný 
sektor, ktoré prispejú k zmierneniu 
hospodárskych dôsledkov prechodu ku 
klimatickej neutralite na najzraniteľnejšie 
regióny v EÚ;

10. víta návrh na doplnenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu (FST), a to aj 
prostredníctvom dodatočných finančných 
prostriedkov z nástroja Next Generation 
EU, a ďalšie dva piliere Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, konkrétne 
osobitnú schému v rámci Programu 
InvestEU a úverový nástroj pre verejný 
sektor, ktoré prispejú k zmierneniu 
hospodárskych dôsledkov prechodu ku 
klimatickej neutralite na najviac 
zasiahnuté regióny v EÚ s najvyššími 
emisiami CO2;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 238
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, 
Valérie Hayer, Linea Søgaard-Lidell

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. víta návrh na doplnenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu (FST), a to aj 
prostredníctvom dodatočných finančných 
prostriedkov z nástroja Next Generation 
EU, a ďalšie dva piliere Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, konkrétne 
osobitnú schému v rámci Programu 
InvestEU a úverový nástroj pre verejný 
sektor, ktoré prispejú k zmierneniu 
hospodárskych dôsledkov prechodu ku 
klimatickej neutralite na najzraniteľnejšie 
regióny v EÚ;

10. víta návrh na doplnenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu (FST), a to aj 
prostredníctvom dodatočných finančných 
prostriedkov z nástroja Next Generation 
EU, a ďalšie dva piliere Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, konkrétne 
osobitnú schému v rámci Programu 
InvestEU a úverový nástroj pre verejný 
sektor, ktoré prispejú k zmierneniu 
hospodárskych dôsledkov prechodu ku 
klimatickej neutralite na najzraniteľnejšie 
regióny v EÚ s najvyššími emisiami CO2;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. víta návrh na doplnenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu (FST), a to aj 
prostredníctvom dodatočných finančných 
prostriedkov z nástroja Next Generation 
EU, a ďalšie dva piliere Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, konkrétne 
osobitnú schému v rámci Programu 
InvestEU a úverový nástroj pre verejný 
sektor, ktoré prispejú k zmierneniu 
hospodárskych dôsledkov prechodu ku 
klimatickej neutralite na najzraniteľnejšie 
regióny v EÚ;

10. víta návrh na doplnenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu (FST), a to aj 
prostredníctvom dodatočných finančných 
prostriedkov z nástroja Next Generation 
EU, a ďalšie dva piliere Mechanizmu 
spravodlivej transformácie, konkrétne 
osobitnú schému v rámci Programu 
InvestEU a úverový nástroj pre verejný 
sektor, ktoré prispejú k zmierneniu 
hospodárskych a sociálnych dôsledkov 
prechodu ku klimatickej neutralite na 
najzraniteľnejšie regióny v EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 240
Margarida Marques, Pedro Silva Pereira, Erik Bergkvist, Elisabetta Gualmini

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. zdôrazňuje, že cieľom FST by 
malo byť poskytovanie podpory občanom, 
hospodárskym činnostiam a územiam, 
ktoré v procese prechodu na spravodlivé a 
udržateľné, klimaticky neutrálne 
hospodárstvo Únie odolné proti zmene 
klímy a efektívne využívajúce zdroje do 
roku 2050 čelia výzvam v oblastiach 
energetickej udržateľnosti, energetickej 
bezpečnosti a cenovej dostupnosti energie; 
zdôrazňuje, že v záujme minimalizácie 
negatívnych sociálno-hospodárskych 
dôsledkov transformácie musíme 
zabezpečiť, aby sa investície a opatrenia, 
ktoré predtým prijali členské štáty na 
zníženie emisií skleníkových plynov, 
riadne uznávali ako súčasť cesty ku 
klimaticky neutrálnemu hospodárstvu; v 
dôsledku toho by sa z FST mala 
poskytovať aj prispôsobená podpora 
regiónom, ktoré sú v pokročilejšej fáze 
transformácie, čím sa zabezpečí cenová 
dostupnosť energie pre občanov a 
hospodárske činnosti, čo povedie k 
sociálne korektnej a spravodlivej zelenej 
transformácii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. berie na vedomie oznámenie 
Komisie o investičnom pláne pre 
udržateľnú Európu (COM(2020)0021), 
ale zdôrazňuje, že prvky navrhnuté v 
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rámci neho vrátane Fondu na spravodlivú 
transformáciu závisia výlučne od 
ambicióznej dohody o VFR; vyjadruje 
hlboké znepokojenie nad tým, že 
predsunutie rozpočtových prostriedkov 
EÚ na pokrytie nových výdavkových 
požiadaviek spojených s pandémiou 
COVID-19 môže mať za následok 
nedostatok finančných prostriedkov v 
neskorších programových rokoch, čo 
môže mať vplyv na schopnosť 
poľnohospodárskeho sektora plniť ciele a 
ambície stratégie z farmy na vidličku a 
stratégií biodiverzity a pripraviť 
poľnohospodárov z EÚ o financovanie v 
posledných rokoch VFR, čo by bolo 
mimoriadne škodlivé, ak sa od nich 
očakáva, že budú plniť nové záväzky 
vyplývajúce zo zelenej dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 242
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. zdôrazňuje, že sociálne spravodlivá 
transformácia nebude možná bez 
rozsiahleho zapojenia metropolitných 
oblastí, a preto sa domnieva, že zdroje 
druhého a tretieho piliera Mechanizmu 
spravodlivej transformácie by mali byť 
pre mestá ľahko dostupné, aby bolo 
možné vytvoriť rozsiahly finančný 
mechanizmus na pomoc v úsilí v oblasti 
klímy a v sociálnej oblasti na úrovni 
miest; poukazuje na to, že to môže 
zahŕňať priamo dostupné finančné 
prostriedky okrem iného na politiky 
bývania, renováciu budov, programy 
modernizácie a izolácie, projekty verejnej 
dopravy, zlepšenie zelenej infraštruktúry 
miest, zavedenie nástrojov obehového 
hospodárstva alebo projekty v oblasti 
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udržateľného hospodárenia s vodou;
Or. en

Pozmeňujúci návrh 243
Marek Belka

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. zdôrazňuje, že cieľom FST by 
malo byť poskytovanie podpory občanom, 
hospodárskym činnostiam a územiam, 
ktoré v procese prechodu na spravodlivé a 
udržateľné, klimaticky neutrálne 
hospodárstvo Únie odolné proti zmene 
klímy a efektívne využívajúce zdroje do 
roku 2050 čelia výzvam v oblastiach 
energetickej udržateľnosti, energetickej 
bezpečnosti a cenovej dostupnosti energie; 
zdôrazňuje, že v záujme minimalizácie 
negatívnych sociálno-hospodárskych 
dôsledkov veľmi potrebnej transformácie 
podľa zelenej dohody by sa mal FST 
sústrediť na konkrétne regióny, a nie na 
krajiny ako celok, s novými finančnými 
prostriedkami vo výške najmenej 40 
miliárd EUR, a nie zdrojmi, ktoré už 
predtým boli vyčlenené na politiku 
súdržnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 244
Dragoș Pîslaru, Ondřej Kovařík

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. pripomína, že prechod na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo bude 
mimoriadne náročný pre tie členské štáty, 
ktoré značne závisia od fosílnych palív, čo 
si spočiatku môže vyžadovať postupné 
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ukončenie prostredníctvom produkcie 
zemného plynu, alebo priemyselných 
činností spojených s vysokými emisiami 
skleníkových plynov, ktoré treba postupne 
ukončovať alebo adaptovať v dôsledku 
prechodu ku klimatickej neutralite; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 
rozdelenie finančných prostriedkov FST 
bude odrážať schopnosť členských štátov 
financovať potrebné investície na 
zvládnutie prechodu ku klimatickej 
neutralite;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 245
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. žiada, aby sa pri prispôsobovaní 
tejto významnej sociálnej a hospodárskej 
transformácie kládol osobitný dôraz na 
regióny, ktoré vzhľadom na svoju 
zemepisnú alebo demografickú pozíciu 
čelia väčším prekážkam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 246
Paul Tang, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn 
Regner, Alfred Sant, Pierre Larrouturou, Joachim Schuster, Csaba Molnár, Aurore 
Lalucq, Siegfried Mureşan, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. žiada, aby tretie krajiny boli 
oprávnené na čerpanie na cezhraničné 
projekty, ktoré prispievajú k cieľom 
Parížskej dohody;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 247
Dragoș Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 10 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10b. opätovne zdôrazňuje, že zdrojmi z 
FST by sa mali dopĺňať zdroje dostupné v 
rámci politiky súdržnosti a mali by sa 
zameriavať najmä na otázku prechodu na 
ekologické hospodárstvo v regiónoch, 
ktoré sú najviac závislé od uhlia alebo 
iných neudržateľných palív, napríklad v 
regióne údolia rieky Jiu, pričom by sa 
mali uprednostňovať investície so 
sociálnym vplyvom podporujúce rozvoj 
podnikania a pozitívny vývoj sociálnych 
ukazovateľov, s cieľom zabrániť 
sociálnym šokom alebo náhlemu 
ukončeniu činnosti podnikov alebo strate 
ľudského kapitálu a vyľudňovaniu 
zraniteľných regiónov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 248
Marek Belka

Návrh uznesenia
Odsek 10 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10b. v kontexte Fondu na spravodlivú 
transformáciu zdôrazňuje, že kľúčom k 
prijímaniu finančných prostriedkov by 
mali byť environmentálna, sociálna a 
hospodárska udržateľnosť, ako aj 
dlhodobá životaschopnosť projektov v 
transformujúcich sa regiónoch; 
zdôrazňuje, že striktná hospodárska a 
krátkodobá životaschopnosť ako kľúčový 
faktor pre to, ktoré regióny majú dostať 
finančné prostriedky, je krátkozraká a 
mohla by mať negatívny vplyv na cestu 
regiónov k zmenám;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 249
Marek Belka, Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odsek 10 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10c. zdôrazňuje, že do tvorby plánov 
spravodlivej transformácie s cieľom 
získať primerané finančné prostriedky z 
FST je potrebné zahrnúť nielen Komisiu 
alebo vnútroštátne, regionálne a miestne 
orgány, ale aj sociálnych partnerov, 
odborové zväzy a zástupcov dotknutých 
odvetví;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. víta úlohu Programu InvestEU pri 
vykonávaní a fungovaní investičného 
plánu pre udržateľnú Európu a domnieva 
sa, že by mal byť v centre ekologického, 
spravodlivého a odolného oživenia Únie; 
víta preto návrh Komisie na zvýšenie 
veľkosti a rozsahu programu; víta návrh 
na vytvorenie Nástroja pre strategické 
investície v rámci Programu InvestEU na 
účely podpory udržateľných investícií do 
kľúčových technológií a hodnotových 
reťazcov;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 251
Siegfried Mureşan
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Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. víta úlohu Programu InvestEU pri 
vykonávaní a fungovaní investičného plánu 
pre udržateľnú Európu a domnieva sa, že 
by mal byť v centre ekologického, 
spravodlivého a odolného oživenia Únie; 
víta preto návrh Komisie na zvýšenie 
veľkosti a rozsahu programu; víta návrh na 
vytvorenie Nástroja pre strategické 
investície v rámci Programu InvestEU na 
účely podpory udržateľných investícií do 
kľúčových technológií a hodnotových 
reťazcov;

11. víta úlohu Programu InvestEU pri 
vykonávaní a fungovaní investičného plánu 
pre udržateľnú Európu a domnieva sa, že 
by mal byť v centre ekologického, 
spravodlivého a odolného oživenia Únie; 
víta preto návrh Komisie na zvýšenie 
veľkosti a rozsahu programu; víta návrh na 
vytvorenie Nástroja pre strategické 
investície v rámci Programu InvestEU na 
účely podpory udržateľných investícií do 
kľúčových technológií a hodnotových 
reťazcov; zdôrazňuje, že vzhľadom na 
predchádzajúce skúsenosti s fungovaním 
EFSI je potrebné zabezpečiť dostupnosť 
primeranej technickej pomoci v teréne s 
cieľom zabezpečiť, aby sa projekty 
financovali tam, kde sú najviac potrebné, 
a aby poskytovali skutočnú doplnkovosť; 
domnieva sa, že môže byť potrebné 
vyčleniť na poradenské centrum ďalšie 
zdroje, a to so zreteľom na zámer zvýšiť 
veľkosť a rozsah programu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 252
Valérie Hayer

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. víta úlohu Programu InvestEU pri 
vykonávaní a fungovaní investičného plánu 
pre udržateľnú Európu a domnieva sa, že 
by mal byť v centre ekologického, 
spravodlivého a odolného oživenia Únie; 
víta preto návrh Komisie na zvýšenie 
veľkosti a rozsahu programu; víta návrh na 
vytvorenie Nástroja pre strategické 
investície v rámci Programu InvestEU na 
účely podpory udržateľných investícií do 
kľúčových technológií a hodnotových 

11. víta úlohu Programu InvestEU pri 
vykonávaní a fungovaní investičného plánu 
pre udržateľnú Európu a domnieva sa, že 
by mal byť v centre ekologického, 
spravodlivého a odolného oživenia Únie; 
víta preto návrh Komisie na zvýšenie 
veľkosti a rozsahu programu; pripomína, 
že hoci by skupina EIB mala zostať 
privilegovaným vykonávacím partnerom v 
rámci Programu InvestEU, musia sa 
zapojiť aj iní vykonávací partneri vrátane 
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reťazcov; medzinárodných finančných inštitúcií, 
najmä ak predstavujú komparatívnu 
výhodu, pokiaľ ide o osobitné odborné 
znalosti a skúsenosti v niektorých 
členských štátoch, aby sa mohli využiť 
všetky dostupné odborné znalosti; víta 
návrh na vytvorenie Nástroja pre 
strategické investície v rámci Programu 
InvestEU na účely podpory udržateľných 
investícií do kľúčových technológií a 
hodnotových reťazcov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 253
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. víta úlohu Programu InvestEU pri 
vykonávaní a fungovaní investičného plánu 
pre udržateľnú Európu a domnieva sa, že 
by mal byť v centre ekologického, 
spravodlivého a odolného oživenia Únie; 
víta preto návrh Komisie na zvýšenie 
veľkosti a rozsahu programu; víta návrh na 
vytvorenie Nástroja pre strategické 
investície v rámci Programu InvestEU na 
účely podpory udržateľných investícií do 
kľúčových technológií a hodnotových 
reťazcov;

11. odmieta úlohu Programu InvestEU 
pri vykonávaní a fungovaní investičného 
plánu pre udržateľnú Európu a vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že je v centre 
ekologického, centrálne plánovaného a 
hospodársky nekvalitného oživenia Únie; 
odmieta preto návrh Komisie na zvýšenie 
veľkosti a rozsahu programu; odmieta 
návrh na vytvorenie Nástroja pre 
strategické investície v rámci Programu 
InvestEU na účely podpory investícií 
pochybne označovaných za udržateľné 
alebo zelené do technológií a hodnotových 
reťazcov, ktoré sa na základe politického 
rozhodnutia dekrétu považujú za 
„kľúčové“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 254
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 11
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. víta úlohu Programu InvestEU pri 
vykonávaní a fungovaní investičného plánu 
pre udržateľnú Európu a domnieva sa, že 
by mal byť v centre ekologického, 
spravodlivého a odolného oživenia Únie; 
víta preto návrh Komisie na zvýšenie 
veľkosti a rozsahu programu; víta návrh na 
vytvorenie Nástroja pre strategické 
investície v rámci Programu InvestEU na 
účely podpory udržateľných investícií do 
kľúčových technológií a hodnotových 
reťazcov;

11. víta úlohu Programu InvestEU pri 
vykonávaní a fungovaní investičného plánu 
pre udržateľnú Európu a domnieva sa, že 
by mal byť v centre ekologického, 
spravodlivého a odolného oživenia Únie; 
víta preto návrh Komisie na zvýšenie 
veľkosti a rozsahu programu; víta návrh na 
vytvorenie Nástroja pre strategické 
investície v rámci Programu InvestEU na 
účely podpory udržateľných investícií do 
kľúčových technológií a hodnotových 
reťazcov; požaduje úplnú transparentnosť 
pri prideľovaní finančných prostriedkov v 
rámci Programu InvestEU a snahu o 
väčšiu geografickú rovnováhu; ďalej 
požaduje zachovanie podrobnej mesačnej 
správy o prideľovaní finančných 
prostriedkov v rámci toho istého 
programu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 255
Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. víta úlohu Programu InvestEU pri 
vykonávaní a fungovaní investičného plánu 
pre udržateľnú Európu a domnieva sa, že 
by mal byť v centre ekologického, 
spravodlivého a odolného oživenia Únie; 
víta preto návrh Komisie na zvýšenie 
veľkosti a rozsahu programu; víta návrh na 
vytvorenie Nástroja pre strategické 
investície v rámci Programu InvestEU na 
účely podpory udržateľných investícií do 
kľúčových technológií a hodnotových 
reťazcov;

11. víta úlohu Programu InvestEU pri 
vykonávaní a fungovaní investičného plánu 
pre udržateľnú Európu a domnieva sa, že 
by mal byť v centre ekologického, 
spravodlivého a odolného oživenia Únie; 
víta preto návrh Komisie na zvýšenie 
veľkosti a rozsahu programu; víta návrh na 
vytvorenie Nástroja pre strategické 
investície v rámci Programu InvestEU na 
účely podpory udržateľných investícií do 
kľúčových technológií a hodnotových 
reťazcov; vyzýva Komisiu, aby vykonala 
dôkladné posúdenie vplyvu budúcich 
delegovaných aktov venovaných 
zmierňovaniu zmeny klímy a adaptácii na 
ňu s cieľom zabezpečiť, aby boli vhodné 



PE652.496v02-00 130/298 AM\1209233SK.docx

SK

na daný účel, uplatňovaný na Program 
InvestEU a verejné obstarávanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 256
Pierre Larrouturou, Aurore Lalucq, Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. víta úlohu Programu InvestEU pri 
vykonávaní a fungovaní investičného plánu 
pre udržateľnú Európu a domnieva sa, že 
by mal byť v centre ekologického, 
spravodlivého a odolného oživenia Únie; 
víta preto návrh Komisie na zvýšenie 
veľkosti a rozsahu programu; víta návrh na 
vytvorenie Nástroja pre strategické 
investície v rámci Programu InvestEU na 
účely podpory udržateľných investícií do 
kľúčových technológií a hodnotových 
reťazcov;

11. víta úlohu Programu InvestEU pri 
vykonávaní a fungovaní investičného plánu 
pre udržateľnú Európu a domnieva sa, že 
by mal byť v centre ekologického, 
spravodlivého a odolného oživenia Únie; 
víta preto návrh Komisie na zvýšenie 
veľkosti a rozsahu programu; víta návrh na 
vytvorenie Nástroja pre strategické 
investície v rámci Programu InvestEU na 
účely podpory udržateľných investícií do 
kľúčových technológií a hodnotových 
reťazcov; žiada, aby právny základ 
Programu InvestEU zahŕňal najvyššie 
normy týkajúce sa overovania 
financovaných projektov z hľadiska klímy 
a udržateľnosti, a to aspoň na úrovni 
uplatniteľnej na priame financovanie z 
rozpočtu EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 257
José Manuel Fernandes

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. víta úlohu Programu InvestEU pri 
vykonávaní a fungovaní investičného plánu 
pre udržateľnú Európu a domnieva sa, že 
by mal byť v centre ekologického, 
spravodlivého a odolného oživenia Únie; 
víta preto návrh Komisie na zvýšenie 

11. víta úlohu Programu InvestEU pri 
vykonávaní a fungovaní investičného plánu 
pre udržateľnú Európu a domnieva sa, že 
by mal byť v centre ekologického, 
spravodlivého a odolného oživenia Únie; 
víta preto návrh Komisie na zvýšenie 
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veľkosti a rozsahu programu; víta návrh na 
vytvorenie Nástroja pre strategické 
investície v rámci Programu InvestEU na 
účely podpory udržateľných investícií do 
kľúčových technológií a hodnotových 
reťazcov;

veľkosti a rozsahu programu; víta návrh na 
vytvorenie Nástroja pre strategické 
investície v rámci Programu InvestEU na 
účely podpory udržateľných investícií do 
kľúčových technológií a hodnotových 
reťazcov; uznáva, že takýto návrh 
vychádza z predchádzajúcej dohody medzi 
Radou a Európskym parlamentom, a 
domnieva sa, že táto dohoda by mala byť 
základom pre nadchádzajúce rokovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 258
Margarida Marques, Marek Belka, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik 
Bergkvist, Elisabetta Gualmini

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. víta úlohu Programu InvestEU pri 
vykonávaní a fungovaní investičného plánu 
pre udržateľnú Európu a domnieva sa, že 
by mal byť v centre ekologického, 
spravodlivého a odolného oživenia Únie; 
víta preto návrh Komisie na zvýšenie 
veľkosti a rozsahu programu; víta návrh na 
vytvorenie Nástroja pre strategické 
investície v rámci Programu InvestEU na 
účely podpory udržateľných investícií do 
kľúčových technológií a hodnotových 
reťazcov;

11. víta úlohu Programu InvestEU pri 
vykonávaní a fungovaní investičného plánu 
pre udržateľnú Európu a domnieva sa, že 
by mal byť v centre ekologického, 
spravodlivého a odolného oživenia Únie; 
víta preto návrh Komisie na zvýšenie 
veľkosti a rozsahu programu; zdôrazňuje 
význam podpory udržateľných 
infraštruktúrnych projektov vrátane vlny 
obnovy lokálnych pracovných miest; víta 
návrh na vytvorenie Nástroja pre 
strategické investície v rámci Programu 
InvestEU na účely podpory udržateľných 
investícií do kľúčových technológií (ako 
čistý vodík a batérie) a hodnotových 
reťazcov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 259
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 11
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. víta úlohu Programu InvestEU pri 
vykonávaní a fungovaní investičného plánu 
pre udržateľnú Európu a domnieva sa, že 
by mal byť v centre ekologického, 
spravodlivého a odolného oživenia Únie; 
víta preto návrh Komisie na zvýšenie 
veľkosti a rozsahu programu; víta návrh na 
vytvorenie Nástroja pre strategické 
investície v rámci Programu InvestEU na 
účely podpory udržateľných investícií do 
kľúčových technológií a hodnotových 
reťazcov;

11. berie na vedomie úlohu Programu 
InvestEU pri vykonávaní a fungovaní 
investičného plánu pre udržateľnú Európu 
a domnieva sa, že by mal byť v centre 
ekologického, spravodlivého a odolného 
oživenia Únie; víta preto návrh Komisie na 
zvýšenie veľkosti a rozsahu programu; 
žiada, aby bol návrh Programu InvestEU 
a druh činností, ktoré sa majú 
financovať, plne v súlade so záväzkami 
Únie v oblasti klímy do roku 2030; víta 
návrh na vytvorenie Nástroja pre 
strategické investície v rámci Programu 
InvestEU na účely podpory udržateľných 
investícií do kľúčových technológií a 
hodnotových reťazcov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 260
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. víta úlohu Programu InvestEU pri 
vykonávaní a fungovaní investičného plánu 
pre udržateľnú Európu a domnieva sa, že 
by mal byť v centre ekologického, 
spravodlivého a odolného oživenia Únie; 
víta preto návrh Komisie na zvýšenie 
veľkosti a rozsahu programu; víta návrh na 
vytvorenie Nástroja pre strategické 
investície v rámci Programu InvestEU na 
účely podpory udržateľných investícií do 
kľúčových technológií a hodnotových 
reťazcov;

11. víta úlohu Programu InvestEU pri 
vykonávaní a fungovaní investičného plánu 
pre udržateľnú Európu a domnieva sa, že 
by mal byť v centre ekologického, 
spravodlivého a odolného oživenia Únie; 
víta preto návrh Komisie na zvýšenie 
veľkosti a rozsahu programu; víta návrh na 
vytvorenie Nástroja pre strategické 
investície v rámci Programu InvestEU na 
účely podpory udržateľných investícií do 
kľúčových technológií a hodnotových 
reťazcov, pričom jeho celkové 
financovanie by malo byť v súlade so 
zásadou „výrazne nepoškodzovať“;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 261
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Valérie Hayer, Billy Kelleher

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. víta úlohu Programu InvestEU pri 
vykonávaní a fungovaní investičného plánu 
pre udržateľnú Európu a domnieva sa, že 
by mal byť v centre ekologického, 
spravodlivého a odolného oživenia Únie; 
víta preto návrh Komisie na zvýšenie 
veľkosti a rozsahu programu; víta návrh na 
vytvorenie Nástroja pre strategické 
investície v rámci Programu InvestEU na 
účely podpory udržateľných investícií do 
kľúčových technológií a hodnotových 
reťazcov;

11. víta úlohu Programu InvestEU pri 
vykonávaní a fungovaní investičného plánu 
pre udržateľnú Európu a domnieva sa, že 
by mal mať kľúčovú úlohu pri 
ekologickom, spravodlivom a odolnom 
oživení Únie; víta preto návrh Komisie na 
zvýšenie veľkosti a rozsahu programu; víta 
návrh na vytvorenie Nástroja pre 
strategické investície v rámci Programu 
InvestEU na účely podpory udržateľných 
investícií do kľúčových technológií a 
hodnotových reťazcov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 262
Siegfried Mureşan, Paul Tang

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. pripomína dôležitú úlohu hlavných 
investičných politík EÚ pri dosahovaní 
cieľov investičného plánu pre udržateľnú 
Európu; zdôrazňuje, že politika súdržnosti 
ako hlavná investičná politika EÚ bude 
zohrávať kľúčovú úlohu pri podpore 
prechodu ku klimatickej neutralite; 
upozorňuje však, že v dôsledku krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 bude 
politika súdržnosti jedným z 
rozhodujúcich nástrojov hospodárskej 
obnovy a nemala by sa odkloniť od 
svojich hlavných cieľov, a to prispievať k 
sociálnej, hospodárskej a územnej 
súdržnosti, ako sú stanovené v zmluvách 
EÚ;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 263
Martin Hojsík, Fabienne Keller

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. vyzýva Komisiu, aby výrazne 
zvýšila financovanie technickej pomoci v 
príslušných fondoch EÚ s cieľom 
zabezpečiť, aby technická pomoc dosiahla 
1 % celkovej sumy, ktorá sa má vynaložiť, 
a vyzýva Komisiu, aby zamerala technickú 
pomoc na projekty a odvetvia s najvyššou 
pridanou hodnotou pre životné prostredie 
a spoločnosť, najmä na riešenia blízke 
prírode, ktoré môžu v plnej miere plniť 
ciele EÚ v oblasti klímy a životného 
prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 264
Paul Tang, Manon Aubry, Evelyn Regner, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Eero 
Heinäluoma

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. vyzýva Komisiu, aby výrazne 
zvýšila financovanie technickej pomoci v 
príslušných fondoch EÚ na úroveň 1 % 
celkovej sumy, ktorá sa má vynaložiť, a 
vyzýva Komisiu, aby zamerala technickú 
pomoc na projekty a odvetvia s najvyššou 
pridanou hodnotou pre životné prostredie 
a v oblasti sociálnej odolnosti, najmä na 
riešenia blízke prírode, ktoré môžu v 
prinášať celkové prínosy v oblastiach 
zmierňovania dôsledkov zmeny klímy, 
adaptácie na zmenu klímy a biodiverzity;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 265
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. vyzýva Komisiu, aby výrazne 
zvýšila financovanie technickej pomoci 
tak, aby dosiahla 2 % z celkovej sumy, 
ktorá sa má vynaložiť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 266
Siegfried Mureşan

Návrh uznesenia
Odsek 11 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11b. víta takisto úlohu, s ktorou sa pri 
dosahovaní cieľov financovania 
investičného plánu pre udržateľnú 
Európu počíta pre spoločnú 
poľnohospodársku politiku; konštatuje, že 
poľnohospodárske odvetvie EÚ by si malo 
zachovať celkový dôraz na zabezpečenie 
potravinovej bezpečnosti a prispievanie k 
rozvoju vidieckych oblastí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 267
Siegfried Mureşan, Paul Tang

Návrh uznesenia
Odsek 11 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11c. je presvedčený, že výskum bude 
zohrávať kľúčovú úlohu pri navrhovaní 
inovatívnych riešení, ktoré uľahčia 
prechod ku klimatickej neutralite; v tejto 
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súvislosti vyzýva na intenzívnejšie 
využívanie pridanej hodnoty výskumných 
a inovačných programov z rozpočtu EÚ 
na rozvoj nových a nákladovo efektívnych 
technologických riešení na dosiahnutie 
klimatickej neutrality; konštatuje, že na 
primerané financovanie výskumných 
programov EÚ je potrebné zvýšiť ich 
rozpočet;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 268
Siegfried Mureşan, Paul Tang

Návrh uznesenia
Odsek 11 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11d. opätovne potvrdzuje zodpovednosť 
EÚ ako svetového lídra v boji proti zmene 
klímy za to, aby podnecovala ostatných 
medzinárodných partnerov k 
uplatňovaniu podobného prístupu; 
domnieva sa, že zdroje, ktoré rozpočet EÚ 
poskytuje tretím krajinám, by nemali byť 
v rozpore s cieľmi zelenej dohody a mali 
by sa zameriavať na uľahčenie 
dosiahnutia jej cieľov, pričom by sa však 
mala zohľadniť rozdielna úroveň rozvoja 
každej krajiny a rôzne investičné potreby; 
domnieva sa, že pandémia ukázala, že 
opatrenia na ochranu životného 
prostredia a biodiverzity za hranicami 
Únie sú úzko späté so zdravím doma a že 
takéto opatrenia sú nákladovo efektívne v 
porovnaní s dôsledkami pandémie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 269
Siegfried Mureşan

Návrh uznesenia
Odsek 11 e (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11e. domnieva sa, že v súlade s 
prioritami EÚ stanovenými v európskej 
zelenej dohode sa úspešná transformácia 
energetiky môže uskutočniť len so 
zapojením našich bezprostredných 
susedov umožnením integrácie trhu EÚ a 
dosiahnutím cieľa EÚ spočívajúceho v 
nulovej bilancii v oblasti klímy; vyzýva 
preto na ďalšiu spoluprácu so susednými 
krajinami s cieľom podporiť ambície EÚ 
v oblasti klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 270
Herve Juvin, Hélène Laporte, Francesca Donato

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. konštatuje, že inovačný fond a 
modernizačný fond by mali významne 
prispieť k udržateľnej transformácii, a víta 
najmä to, že modernizačný fond je určený 
na podporu investícií na zlepšenie 
energetickej účinnosti v 10 
nízkopríjmových členských štátoch, a preto 
je dôležitým nástrojom na zabezpečenie 
spravodlivej transformácie;

12. konštatuje, že inovačný fond a 
modernizačný fond by mali významne 
prispieť k udržateľnej transformácii, a víta 
najmä to, že modernizačný fond je určený 
na podporu investícií na zlepšenie 
energetickej účinnosti v 10 
nízkopríjmových členských štátoch, a preto 
je dôležitým nástrojom na zabezpečenie 
spravodlivej transformácie; pripomína, že 
podmienkou úspešnej transformácie je 
zapojenie miestnych aktérov a stimulov, 
ktoré sú im určené; trvá na tom, aby sa 
finančné prostriedky skutočne poskytovali 
týmto aktérom, najmä prostredníctvom 
platforiem priameho financovania, mimo 
systému bánk a finančného systému;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 271
Mick Wallace, Clare Daly
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Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. konštatuje, že inovačný fond a 
modernizačný fond by mali významne 
prispieť k udržateľnej transformácii, a víta 
najmä to, že modernizačný fond je určený 
na podporu investícií na zlepšenie 
energetickej účinnosti v 10 
nízkopríjmových členských štátoch, a preto 
je dôležitým nástrojom na zabezpečenie 
spravodlivej transformácie;

12. konštatuje, že inovačný fond a 
modernizačný fond by mali významne 
prispieť k udržateľnej transformácii, a víta 
najmä to, že modernizačný fond je určený 
na podporu investícií na zlepšenie 
energetickej účinnosti v 10 
nízkopríjmových členských štátoch, a preto 
je dôležitým nástrojom na zabezpečenie 
spravodlivej transformácie; zdôrazňuje 
vnútorné rozpory a koncepčné nedostatky 
systému EU ETS, ako aj to, že je 
nedostatočným modelom financovania 
európskej zelenej dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 272
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. konštatuje, že inovačný fond a 
modernizačný fond by mali významne 
prispieť k udržateľnej transformácii, a víta 
najmä to, že modernizačný fond je určený 
na podporu investícií na zlepšenie 
energetickej účinnosti v 10 
nízkopríjmových členských štátoch, a preto 
je dôležitým nástrojom na zabezpečenie 
spravodlivej transformácie;

12. konštatuje, že inovačný fond a 
modernizačný fond by mali významne 
prispieť k udržateľnej transformácii, a víta 
najmä to, že modernizačný fond je určený 
na podporu investícií na zlepšenie 
energetickej účinnosti v 10 
nízkopríjmových členských štátoch, a preto 
je dôležitým nástrojom na zabezpečenie 
spravodlivej transformácie, pričom 
súčasne zdôrazňuje potrebu sprísnenej 
kontroly, keďže škodlivé investície by 
nemali byť oprávnené na financovanie z 
modernizačného fondu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 273
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo
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Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. konštatuje, že inovačný fond a 
modernizačný fond by mali významne 
prispieť k udržateľnej transformácii, a víta 
najmä to, že modernizačný fond je určený 
na podporu investícií na zlepšenie 
energetickej účinnosti v 10 
nízkopríjmových členských štátoch, a preto 
je dôležitým nástrojom na zabezpečenie 
spravodlivej transformácie;

12. konštatuje, že inovačný fond a 
modernizačný fond by mali významne 
prispieť k transformácii smerom k 
hospodárstvu s vysokou efektívnosťou 
využívania energie a zdrojov, v plnej 
miere založenému na obnoviteľných 
zdrojoch energie, s nulovou bilanciou 
emisií skleníkových plynov a bez 
toxických látok do roku 2040, a víta najmä 
to, že modernizačný fond je určený na 
podporu investícií na zlepšenie 
energetickej účinnosti v 10 
nízkopríjmových členských štátoch, a preto 
je dôležitým nástrojom na zabezpečenie 
spravodlivej transformácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 274
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. konštatuje, že inovačný fond a 
modernizačný fond by mali významne 
prispieť k udržateľnej transformácii, a 
víta najmä to, že modernizačný fond je 
určený na podporu investícií na zlepšenie 
energetickej účinnosti v 10 
nízkopríjmových členských štátoch, a 
preto je dôležitým nástrojom na 
zabezpečenie spravodlivej transformácie;

12. konštatuje, že modernizačný fond je 
navrhnutý tak, aby smeroval peniaze EÚ 
do východoeurópskych členských štátov, z 
ktorých viaceré v posledných rokoch v 
Indexe vnímania korupcie vydávanom 
organizáciou Transparency International 
klesli;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 275
Pierre Larrouturou, Gilles Boyer, Margarida Marques, Paul Tang

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. zdôrazňuje, že úspech európskej 
zelenej dohody a spravodlivej 
transformácie si vyžaduje zmenu 
zamerania všetkých relevantných politík 
EÚ, aby prispievali k dosiahnutiu týchto 
cieľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 276
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. konštatuje, že európske zdroje 
určené na digitalizáciu, najmä pre 
súkromný sektor, zostávajú často 
nevyužité z dôvodu ťažkostí s prístupom k 
informáciám a nedostatočnej 
transparentnosti; zdôrazňuje, že 
transparentnosť monitorovania má 
zásadný význam aj pre realizáciu 
financovaných projektov; požaduje 
jednoduchší prístup k výzvam na 
predkladanie návrhov, väčšiu 
zrozumiteľnosť metodiky monitorovania 
a lepšie informácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 277
Siegfried Mureşan

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. považuje za potrebné zabrániť 
akémukoľvek prekrývaniu so súvisiacimi 
činnosťami financovanými z rozpočtu 
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Únie a domnieva sa, že existencia týchto 
fondov mimo rozpočtu Únie by mohla byť 
na úkor rozpočtového dohľadu; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby riadne informovala 
rozpočtový orgán o vykonávaní fondov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 278
Pierre Larrouturou, Siegfried Mureşan, Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odsek 12 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12b. zdôrazňuje, že politika súdržnosti 
ako hlavná investičná politika EÚ bude 
zohrávať kľúčovú úlohu pri podpore 
prechodu ku klimatickej neutralite; 
konštatuje však, že politika súdržnosti 
bude jedným z rozhodujúcich nástrojov 
hospodárskej obnovy a nemala by sa 
odkláňať od jej hlavných cieľov, a to 
prispievať k sociálnej, hospodárskej a 
územnej súdržnosti, ako sa stanovuje v 
zmluvách EÚ; trvá na tom, že táto politika 
súdržnosti by sa mala posilniť, aby riešila 
svoje hlavné ciele a prispela k úspechu 
európskej zelenej dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 279
Siegfried Mureşan, Paul Tang

Návrh uznesenia
Odsek 12 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12b. víta zámer Komisie preskúmať 
modernizačný fond aj inovačný fond v 
rámci revízie systému obchodovania s 
emisiami a veľmi by uvítal pridelenie 
dodatočných príjmov z ETS do rozpočtu 
Únie na zvýšenie financovania 
spravodlivej transformácie; opakuje svoju 
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dlhodobú požiadavku vymedziť významnú 
časť príjmov z ETS ako vlastné zdroje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 280
Pierre Larrouturou, Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odsek 12 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12c. zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú 
spoločná poľnohospodárska politika a 
spoločná rybárska politika budú musieť 
zohrávať pri dosahovaní cieľov 
investičného plánu pre udržateľnú 
Európu; konštatuje, že odvetvia 
poľnohospodárstva a rybárstva EÚ sa 
budú musieť stať udržateľnými a 
zabezpečia udržateľné hospodárenie s 
prírodnými zdrojmi a zachovanie 
biodiverzity spolu s jej cieľmi týkajúcimi 
sa podpory poskytovania vysokokvalitných 
dodávok potravín, zaručenia potravinovej 
sebestačnosti pre Európanov, prispievania 
k stabilným a prijateľným príjmom pre 
poľnohospodárov a rybárov a 
prispievania k udržateľnému rozvoju 
vidieckych oblastí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 281
Pierre Larrouturou, Elisabetta Gualmini

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. podporuje inovatívny prístup 
Komisie, keď uviedla, že rozpočet EÚ 
prispeje k dosiahnutiu cieľov v oblasti 
klímy aj prostredníctvom svojej príjmovej 
strany;

13. zdôrazňuje, že na podporu každej 
rodiny, školy a podniku v úsilí izolovať 
ich budovy a na podporu každého 
poľnohospodára pri prechode na 
klimaticky neutrálne poľnohospodárstvo 
nebudú stačiť pôžičky a dôležitú úlohu 



AM\1209233SK.docx 143/298 PE652.496v02-00

SK

budú musieť zohrávať granty, v ktorých 
musí zohrávať významnú úlohu rozpočet 
EÚ, čo bude možné, ak sa prijmú 
významné nové vlastné zdroje; podporuje 
inovatívny prístup Komisie, keď uviedla, 
že rozpočet EÚ prispeje k dosiahnutiu 
cieľov v oblasti klímy aj prostredníctvom 
svojej príjmovej strany; pripomína, že 
prijatie koša nových skutočných vlastných 
zdrojov umožní ambiciózne financovanie 
transformácie bez akéhokoľvek zvýšenia 
príspevkov členských štátov podľa HND;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 282
Clotilde Armand

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. podporuje inovatívny prístup 
Komisie, keď uviedla, že rozpočet EÚ 
prispeje k dosiahnutiu cieľov v oblasti 
klímy aj prostredníctvom svojej príjmovej 
strany;

13. podporuje inovatívny prístup 
Komisie, keď uviedla, že rozpočet EÚ 
prispeje k dosiahnutiu cieľov v oblasti 
klímy aj prostredníctvom svojej príjmovej 
strany; zdôrazňuje, že existujúce finančné 
zdroje EÚ nie sú dostatočné na splnenie 
cieľov investičného plánu pre udržateľnú 
Európu a prijme návrh rozpočtu len vtedy, 
ak sa v ňom budú predpokladať nové 
vlastné zdroje, aby sa zabránilo 
akémukoľvek zaťaženiu daňovníkov 
alebo zníženiu financovania iných 
strategických politík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 283
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. podporuje inovatívny prístup 13. podporuje inovatívny prístup 
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Komisie, keď uviedla, že rozpočet EÚ 
prispeje k dosiahnutiu cieľov v oblasti 
klímy aj prostredníctvom svojej príjmovej 
strany;

Komisie, keď uviedla, že rozpočet EÚ 
prispeje k dosiahnutiu cieľov v oblasti 
klímy a iných environmentálnych cieľov 
aj prostredníctvom svojej príjmovej strany, 
a to najmä preskúmaním nových 
vlastných zdrojov z poplatkov za činnosti 
škodlivé pre životné prostredie s cieľom 
odrádzať od škodlivých činností a 
dodržiavať zásadu „znečisťovateľ platí“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 284
Paul Tang, Manon Aubry, Petros Kokkalis, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Alfred 
Sant, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Siegfried Mureşan, Eero Heinäluoma, Pedro 
Marques, Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. podporuje inovatívny prístup 
Komisie, keď uviedla, že rozpočet EÚ 
prispeje k dosiahnutiu cieľov v oblasti 
klímy aj prostredníctvom svojej príjmovej 
strany;

13. podporuje inovatívny prístup 
Komisie, keď uviedla, že rozpočet EÚ 
prispeje k dosiahnutiu cieľov v oblasti 
klímy aj prostredníctvom svojej príjmovej 
strany; pripomína dlhodobú pozíciu 
Parlamentu v prospech vytvorenia 
pridanej hodnoty a vedľajších politických 
prínosov zavedením zelených nových 
vlastných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 285
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. podporuje inovatívny prístup 
Komisie, keď uviedla, že rozpočet EÚ 
prispeje k dosiahnutiu cieľov v oblasti 
klímy aj prostredníctvom svojej príjmovej 
strany;

13. vyjadruje poľutovanie nad skrytým 
prístupom Komisie, keď uviedla, že 
rozpočet EÚ prispeje k dosiahnutiu cieľov 
v oblasti klímy aj prostredníctvom svojej 
príjmovej strany, čo znamená viac a 
nových daní, a zdôrazňuje, že by sa mal v 
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plnej miere dodržiavať článok 113 ZFEÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 286
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. podporuje inovatívny prístup 
Komisie, keď uviedla, že rozpočet EÚ 
prispeje k dosiahnutiu cieľov v oblasti 
klímy aj prostredníctvom svojej príjmovej 
strany;

13. podporuje inovatívny prístup 
Komisie, keď uviedla, že rozpočet EÚ 
prispeje k dosiahnutiu cieľov v oblasti 
klímy a životného prostredia aj 
prostredníctvom svojej príjmovej strany;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 287
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. podporuje inovatívny prístup 
Komisie, keď uviedla, že rozpočet EÚ 
prispeje k dosiahnutiu cieľov v oblasti 
klímy aj prostredníctvom svojej príjmovej 
strany;

13. chápe prístup Komisie, keď 
uviedla, že rozpočet EÚ môže prispieť k 
dosiahnutiu cieľov v oblasti klímy aj 
prostredníctvom svojej príjmovej strany;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 288
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. podporuje inovatívny prístup 
Komisie, keď uviedla, že rozpočet EÚ 
prispeje k dosiahnutiu cieľov v oblasti 
klímy aj prostredníctvom svojej príjmovej 

13. berie na vedomie prístup Komisie, 
keď uviedla, že rozpočet EÚ prispeje k 
dosiahnutiu cieľov v oblasti klímy aj 
prostredníctvom svojej príjmovej strany;



PE652.496v02-00 146/298 AM\1209233SK.docx

SK

strany;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 289
Pierre Larrouturou, Paul Tang

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. potvrdzuje svoju predchádzajúcu 
pozíciu týkajúcu sa možností nových 
vlastných zdrojov a vyzýva Komisiu, aby 
navrhla nové vlastné zdroje, ktoré budú 
zodpovedať základným cieľom EÚ vrátane 
boja proti zmene klímy a ochrany 
životného prostredia; žiada preto zavedenie 
nových vlastných zdrojov založených na 
príjmoch z aukcií v rámci systému 
obchodovania s emisiami, poplatku z 
nerecyklovaného odpadu z plastových 
obalov, budúcom mechanizme 
kompenzácie uhlíka na hraniciach, 
spoločnom konsolidovanom základe dane z 
príjmov právnických osôb alebo 
prekurzore založenom na operáciách 
veľkých podnikov, dani pre digitálne 
spoločnosti a dani z finančných transakcií;

14. potvrdzuje svoju predchádzajúcu 
pozíciu týkajúcu sa možností nových 
vlastných zdrojov a vyzýva Komisiu, aby 
navrhla nové vlastné zdroje, ktoré budú 
zodpovedať základným cieľom EÚ vrátane 
boja proti zmene klímy a ochrany 
životného prostredia a zachovania 
korektného jednotného trhu, a to aj 
prostredníctvom obmedzenia daňového 
dampingu; žiada preto zavedenie nových 
vlastných zdrojov založených na príjmoch 
z aukcií v rámci systému obchodovania s 
emisiami – z ktorých sa podľa Komisie 
ročne získa 3 až 10 miliárd EUR15a, 
poplatku z jednotného trhu – z ktorého by 
sa podľa Komisie mohlo ročne získať 10 
miliárd EUR16a, poplatku z 
nerecyklovaného odpadu z plastových 
obalov – z ktorého sa podľa Komisie 
ročne získa 7 miliárd EUR17a, budúcom 
mechanizme kompenzácie uhlíka na 
hraniciach (5 až 14 miliárd ročne)18a, 
robustnom spoločnom konsolidovanom 
základe dane z príjmov právnických osôb – 
z ktorého sa získa až 75 miliárd EUR 
ročne pri 5 % sadzbe, a to podľa údajov 
poskytnutých Európskou komisiou, a 
ktorý by sa mohol upraviť na základe 
vývoja uhlíkovej stopy spoločností19a, dani 
pre digitálne spoločnosti20a a dani z 
finančných transakcií – z ktorej sa podľa 
Komisie ročne získa 57 miliárd EUR 
(napriek Brexitu a hospodárskej kríze)21a; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby zvážili 
aj malý európsky príspevok miliardárov a 
multimilionárov, ktorí predstavujú horné 
1 % najbohatších jednotlivcov, ako to 
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navrhujú Zucman a kol., z čoho by sa 
mohlo ročne získať až 150 miliárd 
EUR22a;
__________________
15a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ab
out_the_european_commission/eu_budget
/factsheet_3_v22.pdf.
16a Margit Schratzenstaller, Tax-based 
Own Resources as a Core Element of a 
Future-Oriented Design of the EU System 
of Own Resources (2018).
17a 
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta
-political/files/budget-proposals-
modernising-budget-revenue-side-
may2018_en.pdf.
18a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ab
out_the_european_commission/eu_budget
/factsheet_3_v22.pdf.
19a 
https://ec.europa.eu/taxation_customs/bus
iness/economic-analysis-taxation/data-
taxation_en.
20a 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ab
out_the_european_commission/eu_budget
/factsheet_3_v22.pdf.
21a Európska komisia: The financial 
transaction tax will reduce Member 
States' GNI contributions to the EU 
budget by 50% (2012).
22a Margit Schratzenstaller, Tax-based 
Own Resources as a Core Element of a 
Future-Oriented Design of the EU System 
of Own Resources (2018).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 290
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn
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Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. potvrdzuje svoju predchádzajúcu 
pozíciu týkajúcu sa možností nových 
vlastných zdrojov a vyzýva Komisiu, aby 
navrhla nové vlastné zdroje, ktoré budú 
zodpovedať základným cieľom EÚ 
vrátane boja proti zmene klímy a ochrany 
životného prostredia; žiada preto 
zavedenie nových vlastných zdrojov 
založených na príjmoch z aukcií v rámci 
systému obchodovania s emisiami, 
poplatku z nerecyklovaného odpadu z 
plastových obalov, budúcom mechanizme 
kompenzácie uhlíka na hraniciach, 
spoločnom konsolidovanom základe dane 
z príjmov právnických osôb alebo 
prekurzore založenom na operáciách 
veľkých podnikov, dani pre digitálne 
spoločnosti a dani z finančných 
transakcií;

14. pripomína svoju predchádzajúcu 
pozíciu týkajúcu sa možností nových 
vlastných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 291
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. potvrdzuje svoju predchádzajúcu 
pozíciu týkajúcu sa možností nových 
vlastných zdrojov a vyzýva Komisiu, aby 
navrhla nové vlastné zdroje, ktoré budú 
zodpovedať základným cieľom EÚ 
vrátane boja proti zmene klímy a ochrany 
životného prostredia; žiada preto 
zavedenie nových vlastných zdrojov 
založených na príjmoch z aukcií v rámci 
systému obchodovania s emisiami, 
poplatku z nerecyklovaného odpadu z 
plastových obalov, budúcom mechanizme 
kompenzácie uhlíka na hraniciach, 

14. odmieta zavedenie nových 
vlastných zdrojov EÚ, ktoré v konečnom 
dôsledku povedie k ďalšiemu zdaňovaniu 
podnikov a zvýšenému daňovému tlaku na 
občanov;
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spoločnom konsolidovanom základe dane 
z príjmov právnických osôb alebo 
prekurzore založenom na operáciách 
veľkých podnikov, dani pre digitálne 
spoločnosti a dani z finančných 
transakcií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 292
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Valérie Hayer

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. potvrdzuje svoju predchádzajúcu 
pozíciu týkajúcu sa možností nových 
vlastných zdrojov a vyzýva Komisiu, aby 
navrhla nové vlastné zdroje, ktoré budú 
zodpovedať základným cieľom EÚ vrátane 
boja proti zmene klímy a ochrany 
životného prostredia; žiada preto zavedenie 
nových vlastných zdrojov založených na 
príjmoch z aukcií v rámci systému 
obchodovania s emisiami, poplatku z 
nerecyklovaného odpadu z plastových 
obalov, budúcom mechanizme 
kompenzácie uhlíka na hraniciach, 
spoločnom konsolidovanom základe dane z 
príjmov právnických osôb alebo 
prekurzore založenom na operáciách 
veľkých podnikov, dani pre digitálne 
spoločnosti a dani z finančných transakcií;

14. potvrdzuje svoju predchádzajúcu 
pozíciu týkajúcu sa možností nových 
vlastných zdrojov a vyzýva Komisiu, aby 
navrhla nové vlastné zdroje, ktoré budú 
zodpovedať základným cieľom EÚ vrátane 
boja proti zmene klímy a ochrany 
životného prostredia; žiada preto zavedenie 
nových vlastných zdrojov založených na 
príjmoch z aukcií v rámci systému 
obchodovania s emisiami, poplatku z 
nerecyklovaného odpadu z plastových 
obalov, budúcom mechanizme 
kompenzácie uhlíka na hraniciach, 
spoločnom konsolidovanom základe dane z 
príjmov právnických osôb, dani pre veľké 
digitálne spoločnosti a dani z finančných 
transakcií; žiada Komisiu, aby čo najskôr 
poskytla podrobné údaje o vlastných 
zdrojoch, ktoré predstavila vo svojom 
oznámení z 27. mája 2020 o pláne 
obnovy; domnieva sa, že je potrebný jasný 
harmonogram, ktorým sa stanoví záväzné 
zavedenie nových vlastných zdrojov v 
priebehu budúceho VFR; pripomína 
svoju pozíciu v prospech nových vlastných 
zdrojov určených na splatenie aspoň istiny 
a úrokov v prípade pôžičiek vyplývajúcich 
z Nástroja obnovy;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 293
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. potvrdzuje svoju predchádzajúcu 
pozíciu týkajúcu sa možností nových 
vlastných zdrojov a vyzýva Komisiu, aby 
navrhla nové vlastné zdroje, ktoré budú 
zodpovedať základným cieľom EÚ 
vrátane boja proti zmene klímy a ochrany 
životného prostredia; žiada preto 
zavedenie nových vlastných zdrojov 
založených na príjmoch z aukcií v rámci 
systému obchodovania s emisiami, 
poplatku z nerecyklovaného odpadu z 
plastových obalov, budúcom mechanizme 
kompenzácie uhlíka na hraniciach, 
spoločnom konsolidovanom základe dane 
z príjmov právnických osôb alebo 
prekurzore založenom na operáciách 
veľkých podnikov, dani pre digitálne 
spoločnosti a dani z finančných 
transakcií;

14. pripomína, že snaha národa 
zdaniť sa k prosperite sa podobá človeku, 
ktorý stojí vo vedre a chce sa zdvihnúť za 
jeho držadlo; odmieta čoraz inovovanejšie 
úsilie Komisie o získanie vlastných 
zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 294
Linea Søgaard-Lidell

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. potvrdzuje svoju predchádzajúcu 
pozíciu týkajúcu sa možností nových 
vlastných zdrojov a vyzýva Komisiu, aby 
navrhla nové vlastné zdroje, ktoré budú 
zodpovedať základným cieľom EÚ vrátane 
boja proti zmene klímy a ochrany 
životného prostredia; žiada preto 
zavedenie nových vlastných zdrojov 
založených na príjmoch z aukcií v rámci 
systému obchodovania s emisiami, 
poplatku z nerecyklovaného odpadu z 

14. potvrdzuje svoju predchádzajúcu 
pozíciu týkajúcu sa možností nových 
vlastných zdrojov a vyzýva Komisiu, aby 
navrhla nové vlastné zdroje, ktoré budú 
zodpovedať základným cieľom EÚ vrátane 
boja proti zmene klímy a ochrany 
životného prostredia;
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plastových obalov, budúcom mechanizme 
kompenzácie uhlíka na hraniciach, 
spoločnom konsolidovanom základe dane 
z príjmov právnických osôb alebo 
prekurzore založenom na operáciách 
veľkých podnikov, dani pre digitálne 
spoločnosti a dani z finančných 
transakcií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 295
Johan Van Overtveldt

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. potvrdzuje svoju predchádzajúcu 
pozíciu týkajúcu sa možností nových 
vlastných zdrojov a vyzýva Komisiu, aby 
navrhla nové vlastné zdroje, ktoré budú 
zodpovedať základným cieľom EÚ 
vrátane boja proti zmene klímy a ochrany 
životného prostredia; žiada preto 
zavedenie nových vlastných zdrojov 
založených na príjmoch z aukcií v rámci 
systému obchodovania s emisiami, 
poplatku z nerecyklovaného odpadu z 
plastových obalov, budúcom mechanizme 
kompenzácie uhlíka na hraniciach, 
spoločnom konsolidovanom základe dane 
z príjmov právnických osôb alebo 
prekurzore založenom na operáciách 
veľkých podnikov, dani pre digitálne 
spoločnosti a dani z finančných 
transakcií;

14. potvrdzuje svoju predchádzajúcu 
pozíciu týkajúcu sa zoznamu 
potenciálnych možností nových vlastných 
zdrojov, uvedenú v priebežnej správe k 
VFR; pripomína, že príspevok založený na 
HND je stabilný, spoľahlivý a korektný 
vlastný zdroj a z definície stačí na 
financovanie rozpočtu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 296
Caroline Nagtegaal, Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Návrh uznesenia
Odsek 14
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. potvrdzuje svoju predchádzajúcu 
pozíciu týkajúcu sa možností nových 
vlastných zdrojov a vyzýva Komisiu, aby 
navrhla nové vlastné zdroje, ktoré budú 
zodpovedať základným cieľom EÚ vrátane 
boja proti zmene klímy a ochrany 
životného prostredia; žiada preto 
zavedenie nových vlastných zdrojov 
založených na príjmoch z aukcií v rámci 
systému obchodovania s emisiami, 
poplatku z nerecyklovaného odpadu z 
plastových obalov, budúcom mechanizme 
kompenzácie uhlíka na hraniciach, 
spoločnom konsolidovanom základe dane 
z príjmov právnických osôb alebo 
prekurzore založenom na operáciách 
veľkých podnikov, dani pre digitálne 
spoločnosti a dani z finančných 
transakcií;

14. potvrdzuje svoju predchádzajúcu 
pozíciu týkajúcu sa možností nových 
vlastných zdrojov a vyzýva Komisiu, aby 
preskúmala spôsoby zavedenia takýchto 
potenciálnych nových vlastných zdrojov, 
ktoré budú zodpovedať základným cieľom 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 297
Marek Belka, Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. potvrdzuje svoju predchádzajúcu 
pozíciu týkajúcu sa možností nových 
vlastných zdrojov a vyzýva Komisiu, aby 
navrhla nové vlastné zdroje, ktoré budú 
zodpovedať základným cieľom EÚ vrátane 
boja proti zmene klímy a ochrany 
životného prostredia; žiada preto zavedenie 
nových vlastných zdrojov založených na 
príjmoch z aukcií v rámci systému 
obchodovania s emisiami, poplatku z 
nerecyklovaného odpadu z plastových 
obalov, budúcom mechanizme 
kompenzácie uhlíka na hraniciach, 
spoločnom konsolidovanom základe dane z 
príjmov právnických osôb alebo 
prekurzore založenom na operáciách 

14. potvrdzuje svoju predchádzajúcu 
pozíciu týkajúcu sa možností nových 
vlastných zdrojov a vyzýva Komisiu, aby 
navrhla nové vlastné zdroje, ktoré budú 
zodpovedať základným cieľom EÚ vrátane 
boja proti zmene klímy a ochrany 
životného prostredia; žiada preto zavedenie 
nových vlastných zdrojov založených na 
príjmoch z aukcií v rámci systému 
obchodovania s emisiami, poplatku z 
nerecyklovaného odpadu z plastových 
obalov, budúcom mechanizme 
kompenzácie uhlíka na hraniciach, 
spoločnom konsolidovanom základe dane z 
príjmov právnických osôb alebo 
prekurzore založenom na operáciách 
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veľkých podnikov, dani pre digitálne 
spoločnosti a dani z finančných transakcií;

veľkých podnikov, dani pre digitálne 
spoločnosti a dani z finančných transakcií; 
vyzýva členské štáty, aby uvedené riešenia, 
najmä tie, ktoré súvisia so zdaňovaním, 
neoslabovali pre to, že sú v rozpočte EÚ 
určené alebo pridelené ako vlastné zdroje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 298
Aurore Lalucq, Paul Tang, Pierre Larrouturou

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. potvrdzuje svoju predchádzajúcu 
pozíciu týkajúcu sa možností nových 
vlastných zdrojov a vyzýva Komisiu, aby 
navrhla nové vlastné zdroje, ktoré budú 
zodpovedať základným cieľom EÚ vrátane 
boja proti zmene klímy a ochrany 
životného prostredia; žiada preto zavedenie 
nových vlastných zdrojov založených na 
príjmoch z aukcií v rámci systému 
obchodovania s emisiami, poplatku z 
nerecyklovaného odpadu z plastových 
obalov, budúcom mechanizme 
kompenzácie uhlíka na hraniciach, 
spoločnom konsolidovanom základe dane z 
príjmov právnických osôb alebo 
prekurzore založenom na operáciách 
veľkých podnikov, dani pre digitálne 
spoločnosti a dani z finančných transakcií;

14. potvrdzuje svoju predchádzajúcu 
pozíciu týkajúcu sa možností nových 
vlastných zdrojov a vyzýva Komisiu, aby 
navrhla nové vlastné zdroje, ktoré budú 
zodpovedať základným cieľom EÚ vrátane 
boja proti zmene klímy a ochrany 
životného prostredia; žiada preto zavedenie 
nových vlastných zdrojov založených na 
príjmoch z aukcií v rámci systému 
obchodovania s emisiami, poplatku z 
nerecyklovaného odpadu z plastových 
obalov, budúcom mechanizme 
kompenzácie uhlíka na hraniciach, 
spoločnom konsolidovanom základe dane z 
príjmov právnických osôb alebo 
prekurzore založenom na operáciách 
veľkých podnikov, dani pre digitálne 
spoločnosti a dani z finančných transakcií; 
domnieva sa, že boj proti vyhýbaniu sa 
daňovým povinnostiam je kľúčový pre 
zabezpečenie zdrojov pre EÚ na 
ekologickú a sociálnu transformáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 299
Clara Ponsatí Obiols

Návrh uznesenia
Odsek 14
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. potvrdzuje svoju predchádzajúcu 
pozíciu týkajúcu sa možností nových 
vlastných zdrojov a vyzýva Komisiu, aby 
navrhla nové vlastné zdroje, ktoré budú 
zodpovedať základným cieľom EÚ vrátane 
boja proti zmene klímy a ochrany 
životného prostredia; žiada preto zavedenie 
nových vlastných zdrojov založených na 
príjmoch z aukcií v rámci systému 
obchodovania s emisiami, poplatku z 
nerecyklovaného odpadu z plastových 
obalov, budúcom mechanizme 
kompenzácie uhlíka na hraniciach, 
spoločnom konsolidovanom základe dane z 
príjmov právnických osôb alebo 
prekurzore založenom na operáciách 
veľkých podnikov, dani pre digitálne 
spoločnosti a dani z finančných transakcií;

14. potvrdzuje svoju predchádzajúcu 
pozíciu týkajúcu sa možností nových 
vlastných zdrojov a vyzýva Komisiu, aby 
navrhla nové vlastné zdroje, ktoré budú 
zodpovedať základným cieľom EÚ vrátane 
boja proti zmene klímy a ochrany 
životného prostredia; žiada preto zavedenie 
nových vlastných zdrojov založených na 
príjmoch z aukcií v rámci systému 
obchodovania s emisiami, ako je napríklad 
zváženie úplného odstránenia bezplatných 
emisných kvót, dani z námorných a 
leteckých palív, poplatku z 
nerecyklovaného odpadu z plastových 
obalov, budúcom mechanizme 
kompenzácie uhlíka na hraniciach, 
spoločnom konsolidovanom základe dane z 
príjmov právnických osôb alebo 
prekurzore založenom na operáciách 
veľkých podnikov, dani pre digitálne 
spoločnosti a dani z finančných transakcií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 300
Billy Kelleher

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. potvrdzuje svoju predchádzajúcu 
pozíciu týkajúcu sa možností nových 
vlastných zdrojov a vyzýva Komisiu, aby 
navrhla nové vlastné zdroje, ktoré budú 
zodpovedať základným cieľom EÚ vrátane 
boja proti zmene klímy a ochrany 
životného prostredia; žiada preto zavedenie 
nových vlastných zdrojov založených na 
príjmoch z aukcií v rámci systému 
obchodovania s emisiami, poplatku z 
nerecyklovaného odpadu z plastových 
obalov, budúcom mechanizme 
kompenzácie uhlíka na hraniciach, 
spoločnom konsolidovanom základe dane 

14. potvrdzuje svoju predchádzajúcu 
pozíciu týkajúcu sa možností nových 
vlastných zdrojov a vyzýva Komisiu, aby 
navrhla nové vlastné zdroje, ktoré budú 
zodpovedať základným cieľom EÚ vrátane 
boja proti zmene klímy a ochrany 
životného prostredia; žiada preto zavedenie 
nových vlastných zdrojov založených 
okrem iného na príjmoch z aukcií v rámci 
systému obchodovania s emisiami, 
poplatku z nerecyklovaného odpadu z 
plastových obalov a budúcom mechanizme 
kompenzácie uhlíka na hraniciach;
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z príjmov právnických osôb alebo 
prekurzore založenom na operáciách 
veľkých podnikov, dani pre digitálne 
spoločnosti a dani z finančných 
transakcií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 301
Eero Heinäluoma

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. potvrdzuje svoju predchádzajúcu 
pozíciu týkajúcu sa možností nových 
vlastných zdrojov a vyzýva Komisiu, aby 
navrhla nové vlastné zdroje, ktoré budú 
zodpovedať základným cieľom EÚ vrátane 
boja proti zmene klímy a ochrany 
životného prostredia; žiada preto zavedenie 
nových vlastných zdrojov založených na 
príjmoch z aukcií v rámci systému 
obchodovania s emisiami, poplatku z 
nerecyklovaného odpadu z plastových 
obalov, budúcom mechanizme 
kompenzácie uhlíka na hraniciach, 
spoločnom konsolidovanom základe dane z 
príjmov právnických osôb alebo 
prekurzore založenom na operáciách 
veľkých podnikov, dani pre digitálne 
spoločnosti a dani z finančných transakcií;

14. potvrdzuje svoju predchádzajúcu 
pozíciu týkajúcu sa možností nových 
vlastných zdrojov a vyzýva Komisiu, aby 
po dôkladnom vyhodnotení a posúdení 
vplyvov na členské štáty a relevantné 
odvetvia navrhla nové vlastné zdroje, ktoré 
budú zodpovedať základným cieľom EÚ 
vrátane boja proti zmene klímy a ochrany 
životného prostredia; žiada preto zavedenie 
nových vlastných zdrojov založených na 
príjmoch z aukcií v rámci systému 
obchodovania s emisiami, poplatku z 
nerecyklovaného odpadu z plastových 
obalov, budúcom mechanizme 
kompenzácie uhlíka na hraniciach, 
spoločnom konsolidovanom základe dane z 
príjmov právnických osôb alebo 
prekurzore založenom na operáciách 
veľkých podnikov, dani pre digitálne 
spoločnosti a dani z finančných transakcií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 302
Jens Geier

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. potvrdzuje svoju predchádzajúcu 14. potvrdzuje svoju predchádzajúcu 
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pozíciu týkajúcu sa možností nových 
vlastných zdrojov a vyzýva Komisiu, aby 
navrhla nové vlastné zdroje, ktoré budú 
zodpovedať základným cieľom EÚ vrátane 
boja proti zmene klímy a ochrany 
životného prostredia; žiada preto zavedenie 
nových vlastných zdrojov založených na 
príjmoch z aukcií v rámci systému 
obchodovania s emisiami, poplatku z 
nerecyklovaného odpadu z plastových 
obalov, budúcom mechanizme 
kompenzácie uhlíka na hraniciach, 
spoločnom konsolidovanom základe dane z 
príjmov právnických osôb alebo 
prekurzore založenom na operáciách 
veľkých podnikov, dani pre digitálne 
spoločnosti a dani z finančných transakcií;

pozíciu týkajúcu sa možností nových 
vlastných zdrojov a vyzýva Komisiu, aby 
navrhla nové vlastné zdroje, ktoré budú 
zodpovedať základným cieľom EÚ vrátane 
boja proti zmene klímy a ochrany 
životného prostredia; žiada preto zavedenie 
nových vlastných zdrojov založených na 
príjmoch z aukcií v rámci systému 
obchodovania s emisiami vrátane príjmov 
z rozšírenia ETS na lodnú a leteckú 
dopravu, poplatku z nerecyklovaného 
odpadu z plastových obalov, budúcom 
mechanizme kompenzácie uhlíka na 
hraniciach, spoločnom konsolidovanom 
základe dane z príjmov právnických osôb 
alebo prekurzore založenom na operáciách 
veľkých podnikov, dani pre digitálne 
spoločnosti a dani z finančných transakcií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 303
Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. potvrdzuje svoju predchádzajúcu 
pozíciu týkajúcu sa možností nových 
vlastných zdrojov a vyzýva Komisiu, aby 
navrhla nové vlastné zdroje, ktoré budú 
zodpovedať základným cieľom EÚ vrátane 
boja proti zmene klímy a ochrany 
životného prostredia; žiada preto zavedenie 
nových vlastných zdrojov založených na 
príjmoch z aukcií v rámci systému 
obchodovania s emisiami, poplatku z 
nerecyklovaného odpadu z plastových 
obalov, budúcom mechanizme 
kompenzácie uhlíka na hraniciach, 
spoločnom konsolidovanom základe dane z 
príjmov právnických osôb alebo 
prekurzore založenom na operáciách 
veľkých podnikov, dani pre digitálne 
spoločnosti a dani z finančných transakcií;

14. potvrdzuje svoju predchádzajúcu 
pozíciu týkajúcu sa možností nových 
vlastných zdrojov a vyzýva Komisiu, aby 
navrhla nové vlastné zdroje, ktoré budú 
zodpovedať základným cieľom EÚ vrátane 
boja proti zmene klímy a ochrany 
životného prostredia; žiada preto zavedenie 
nových vlastných zdrojov založených na 
príjmoch z aukcií v rámci systému 
obchodovania s emisiami, poplatku z 
nerecyklovaného odpadu z plastových 
obalov, budúcom mechanizme 
kompenzácie uhlíka na hraniciach, 
spoločnom konsolidovanom základe dane z 
príjmov právnických osôb a prekurzore 
založenom na operáciách veľkých 
podnikov vrátane výnimočnej dane zo 
zisku vytvoreného počas krízy, dani pre 
digitálne spoločnosti a dani z finančných 
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transakcií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 304
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. potvrdzuje svoju predchádzajúcu 
pozíciu týkajúcu sa možností nových 
vlastných zdrojov a vyzýva Komisiu, aby 
navrhla nové vlastné zdroje, ktoré budú 
zodpovedať základným cieľom EÚ vrátane 
boja proti zmene klímy a ochrany 
životného prostredia; žiada preto zavedenie 
nových vlastných zdrojov založených na 
príjmoch z aukcií v rámci systému 
obchodovania s emisiami, poplatku z 
nerecyklovaného odpadu z plastových 
obalov, budúcom mechanizme 
kompenzácie uhlíka na hraniciach, 
spoločnom konsolidovanom základe dane z 
príjmov právnických osôb alebo 
prekurzore založenom na operáciách 
veľkých podnikov, dani pre digitálne 
spoločnosti a dani z finančných transakcií;

14. potvrdzuje svoju predchádzajúcu 
pozíciu týkajúcu sa možností nových 
vlastných zdrojov a vyzýva Komisiu na 
štúdiu o možných nových daňových 
údajoch, ktoré budú zodpovedať 
základným cieľom EÚ vrátane boja proti 
zmene klímy a ochrany životného 
prostredia; žiada preto štúdiu a hodnotenie 
vplyvu o zavedení nových vlastných 
zdrojov založených na príjmoch z aukcií v 
rámci systému obchodovania s emisiami, 
poplatku z nerecyklovaného odpadu z 
plastových obalov, budúcom mechanizme 
kompenzácie uhlíka na hraniciach, 
spoločnom konsolidovanom základe dane z 
príjmov právnických osôb alebo 
prekurzore založenom na operáciách 
veľkých podnikov, dani pre digitálne 
spoločnosti a dani z finančných transakcií;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 305
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. potvrdzuje svoju predchádzajúcu 
pozíciu týkajúcu sa možností nových 
vlastných zdrojov a vyzýva Komisiu, aby 
navrhla nové vlastné zdroje, ktoré budú 
zodpovedať základným cieľom EÚ vrátane 
boja proti zmene klímy a ochrany 

14. potvrdzuje svoju predchádzajúcu 
pozíciu týkajúcu sa možností nových 
vlastných zdrojov a vyzýva Komisiu, aby 
navrhla nové vlastné zdroje, ktoré budú 
zodpovedať základným cieľom EÚ vrátane 
boja proti zmene klímy a ochrany 
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životného prostredia; žiada preto zavedenie 
nových vlastných zdrojov založených na 
príjmoch z aukcií v rámci systému 
obchodovania s emisiami, poplatku z 
nerecyklovaného odpadu z plastových 
obalov, budúcom mechanizme 
kompenzácie uhlíka na hraniciach, 
spoločnom konsolidovanom základe dane z 
príjmov právnických osôb alebo 
prekurzore založenom na operáciách 
veľkých podnikov, dani pre digitálne 
spoločnosti a dani z finančných transakcií;

životného prostredia; žiada preto zavedenie 
nových vlastných zdrojov, ktoré by mohli 
napríklad zahŕňať zdroje založené na 
príjmoch z aukcií v rámci systému 
obchodovania s emisiami, poplatku z 
nerecyklovaného odpadu z plastových 
obalov, budúcom mechanizme 
kompenzácie uhlíka na hraniciach, 
spoločnom konsolidovanom základe dane z 
príjmov právnických osôb alebo 
prekurzore založenom na operáciách 
veľkých podnikov, dani pre digitálne 
spoločnosti alebo dani z finančných 
transakcií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 306
Frances Fitzgerald

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. potvrdzuje svoju predchádzajúcu 
pozíciu týkajúcu sa možností nových 
vlastných zdrojov a vyzýva Komisiu, aby 
navrhla nové vlastné zdroje, ktoré budú 
zodpovedať základným cieľom EÚ vrátane 
boja proti zmene klímy a ochrany 
životného prostredia; žiada preto zavedenie 
nových vlastných zdrojov založených na 
príjmoch z aukcií v rámci systému 
obchodovania s emisiami, poplatku z 
nerecyklovaného odpadu z plastových 
obalov, budúcom mechanizme 
kompenzácie uhlíka na hraniciach, 
spoločnom konsolidovanom základe dane 
z príjmov právnických osôb alebo 
prekurzore založenom na operáciách 
veľkých podnikov, dani pre digitálne 
spoločnosti a dani z finančných 
transakcií;

14. potvrdzuje svoju predchádzajúcu 
pozíciu týkajúcu sa možností nových 
vlastných zdrojov a vyzýva Komisiu, aby 
navrhla nové vlastné zdroje, ktoré budú 
zodpovedať základným cieľom EÚ vrátane 
boja proti zmene klímy a ochrany 
životného prostredia; žiada preto zavedenie 
nových vlastných zdrojov založených na 
príjmoch z aukcií v rámci systému 
obchodovania s emisiami, poplatku z 
nerecyklovaného odpadu z plastových 
obalov, budúcom mechanizme 
kompenzácie uhlíka na hraniciach a iných 
potenciálnych nových vlastných zdrojoch, 
a to so zreteľom na zásadu subsidiarity;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 307
Carmen Avram

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. potvrdzuje svoju predchádzajúcu 
pozíciu týkajúcu sa možností nových 
vlastných zdrojov a vyzýva Komisiu, aby 
navrhla nové vlastné zdroje, ktoré budú 
zodpovedať základným cieľom EÚ vrátane 
boja proti zmene klímy a ochrany 
životného prostredia; žiada preto zavedenie 
nových vlastných zdrojov založených na 
príjmoch z aukcií v rámci systému 
obchodovania s emisiami, poplatku z 
nerecyklovaného odpadu z plastových 
obalov, budúcom mechanizme 
kompenzácie uhlíka na hraniciach, 
spoločnom konsolidovanom základe dane z 
príjmov právnických osôb alebo 
prekurzore založenom na operáciách 
veľkých podnikov, dani pre digitálne 
spoločnosti a dani z finančných transakcií;

14. potvrdzuje svoju predchádzajúcu 
pozíciu týkajúcu sa možností nových 
vlastných zdrojov a vyzýva Komisiu, aby 
navrhla nové vlastné zdroje, ktoré budú 
zodpovedať základným cieľom EÚ vrátane 
boja proti zmene klímy a ochrany 
životného prostredia; žiada preto zavedenie 
nových vlastných zdrojov založených na 
príjmoch z aukcií v rámci systému 
obchodovania s emisiami, poplatku z 
nerecyklovaného odpadu z plastových 
obalov, budúcom mechanizme 
kompenzácie uhlíka na hraniciach, 
spoločnom konsolidovanom základe dane z 
príjmov právnických osôb alebo 
prekurzore založenom na operáciách 
veľkých podnikov, dani EÚ pre digitálne 
spoločnosti do konca roku 2020 a dani z 
finančných transakcií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 308
José Manuel Fernandes

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. potvrdzuje svoju predchádzajúcu 
pozíciu týkajúcu sa možností nových 
vlastných zdrojov a vyzýva Komisiu, aby 
navrhla nové vlastné zdroje, ktoré budú 
zodpovedať základným cieľom EÚ vrátane 
boja proti zmene klímy a ochrany 
životného prostredia; žiada preto zavedenie 
nových vlastných zdrojov založených na 
príjmoch z aukcií v rámci systému 
obchodovania s emisiami, poplatku z 
nerecyklovaného odpadu z plastových 

14. potvrdzuje svoju predchádzajúcu 
pozíciu týkajúcu sa možností nových 
vlastných zdrojov a vyzýva Komisiu, aby 
navrhla nové vlastné zdroje, ktoré budú 
zodpovedať základným cieľom EÚ vrátane 
boja proti zmene klímy a ochrany 
životného prostredia; žiada preto zavedenie 
nových vlastných zdrojov založených na 
príjmoch z aukcií v rámci systému 
obchodovania s emisiami, poplatku z 
nerecyklovaného odpadu z plastových 
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obalov, budúcom mechanizme 
kompenzácie uhlíka na hraniciach, 
spoločnom konsolidovanom základe dane z 
príjmov právnických osôb alebo 
prekurzore založenom na operáciách 
veľkých podnikov, dani pre digitálne 
spoločnosti a dani z finančných transakcií;

obalov, budúcom mechanizme 
kompenzácie uhlíka na hraniciach, 
spoločnom konsolidovanom základe dane z 
príjmov právnických osôb, dani pre veľké 
digitálne spoločnosti a dani z finančných 
transakcií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 309
Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. potvrdzuje svoju predchádzajúcu 
pozíciu týkajúcu sa možností nových 
vlastných zdrojov a vyzýva Komisiu, aby 
navrhla nové vlastné zdroje, ktoré budú 
zodpovedať základným cieľom EÚ vrátane 
boja proti zmene klímy a ochrany 
životného prostredia; žiada preto zavedenie 
nových vlastných zdrojov založených na 
príjmoch z aukcií v rámci systému 
obchodovania s emisiami, poplatku z 
nerecyklovaného odpadu z plastových 
obalov, budúcom mechanizme 
kompenzácie uhlíka na hraniciach, 
spoločnom konsolidovanom základe dane z 
príjmov právnických osôb alebo 
prekurzore založenom na operáciách 
veľkých podnikov, dani pre digitálne 
spoločnosti a dani z finančných transakcií;

14. potvrdzuje svoju predchádzajúcu 
pozíciu týkajúcu sa možností nových 
vlastných zdrojov a vyzýva Komisiu, aby 
navrhla nové vlastné zdroje, ktoré budú 
zodpovedať základným cieľom EÚ vrátane 
boja proti zmene klímy a ochrany 
životného prostredia; žiada preto zavedenie 
nových vlastných zdrojov založených na 
poplatku z nerecyklovaného odpadu z 
plastových obalov, budúcom mechanizme 
kompenzácie uhlíka na hraniciach, 
spoločnom konsolidovanom základe dane z 
príjmov právnických osôb alebo 
prekurzore založenom na operáciách 
veľkých podnikov, dani pre digitálne 
spoločnosti a dani z finančných transakcií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 310
Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. potvrdzuje svoju predchádzajúcu 14. potvrdzuje svoju predchádzajúcu 
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pozíciu týkajúcu sa možností nových 
vlastných zdrojov a vyzýva Komisiu, aby 
navrhla nové vlastné zdroje, ktoré budú 
zodpovedať základným cieľom EÚ vrátane 
boja proti zmene klímy a ochrany 
životného prostredia; žiada preto zavedenie 
nových vlastných zdrojov založených na 
príjmoch z aukcií v rámci systému 
obchodovania s emisiami, poplatku z 
nerecyklovaného odpadu z plastových 
obalov, budúcom mechanizme 
kompenzácie uhlíka na hraniciach, 
spoločnom konsolidovanom základe dane z 
príjmov právnických osôb alebo 
prekurzore založenom na operáciách 
veľkých podnikov, dani pre digitálne 
spoločnosti a dani z finančných transakcií;

pozíciu týkajúcu sa možností nových 
vlastných zdrojov a vyzýva Komisiu, aby 
navrhla nové vlastné zdroje, ktoré budú 
zodpovedať základným cieľom EÚ vrátane 
boja proti zmene klímy a ochrany 
životného prostredia; žiada preto zavedenie 
nových vlastných zdrojov založených na 
príjmoch z aukcií v rámci systému 
obchodovania s emisiami, poplatku z 
nerecyklovaného odpadu z plastových 
obalov, dani z kerozínu, budúcom 
mechanizme kompenzácie uhlíka na 
hraniciach, spoločnom konsolidovanom 
základe dane z príjmov právnických osôb 
alebo prekurzore založenom na operáciách 
veľkých podnikov, dani pre digitálne 
spoločnosti a dani z finančných transakcií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 311
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. potvrdzuje svoju predchádzajúcu 
pozíciu týkajúcu sa možností nových 
vlastných zdrojov a vyzýva Komisiu, aby 
navrhla nové vlastné zdroje, ktoré budú 
zodpovedať základným cieľom EÚ vrátane 
boja proti zmene klímy a ochrany 
životného prostredia; žiada preto zavedenie 
nových vlastných zdrojov založených na 
príjmoch z aukcií v rámci systému 
obchodovania s emisiami, poplatku z 
nerecyklovaného odpadu z plastových 
obalov, budúcom mechanizme 
kompenzácie uhlíka na hraniciach, 
spoločnom konsolidovanom základe dane z 
príjmov právnických osôb alebo 
prekurzore založenom na operáciách 
veľkých podnikov, dani pre digitálne 
spoločnosti a dani z finančných transakcií;

14. potvrdzuje svoju predchádzajúcu 
pozíciu týkajúcu sa možností nových 
vlastných zdrojov a vyzýva Komisiu, aby 
navrhla nové vlastné zdroje, ktoré budú 
zodpovedať základným cieľom EÚ vrátane 
boja proti zmene klímy a ochrany 
životného prostredia; žiada preto zavedenie 
nových vlastných zdrojov založených na 
príjmoch z aukcií v rámci systému 
obchodovania s emisiami, poplatku z 
nerecyklovaného odpadu z plastových 
obalov, mechanizme kompenzácie uhlíka 
na hraniciach, spoločnom konsolidovanom 
základe dane z príjmov právnických osôb, 
dani z digitálnej prítomnosti veľkých 
spoločností, dani z kerozínu a dani z 
finančných transakcií;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 312
Paul Tang, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás 
Fernández, Carmen Avram, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Eero 
Heinäluoma, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. podporuje prácu Komisie na 
vytvorení poplatku založeného na 
operáciách veľkých podnikov; domnieva 
sa, že nadnárodné podniky boli schopné 
zvyšovať svoju ziskovosť vďaka 
jednotnému trhu EÚ a nemuseli prispieť 
k udržiavaniu a prehlbovaniu tohto trhu; 
v tejto súvislosti požaduje poplatok pre 
najväčšie podniky s celosvetovým obratom 
vo výške 750 miliónov EUR za ich 
využívanie jednotného trhu; domnieva sa, 
že výška tohto poplatku by mala 
zodpovedať veľkosti podniku a že príjmy z 
tohto poplatku by sa mali použiť na 
splatenie dlhu EÚ vytvoreného 
prostredníctvom nástroja Next Generation 
EU;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 313
Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Clotilde Armand, Elisabetta Gualmini

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. zdôrazňuje, že obidva druhy 
príjmov, environmentálne a nešpecificky 
environmentálne, budú nevyhnutné na 
vytvorenie spoľahlivého koša nových 
skutočných vlastných zdrojov, keďže 
výška príjmov z environmentálnych 
príjmov sa bude v priebehu času úmerne 
znižovať tým, že ako budú prispievatelia 
prijímať zelené postupy, a preto ich bude 
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nutné kompenzovať zdrojmi vytvorenými 
príjmami z jednotného trhu; zdôrazňuje 
naliehavú nutnosť dohodnúť sa na 
vlastných zdrojoch s najvyššími 
potenciálnymi príjmami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 314
Valérie Hayer

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. pripomína, že podľa zásady 
všeobecnosti sa akýkoľvek nový vlastný 
zdroj využíva bez rozdielu na financovanie 
všetkých výdavkov zahrnutých do ročného 
rozpočtu Únie; v tejto súvislosti sa 
domnieva, že používanie nových vlastných 
zdrojov na splatenie pôžičiek EÚ 
spojených s Nástrojom obnovy je 
jedinečnou a nevyhnutnou výnimkou zo 
zásady všeobecnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 315
Clotilde Armand

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. vyzýva Komisiu, aby zohľadnila 
uviaznuté aktíva v energetických 
projektoch, ktoré by mohli byť následkom 
transformácie v každom členskom štáte 
EÚ; zdôrazňuje, že na kompenzovanie 
hospodárskych strát súvisiacich s 
transformáciou sú potrebné investície do 
už začatých energetických projektov, ktoré 
fungujú ako riešenie prechodu z fosílnych 
palív na zelenú energiu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 316
Clara Ponsatí Obiols

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. pripomína, že spomalenie zmeny 
klímy je naliehavou výzvou, ktorej EÚ 
nemôže čeliť sama; v tejto súvislosti by 
mechanizmus kompenzácie uhlíka na 
hraniciach bol dôležitým nástrojom na 
odrádzanie od výroby s vysokou uhlíkovou 
stopou aj v tretích krajinách a zabezpečil 
by výrobcom z EÚ, ktorí podliehajú 
systému EÚ na obchodovanie s emisiami, 
rovnosť podmienok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 317
Carmen Avram

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. vyjadruje poľutovanie nad 
rozhodnutím USA odstúpiť od rozhovorov 
o celosvetovej digitálnej dani v rámci 
OECD; pripomína naliehavosť a potrebu 
digitálnej dane prispôsobenej realite 
nového storočia; vyzýva Európsku 
komisiu, aby do konca roka 2020 
predložila nový európsky návrh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 318
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. vyjadruje poľutovanie nad 
prístupom Komisie k vytváraniu nových 
európskych daní, ako je tzv. uhlíková daň 
alebo tzv. daň z plastu, ktoré by mali 
veľmi negatívny vplyv na spotrebiteľov a 
podniky v už aj tak zložitom čase pre 
oživenie hospodárstva, ktoré ťažko 
zasiahla kríza spôsobená koronavírusom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 319
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. zdôrazňuje, že cesta ku klimatickej 
neutralite by si mala vyžadovať príspevok 
všetkých hospodárskych odvetví k 
zníženiu ich emisií takmer na nulu, a 
žiada Komisiu, aby vytvorila nástroj 
založený na zásade „znečisťovateľ platí“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 320
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. vyzýva Komisiu, aby do júna 2021 
prijala aktualizovanú metodiku 
sledovania s cieľom monitorovať trendy v 
oblasti kapitálových tokov smerujúce k 
udržateľným investíciám podľa 
nariadenia EÚ o taxonómii a podávať o 
nich správy;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 321
Pierre Larrouturou, Elisabetta Gualmini

Návrh uznesenia
Odsek 14 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14b. vyslovuje varovanie, že Európsky 
parlament bude pevne zastávať svoju 
pozíciu a požadovať všetky nové vlastné 
zdroje uvedené v tejto správe s cieľom 
pokryť aspoň úroky a istinu balíka Next 
Generation EU, ako aj preklenúť 
medzeru vo financovaní zelenej dohody v 
krátkodobom a dlhodobom horizonte;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 322
Paul Tang, Gilles Boyer, Ernest Urtasun, Rasmus Andresen, Petros Kokkalis, Manon 
Aubry, Jonás Fernández, Carmen Avram, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Niels 
Fuglsang, Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Siegfried Mureşan, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Odsek 14 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14b. vyzýva všetky členské štáty, aby sa 
pripojili k posilnenému rámcu spolupráce 
s cieľom zaviesť daň z finančných 
transakcií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 323
Pierre Larrouturou

Návrh uznesenia
Odsek 14 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14c. trvá na tom, že keďže má len dva 
vlastné zdroje, daň z finančných 
transakcií a CCCTB, rozpočtu EÚ by 
prospeli významné ďalšie príjmy, čo by 
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takmer zdvojnásobilo rozpočet EÚ bez 
toho, aby sa do rozpočtu požadovalo o 
jediné euro viac od členských štátov, a 
zdôrazňuje, že sa navzájom dobre 
dopĺňajú, keďže príjmy z CCCTB majú v 
čase krízy tendenciu sa znižovať, zatiaľ čo 
príjem z dane z finančných transakcií sa 
zvyšuje; vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že napriek záväzkom Európskej rady z 
roku 2013 týkajúcim sa prijatia nových 
vlastných zdrojov ani v roku 2020 ešte 
stále neexistujú žiadne skutočné nové 
vlastné zdroje; domnieva sa, že prijatie 
skutočných nových vlastných zdrojov 
predstavuje „okamih pravdy“ pre 
budúcnosť Európskej únie a jej 
dôveryhodnosť, pokiaľ ide o agendu 
zelenej dohody; pripomína, že Parlament 
neschváli VFR, ak nebude existovať 
dohoda o reforme systému vlastných 
zdrojov Únie, a zdôrazňuje, že bez 
vážneho financovania založeného na 
vlastných zdrojoch hrozí, že zelená 
dohoda sa stane len environmentálne 
klamlivou reklamou, s čím Parlament 
takisto nesúhlasí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 324
Pierre Larrouturou, Elisabetta Gualmini

Návrh uznesenia
Odsek 14 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14d. konštatuje, že podmienky, ktoré sa 
týkali Spojeného kráľovstva a podporovali 
zavedenie korekcie, ako sú stanovené v 
záveroch Európskej rady z Fontainebleau 
z roku 1984, už neexistujú; žiada preto 
zrušenie všetkých zostávajúcich 
korekčných mechanizmov poskytnutých 
Nemecku, Rakúsku, Dánsku, Švédsku a 
Holandsku, čím by sa štruktúra rozpočtu 
EÚ stala transparentnejšou a 
vygenerovali by sa dodatočné finančné 
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prostriedky pre investičný plán;
Or. en

Pozmeňujúci návrh 325
Pierre Larrouturou

Návrh uznesenia
Odsek 14 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14e. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
zlepšenie existujúcich právnych základov 
alebo vytvorenie nových právnych 
základov, aby bolo možné uplatňovať 
zelenú dohodu na všetkých našich 
územiach od roku 2021;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 326
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn Regner, Aurore Lalucq

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. víta úsilie Európskej investičnej 
banky (EIB) o revíziu svojej politiky 
poskytovania úverov v oblasti energetiky a 
vyčlenenie 50 % svojich operácií na 
opatrenia v oblasti klímy a na udržateľnosť 
životného prostredia; vyzýva EIB, aby sa 
zaviazala k udržateľnému prechodu na 
klimatickú neutralitu a zohľadnila pritom 
rôzne energetické mixy členských štátov a 
venovala osobitnú pozornosť odvetviam a 
regiónom, ktoré sú najviac postihnuté 
týmto prechodom;

15. víta úsilie Európskej investičnej 
banky (EIB) o revíziu svojej stratégie v 
oblasti klímy a politiky poskytovania 
úverov v oblasti dopravy a vyčlenenie 50 
% svojich operácií na opatrenia v oblasti 
klímy a na udržateľnosť životného 
prostredia; vyzýva EIB, aby sa zaviazala k 
udržateľnému prechodu na klimatickú 
neutralitu a zohľadnila pritom rôzne 
energetické mixy členských štátov a 
venovala osobitnú pozornosť odvetviam a 
regiónom, ktoré sú najviac postihnuté 
týmto prechodom; vyzýva EIB, aby 
ukončila podporu neudržateľných 
dopravných projektov vrátane letísk a 
diaľnic a aby podmienila podporu 
spoločností s vysokými emisiami CO2 
zverejnením vedecky podložených cieľov v 
oblasti klímy a plánov udržateľnej 
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transformácie v súlade so sociálnou a 
environmentálnou transformáciou; 
vyzýva EIB, aby zabezpečila, aby finanční 
sprostredkovatelia neboli vystavení 
činnostiam, ktoré EIB nepodporuje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 327
Eero Heinäluoma

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. víta úsilie Európskej investičnej 
banky (EIB) o revíziu svojej politiky 
poskytovania úverov v oblasti energetiky a 
vyčlenenie 50 % svojich operácií na 
opatrenia v oblasti klímy a na udržateľnosť 
životného prostredia; vyzýva EIB, aby sa 
zaviazala k udržateľnému prechodu na 
klimatickú neutralitu a zohľadnila pritom 
rôzne energetické mixy členských štátov a 
venovala osobitnú pozornosť odvetviam a 
regiónom, ktoré sú najviac postihnuté 
týmto prechodom;

15. víta úsilie Európskej investičnej 
banky (EIB) o revíziu svojej politiky 
poskytovania úverov v oblasti energetiky a 
vyčlenenie 50 % svojich operácií na 
opatrenia v oblasti klímy a na udržateľnosť 
životného prostredia; vyzýva EIB, aby sa 
zaviazala k udržateľnému prechodu na 
klimatickú neutralitu a zohľadnila pritom 
rôzne energetické mixy členských štátov a 
venovala osobitnú pozornosť odvetviam a 
regiónom, ktoré sú najviac postihnuté 
týmto prechodom; nabáda EIB, aby 
zohrávala aktívnu úlohu pri podpore 
projektov, ktoré prispievajú k spravodlivej 
transformácii, ako sú výskum, inovácie a 
digitalizácia, prístup MSP k financovaniu 
a sociálne investície a zručnosti, pričom 
má zohľadniť doplnkovosť, ktorú môže 
financovanie EIB poskytnúť v kombinácii 
s inými zdrojmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 328
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Ivars Ijabs, Valérie Hayer, Billy Kelleher

Návrh uznesenia
Odsek 15
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. víta úsilie Európskej investičnej 
banky (EIB) o revíziu svojej politiky 
poskytovania úverov v oblasti energetiky a 
vyčlenenie 50 % svojich operácií na 
opatrenia v oblasti klímy a na udržateľnosť 
životného prostredia; vyzýva EIB, aby sa 
zaviazala k udržateľnému prechodu na 
klimatickú neutralitu a zohľadnila pritom 
rôzne energetické mixy členských štátov a 
venovala osobitnú pozornosť odvetviam a 
regiónom, ktoré sú najviac postihnuté 
týmto prechodom;

15. víta úsilie Európskej investičnej 
banky (EIB) o revíziu svojej politiky 
poskytovania úverov v oblasti energetiky a 
vyčlenenie 50 % svojich operácií na 
opatrenia v oblasti klímy a na udržateľnosť 
životného prostredia; vyzýva EIB, aby sa 
zaviazala k udržateľnému prechodu na 
klimatickú neutralitu a zohľadnila pritom 
rôzne energetické mixy členských štátov a 
venovala osobitnú pozornosť odvetviam a 
regiónom, ktoré sú najviac postihnuté 
týmto prechodom, s cieľom vypracovať 
jasnú a transparentnú metodiku s 
využitím taxonómie EÚ s cieľom 
zabezpečiť, aby boli všetky financované 
projekty zosúladené s teplotnými cieľmi 
Parížskej dohody, v súlade s prechodom 
na klimaticky neutrálne hospodárstvo a 
„výrazne nepoškodzovali“ biodiverzitu a 
ekosystémy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 329
Pierre Larrouturou, Paul Tang

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. víta úsilie Európskej investičnej 
banky (EIB) o revíziu svojej politiky 
poskytovania úverov v oblasti energetiky a 
vyčlenenie 50 % svojich operácií na 
opatrenia v oblasti klímy a na udržateľnosť 
životného prostredia; vyzýva EIB, aby sa 
zaviazala k udržateľnému prechodu na 
klimatickú neutralitu a zohľadnila pritom 
rôzne energetické mixy členských štátov a 
venovala osobitnú pozornosť odvetviam a 
regiónom, ktoré sú najviac postihnuté 
týmto prechodom;

15. víta skutočnosť, že Európska 
investičná banka (EIB) prijala novú 
politiku poskytovania úverov v oblasti 
energetiky a vyčlenila 50 % svojich 
operácií na opatrenia v oblasti klímy a na 
udržateľnosť životného prostredia; vyzýva 
EIB, aby sa zaviazala k udržateľnému 
prechodu na klimatickú neutralitu a 
zohľadnila pritom rôzne energetické mixy 
členských štátov a venovala osobitnú 
pozornosť odvetviam a regiónom, ktoré sú 
najviac postihnuté týmto prechodom; 
požaduje preskúmanie stratégie 
vykonávania v roku 2020 v záujme 
zosúladenia s Parížskou dohodou vrátane 
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konkrétneho plánu na dosiahnutie 50 % 
podrobného cieľa do roku 2025, ako aj 
záruky klimatickej neutrálnosti 
zostávajúcich úverov na základe 
otvoreného a transparentného procesu 
verejných konzultácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 330
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. víta úsilie Európskej investičnej 
banky (EIB) o revíziu svojej politiky 
poskytovania úverov v oblasti energetiky a 
vyčlenenie 50 % svojich operácií na 
opatrenia v oblasti klímy a na udržateľnosť 
životného prostredia; vyzýva EIB, aby sa 
zaviazala k udržateľnému prechodu na 
klimatickú neutralitu a zohľadnila pritom 
rôzne energetické mixy členských štátov a 
venovala osobitnú pozornosť odvetviam a 
regiónom, ktoré sú najviac postihnuté 
týmto prechodom;

15. víta úsilie Európskej investičnej 
banky (EIB) o revíziu svojej politiky 
poskytovania úverov v oblasti energetiky a 
vyčlenenie 50 % svojich operácií na 
opatrenia v oblasti klímy a na udržateľnosť 
životného prostredia; vyzýva EIB, aby sa 
zaviazala k udržateľnému prechodu na 
klimatickú neutralitu a zohľadnila pritom 
rôzne energetické mixy členských štátov a 
venovala osobitnú pozornosť odvetviam a 
regiónom, ktoré sú najviac postihnuté 
týmto prechodom; berie na vedomie 
nedávne vyhlásenie prezidenta EIB 
Wernera Hoyera, že banka vyčerpala 
úverový priestor a že na uskutočnenie 
ambicióznych projektov podporujúcich 
prechod na udržateľné hospodárstvo je 
potrebné posilniť kapitálovú základňu 
EIB;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 331
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. víta úsilie Európskej investičnej 15. víta úsilie Európskej investičnej 
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banky (EIB) o revíziu svojej politiky 
poskytovania úverov v oblasti energetiky a 
vyčlenenie 50 % svojich operácií na 
opatrenia v oblasti klímy a na udržateľnosť 
životného prostredia; vyzýva EIB, aby sa 
zaviazala k udržateľnému prechodu na 
klimatickú neutralitu a zohľadnila pritom 
rôzne energetické mixy členských štátov a 
venovala osobitnú pozornosť odvetviam a 
regiónom, ktoré sú najviac postihnuté 
týmto prechodom;

banky (EIB) o revíziu svojej politiky 
poskytovania úverov a vyčlenenie 50 % 
svojich operácií na opatrenia v oblasti 
klímy a na udržateľnosť životného 
prostredia; vyzýva EIB, aby sa zaviazala k 
udržateľnému prechodu na klimatickú 
neutralitu a zohľadnila pritom rôzne 
energetické mixy členských štátov a 
venovala osobitnú pozornosť odvetviam a 
regiónom, ktoré sú najviac postihnuté 
týmto prechodom; vyzýva EIB, aby využila 
taxonómiu EÚ na zabezpečenie toho, aby 
všetky financované projekty boli v súlade 
so zásadou „neškodiť“, a aby zosúladila 
svoje činnosti s cieľmi a zásadami 
Parížskej dohody, ako sa uvádza v jej 
pláne pre klimatickú banku Climate Bank 
Roadmap;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 332
Johan Van Overtveldt

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. víta úsilie Európskej investičnej 
banky (EIB) o revíziu svojej politiky 
poskytovania úverov v oblasti energetiky a 
vyčlenenie 50 % svojich operácií na 
opatrenia v oblasti klímy a na udržateľnosť 
životného prostredia; vyzýva EIB, aby sa 
zaviazala k udržateľnému prechodu na 
klimatickú neutralitu a zohľadnila pritom 
rôzne energetické mixy členských štátov a 
venovala osobitnú pozornosť odvetviam a 
regiónom, ktoré sú najviac postihnuté 
týmto prechodom;

15. víta úlohu EIB v rámci 
investičného plánu európskej zelenej 
dohody a Mechanizmu spravodlivej 
transformácie za predpokladu, že si EIB 
zachová svoj rating AAA; víta úsilie 
Európskej investičnej banky (EIB) o 
revíziu svojej politiky poskytovania úverov 
v oblasti energetiky a vyčlenenie 50 % 
svojich operácií na opatrenia v oblasti 
klímy a na udržateľnosť životného 
prostredia; vyzýva EIB, aby sa zaviazala k 
udržateľnému prechodu na klimatickú 
neutralitu a zohľadnila pritom rôzne 
energetické mixy členských štátov a 
venovala osobitnú pozornosť odvetviam a 
regiónom, ktoré sú najviac postihnuté 
týmto prechodom; zdôrazňuje, že EIB 
zostáva investičnou bankou, ktorá sa riadi 
dopytom;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 333
Margarida Marques, Marek Belka, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik 
Bergkvist, Elisabetta Gualmini

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. víta úsilie Európskej investičnej 
banky (EIB) o revíziu svojej politiky 
poskytovania úverov v oblasti energetiky a 
vyčlenenie 50 % svojich operácií na 
opatrenia v oblasti klímy a na udržateľnosť 
životného prostredia; vyzýva EIB, aby sa 
zaviazala k udržateľnému prechodu na 
klimatickú neutralitu a zohľadnila pritom 
rôzne energetické mixy členských štátov a 
venovala osobitnú pozornosť odvetviam a 
regiónom, ktoré sú najviac postihnuté 
týmto prechodom;

15. víta úsilie Európskej investičnej 
banky (EIB) o revíziu svojej politiky 
poskytovania úverov v oblasti energetiky a 
vyčlenenie 50 % svojich operácií na 
opatrenia v oblasti klímy a na udržateľnosť 
životného prostredia; vyzýva EIB, aby sa 
zaviazala k udržateľnému prechodu na 
klimatickú neutralitu a zohľadnila pritom 
rôzne energetické mixy členských štátov a 
venovala osobitnú pozornosť odvetviam a 
regiónom, ktoré sú najviac postihnuté 
týmto prechodom; vyzýva EIB, aby v 
súlade s taxonómiou EÚ preskúmala a 
zmenila svoje definície opatrení v oblasti 
klímy, konkrétne definície v oblasti 
financovania environmentálnej 
udržateľnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 334
Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. víta úsilie Európskej investičnej 
banky (EIB) o revíziu svojej politiky 
poskytovania úverov v oblasti energetiky a 
vyčlenenie 50 % svojich operácií na 
opatrenia v oblasti klímy a na udržateľnosť 
životného prostredia; vyzýva EIB, aby sa 
zaviazala k udržateľnému prechodu na 
klimatickú neutralitu a zohľadnila pritom 
rôzne energetické mixy členských štátov a 

15. víta úsilie Európskej investičnej 
banky (EIB) o revíziu svojej politiky 
poskytovania úverov v oblasti energetiky a 
vyčlenenie 50 % svojich operácií na 
opatrenia v oblasti klímy a na udržateľnosť 
životného prostredia; vyzýva EIB, aby sa 
zaviazala k udržateľnému prechodu na 
klimatickú neutralitu a dodržiavaniu 
Parížskej dohody, a to najmä s cieľom 
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venovala osobitnú pozornosť odvetviam a 
regiónom, ktoré sú najviac postihnuté 
týmto prechodom;

primerane prispieť k teplotnému cieľu 
obmedziť globálne otepľovanie na 1,5 °C, 
a to znížením emisií Únie do roku 2030 o 
65 % v porovnaní s rokom 1990, a 
zohľadnila pritom rôzne energetické mixy 
členských štátov a venovala osobitnú 
pozornosť odvetviam a regiónom, ktoré sú 
najviac postihnuté týmto prechodom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 335
Frances Fitzgerald

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. víta úsilie Európskej investičnej 
banky (EIB) o revíziu svojej politiky 
poskytovania úverov v oblasti energetiky a 
vyčlenenie 50 % svojich operácií na 
opatrenia v oblasti klímy a na udržateľnosť 
životného prostredia; vyzýva EIB, aby sa 
zaviazala k udržateľnému prechodu na 
klimatickú neutralitu a zohľadnila pritom 
rôzne energetické mixy členských štátov a 
venovala osobitnú pozornosť odvetviam a 
regiónom, ktoré sú najviac postihnuté 
týmto prechodom;

15. víta úsilie Európskej investičnej 
banky (EIB) o revíziu svojej politiky 
poskytovania úverov v oblasti energetiky, 
vyčlenenie 50 % svojich operácií na 
opatrenia v oblasti klímy a na udržateľnosť 
životného prostredia, ukončenie finančnej 
podpory projektov v oblasti fosílnych palív 
do konca roka 2021 a zosúladenie celého 
jej portfólia vrátane operácií EIF s cieľmi 
Parížskej dohody; vyzýva EIB, aby sa 
zaviazala k udržateľnému prechodu na 
klimatickú neutralitu a zohľadnila pritom 
rôzne energetické mixy členských štátov a 
venovala osobitnú pozornosť odvetviam a 
regiónom, ktoré sú najviac postihnuté 
týmto prechodom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 336
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. víta úsilie Európskej investičnej 
banky (EIB) o revíziu svojej politiky 

15. víta úsilie Európskej investičnej 
banky (EIB) o revíziu svojej politiky 
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poskytovania úverov v oblasti energetiky a 
vyčlenenie 50 % svojich operácií na 
opatrenia v oblasti klímy a na udržateľnosť 
životného prostredia; vyzýva EIB, aby sa 
zaviazala k udržateľnému prechodu na 
klimatickú neutralitu a zohľadnila pritom 
rôzne energetické mixy členských štátov a 
venovala osobitnú pozornosť odvetviam a 
regiónom, ktoré sú najviac postihnuté 
týmto prechodom;

poskytovania úverov v oblasti energetiky a 
vyčlenenie 50 % svojich operácií na 
opatrenia v oblasti klímy a na udržateľnosť 
životného prostredia, pričom súčasne 
vyzýva, aby sa vo všetkých činnostiach 
EIB dodržiavala zásada udržateľnosti a 
zásada „výrazne nepoškodzovať“; vyzýva 
EIB, aby sa zaviazala k udržateľnému 
prechodu na klimatickú neutralitu a 
obehové hospodárstvo a zohľadnila pritom 
rôzne energetické mixy členských štátov a 
venovala osobitnú pozornosť odvetviam a 
regiónom, ktoré sú najviac postihnuté 
týmto prechodom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 337
Marek Belka

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. víta úsilie Európskej investičnej 
banky (EIB) o revíziu svojej politiky 
poskytovania úverov v oblasti energetiky a 
vyčlenenie 50 % svojich operácií na 
opatrenia v oblasti klímy a na udržateľnosť 
životného prostredia; vyzýva EIB, aby sa 
zaviazala k udržateľnému prechodu na 
klimatickú neutralitu a zohľadnila pritom 
rôzne energetické mixy členských štátov a 
venovala osobitnú pozornosť odvetviam a 
regiónom, ktoré sú najviac postihnuté 
týmto prechodom;

15. víta úsilie Európskej investičnej 
banky (EIB) o revíziu svojej politiky 
poskytovania úverov v oblasti energetiky a 
vyčlenenie 50 % svojich operácií na 
opatrenia v oblasti klímy a na udržateľnosť 
životného prostredia; vyzýva EIB, aby sa 
zaviazala k udržateľnému prechodu na 
klimatickú neutralitu a zohľadnila pritom 
rôzne energetické mixy členských štátov a 
venovala osobitnú pozornosť odvetviam a 
regiónom, ktoré sú najviac postihnuté 
týmto prechodom; zdôrazňuje, že je 
potrebné, aby EIB zapojila rôzne 
zainteresované subjekty do určovania 
potrebnosti projektov, ktoré má 
spolufinancovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 338
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. víta úsilie Európskej investičnej 
banky (EIB) o revíziu svojej politiky 
poskytovania úverov v oblasti energetiky a 
vyčlenenie 50 % svojich operácií na 
opatrenia v oblasti klímy a na udržateľnosť 
životného prostredia; vyzýva EIB, aby sa 
zaviazala k udržateľnému prechodu na 
klimatickú neutralitu a zohľadnila pritom 
rôzne energetické mixy členských štátov a 
venovala osobitnú pozornosť odvetviam a 
regiónom, ktoré sú najviac postihnuté 
týmto prechodom;

15. víta rozhodnutia, ktoré prijalo 
predstavenstvo EIB 14. novembra 2019 na 
zosúladenie politiky EIB s cieľom 
obmedziť zvýšenie globálneho 
otepľovania najviac o 1,5 °C v porovnaní 
s predindustriálnymi úrovňami; víta 
revidovanú politiku Európskej investičnej 
banky (EIB) týkajúcu sa poskytovania 
úverov v oblasti energetiky, vyzýva na 
predloženie konkrétneho plánu na 
dosiahnutie 50 % podrobného cieľa 
zameraného na opatrenia v oblasti klímy a 
na udržateľnosť životného prostredia do 
roku 2025, ako aj na záruky klimatickej 
neutrality zostávajúcich úverov na 
základe otvoreného a transparentného 
procesu verejných konzultácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 339
Billy Kelleher

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. víta úsilie Európskej investičnej 
banky (EIB) o revíziu svojej politiky 
poskytovania úverov v oblasti energetiky a 
vyčlenenie 50 % svojich operácií na 
opatrenia v oblasti klímy a na udržateľnosť 
životného prostredia; vyzýva EIB, aby sa 
zaviazala k udržateľnému prechodu na 
klimatickú neutralitu a zohľadnila pritom 
rôzne energetické mixy členských štátov a 
venovala osobitnú pozornosť odvetviam a 
regiónom, ktoré sú najviac postihnuté 
týmto prechodom;

15. víta úsilie Európskej investičnej 
banky (EIB) o revíziu svojej politiky 
poskytovania úverov v oblasti energetiky a 
vyčlenenie 50 % svojich operácií na 
opatrenia v oblasti klímy a na udržateľnosť 
životného prostredia; oceňuje záväzok EIB 
ukončiť financovanie projektov v oblasti 
energie z fosílnych palív do roku 2021; 
vyzýva EIB, aby sa zaviazala k 
udržateľnému prechodu na klimatickú 
neutralitu a zohľadnila pritom rôzne 
energetické mixy členských štátov a 
venovala osobitnú pozornosť odvetviam a 
regiónom, ktoré sú najviac postihnuté 
týmto prechodom;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 340
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. víta úsilie Európskej investičnej 
banky (EIB) o revíziu svojej politiky 
poskytovania úverov v oblasti energetiky a 
vyčlenenie 50 % svojich operácií na 
opatrenia v oblasti klímy a na udržateľnosť 
životného prostredia; vyzýva EIB, aby sa 
zaviazala k udržateľnému prechodu na 
klimatickú neutralitu a zohľadnila pritom 
rôzne energetické mixy členských štátov a 
venovala osobitnú pozornosť odvetviam a 
regiónom, ktoré sú najviac postihnuté 
týmto prechodom;

15. varuje, že úsilie Európskej 
investičnej banky (EIB) o revíziu jej 
politiky poskytovania úverov v oblasti 
energetiky a vyčlenenie 50 % jej operácií 
na opatrenia v oblasti klímy a na 
udržateľnosť životného prostredia by 
mohlo viesť k bublinám na dotknutých 
trhoch; vyzýva EIB, aby rešpektovala 
rôzne energetické mixy členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 341
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. víta úsilie Európskej investičnej 
banky (EIB) o revíziu svojej politiky 
poskytovania úverov v oblasti energetiky a 
vyčlenenie 50 % svojich operácií na 
opatrenia v oblasti klímy a na udržateľnosť 
životného prostredia; vyzýva EIB, aby sa 
zaviazala k udržateľnému prechodu na 
klimatickú neutralitu a zohľadnila pritom 
rôzne energetické mixy členských štátov a 
venovala osobitnú pozornosť odvetviam a 
regiónom, ktoré sú najviac postihnuté 
týmto prechodom;

15. víta skutočnosť, že Európska 
investičná banka (EIB) zrevidovala svoju 
politiku poskytovania úverov v oblasti 
energetiky tak, že vyčlenila 50 % svojich 
operácií na opatrenia v oblasti klímy a na 
udržateľnosť životného prostredia; vyzýva 
EIB, aby sa zaviazala k udržateľnému 
prechodu na skutočne nulové emisie do 
roku 2040 a venovala osobitnú pozornosť 
odvetviam a regiónom, ktoré sú najviac 
postihnuté týmto prechodom;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 342
Martin Hojsík, Fabienne Keller

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. víta úsilie Európskej investičnej 
banky (EIB) o revíziu svojej politiky 
poskytovania úverov v oblasti energetiky a 
vyčlenenie 50 % svojich operácií na 
opatrenia v oblasti klímy a na udržateľnosť 
životného prostredia; vyzýva EIB, aby sa 
zaviazala k udržateľnému prechodu na 
klimatickú neutralitu a zohľadnila pritom 
rôzne energetické mixy členských štátov a 
venovala osobitnú pozornosť odvetviam a 
regiónom, ktoré sú najviac postihnuté 
týmto prechodom;

15. víta úsilie Európskej investičnej 
banky (EIB) o revíziu svojej stratégie v 
oblasti klímy, svojej politiky poskytovania 
úverov v oblasti dopravy a energetiky a 
vyčlenenie 50 % svojich operácií na 
opatrenia v oblasti klímy a na udržateľnosť 
životného prostredia; vyzýva EIB, aby sa 
zaviazala k udržateľnému prechodu na 
klimatickú neutralitu a zohľadnila pritom 
rôzne energetické mixy členských štátov a 
venovala osobitnú pozornosť odvetviam a 
regiónom, ktoré sú najviac postihnuté 
týmto prechodom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 343
Pierre Larrouturou

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. zdôrazňuje, že vzhľadom na 
úroveň financovania projektov na 
podporu a ochranu prírodného prostredia 
a dobrých životných podmienok ľudí na 
úrovni 16,52 miliardy EUR v roku 
201923a, pričom banka sa v tom čase 
zaviazala venovať na tento účel 25 % 
svojich finančných prostriedkov, a to 
spolu s jej záväzkom zvýšiť tento podiel na 
50 %, táto kapacita sa zvýši maximálne o 
16 miliárd EUR, zatiaľ čo potreby v 
oblasti financovania na dosiahnutie 
uhlíkovej neutrality do roku 2050 
dosahujú 660 miliárd EUR ročne; 
pripomína, že reakcia banky na pandémiu 
COVID-19 by mala viesť k investíciám vo 
výške 240 miliárd EUR a bola možná za 
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niekoľko týždňov;
__________________
23a 
https://www.eib.org/en/about/priorities/cli
mate-and-
environment/environment/index.htm.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 344
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. berie na vedomie pozičný 
dokument EIB z 15. júna 2020 a opakuje 
svoje volanie po ambíciách a záväzných 
opatreniach, najmä pokiaľ ide o 
podmienenie podpory postupného 
ukončovania opatrení v súlade s cieľmi 
EÚ v oblasti dekarbonizácie do roku 2050, 
ako aj posilnenie kritérií oprávnenosti v 
prípade opatrení v oblasti klímy s cieľom 
zabrániť riziku investícií, ktoré nepovedú 
k významnému zníženiu emisií 
skleníkových plynov; okrem toho žiada, 
aby všetci finanční sprostredkovatelia, 
ktorí dostávajú finančné prostriedky z 
EIB, mali plán na dekarbonizáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 345
Clotilde Armand

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. zdôrazňuje, že financovanie 
potrebné na dosiahnutie uhlíkovej 
neutrality do roku 2050 predstavuje 500 
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miliárd EUR ročne, a trvá na tom, že 
aspoň polovica z toho by sa mala získať zo 
súkromných investícií; osobitné dialógy 
medzi verejným a súkromným sektorom, 
ako aj medzi finančnými inštitúciami a 
zástupcami priemyslu, by mali uľahčiť 
súkromné investície do udržateľných 
projektov; tieto dialógy budú vychádzať 
zo zistení vedeckého výskumu, ktorý by 
mal dostať aj finančné prostriedky v 
rámci programu investičného plánu pre 
udržateľnú Európu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 346
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. vyzýva EIB, aby stanovila nižšie 
vstupné prahové hodnoty pre udržateľné 
financovanie s cieľom umožniť aj MSP 
prístup k svojim investíciám a zvýšiť ich 
účinnosť; vyzýva Komisiu, aby v 
súčinnosti s EIB a národnými 
podpornými bankami priamo 
nasmerovala aspoň 40 % finančných 
prostriedkov získaných na základe zelenej 
dohody na transparentné a ľahko 
dostupné programy zamerané na 
európske MSP a mikropodniky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 347
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás Fernández, Carmen Avram, Evelyn 
Regner, Alfred Sant, Pierre Larrouturou, Joachim Schuster, Csaba Molnár, Aurore 
Lalucq, Siegfried Mureşan, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

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

15a. domnieva sa, že pre to, aby EIB 
zohrávala úspešnú úlohu pri financovaní 
zelenej dohody, je kľúčový participatívny 
prístup zdola nahor a lepšia koordinácia s 
rôznymi zainteresovanými subjektmi, ako 
sú miestne a regionálne orgány a 
zástupcovia občianskej spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 348
Siegfried Mureşan

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. zdôrazňuje, že reakcia EIB na 
pandémiu COVID-19 by mala byť v 
súlade s cieľmi investičného plánu pre 
udržateľnú Európu; konštatuje však, že 
nie všetky financované projekty môžu 
prispieť k dosiahnutiu cieľov EÚ v oblasti 
klímy, a trvá na tom, že by to nemalo 
brániť ich financovaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 349
Martin Hojsík, Fabienne Keller

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. vyzýva EIB, aby ukončila podporu 
neudržateľných dopravných projektov a 
aby podmienila podporu veľkých 
spoločností s vysokými emisiami uhlíka 
prijatím a uverejnením overiteľných 
plánov transformácie na dosiahnutie 
cieľov klimatickej neutrality;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 350
Pierre Larrouturou

Návrh uznesenia
Odsek 15 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15b. pripomína, že od roku 2015 ECB 
vytvorila viac ako 2 600 miliárd EUR bez 
akejkoľvek podmienky týkajúcej sa toho, 
že by tieto peniaze mali prispievať k 
reálnej ekonomike, vytvárať pracovné 
miesta alebo financovať opatrenia v 
oblasti klímy alebo prispievať k 
dosiahnutiu cieľov v oblasti udržateľného 
rozvoja, v dôsledku čoho sa len 11 % 
týchto súm dostáva do reálnej ekonomiky; 
pripomína, že v roku 2008 sa v 
niekoľkých krajinách za menej ako 
týždeň objavili technické riešenia na 
zabezpečenie toho, aby sa 1 000 miliárd 
EUR, ktoré vytvorila ECB, nasmerovalo 
na záchranu bánk; pripomína, že v roku 
2020 sa ECB rozhodla zvýšiť svoju 
súvahu o ďalších 240 miliárd EUR24a, a 
to ešte pred spustením PEPP v súvislosti s 
prepuknutím pandémie COVID-19 (1 350 
miliárd EUR oznámených od 18. marca 
do 19. júna); pripomína, že 18. júna ECB 
v súvislosti so svojím programom TLTRO 
poskytla pôžičku vo výške ďalších 1 308 
miliárd EUR pri zápornej úrokovej sadzbe 
(–1 %); trvá na tom, že vytváranie peňazí 
zo strany ECB by sa mohlo znížiť o 
polovicu a mať lepší vplyv na stabilitu 
hospodárstva a mohli by sa obmedziť 
úniky smerujúce k špekuláciám, ak by sa 
tieto objemy smerovali na investície do 
klímy a pracovných miest prostredníctvom 
klimatickej banky;
__________________
24a 
https://www.lalibre.be/economie/placemen
ts/la-bce-va-racheter-20-milliards-d-
euros-de-dettes-chaque-mois-



AM\1209233SK.docx 183/298 PE652.496v02-00

SK

5d7a30ecd8ad5847dc99577d.
Or. en

Pozmeňujúci návrh 351
Rasmus Andresen, Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 15 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15b. pripomína, že preskúmanie 
politiky EIB v oblasti dopravných úverov 
je kľúčovou prioritou, a vyzýva na 
urýchlené prijatie novej politiky 
financovania dopravy s cieľom podporiť 
dekarbonizáciu odvetvia dopravy EÚ do 
roku 2050 vrátane ukončenia podpory 
EIB pre lietadlá poháňané petrolejom a 
prepojením podpory EIB s letiskami s 
podmienkou, že letiská nezvýšia svoju 
kapacitu; žiada, aby sa v priemyselných 
odvetviach s vysokými emisiami CO2, v 
ktorých pôsobí EIB, ako je cementársky, 
petrochemický a oceliarsky priemysel, 
vykonávali nové politiky, pričom sa bude 
klásť dôraz na udržateľnosť a 
transformáciu týchto odvetví a na 
podporu obehového hospodárstva 
založeného na cykloch netoxických 
materiálov, a s cieľom zosúladiť všetky 
sektorové úvery s dosiahnutím klimatickej 
neutrálnosti najneskôr do roku 2050; 
vyzýva EIB, aby každoročne zverejnila 
podiel svojich aktív, ktorými sa financujú 
činnosti, ktoré sú podľa taxonómie EÚ 
považované za environmentálne 
udržateľné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 352
Paul Tang

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

15b. zdôrazňuje, že aby bol investičný 
plán pre udržateľnú Európu úspešný, 
musí EÚ spolupracovať so svojimi 
finančnými partnermi vrátane EIB, 
EBOR, národných podporných bánk a 
inštitúcií a iných medzinárodných 
finančných inštitúcií; víta energetickú 
stratégiu, ktorú prijala Európska banka 
pre obnovu a rozvoj (EBOR) v roku 2018 
a v ktorej kladie dekarobonizáciu do 
centra svojej činnosti v tomto odvetví a 
svojho pomeru financovania opatrení v 
oblasti klímy na úrovni 46 % v roku 2019;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 353
Pierre Larrouturou

Návrh uznesenia
Odsek 15 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15c. pripomína, že na to, aby EIB – 
klimatická banka mohla výrazne zvýšiť 
objem svojich úverov, musí mať nový 
kapitál, ale veľký počet členských štátov si 
neželá zvýšiť svoju účasť na kapitáli EIB; 
pripomína, že hoci ECB nie je oprávnená 
stať sa akcionárom EIB, nič jej nebráni v 
tom, aby poskytla EIB kvázikapitál 
prostredníctvom podriadených úverov; 
poukazuje na to, že by ECB poskytla 100 
miliárd kvázikapitálu, zvýšila by kapitál 
EIB o 50 miliárd, čo by EIB – klimatickej 
banke umožnilo vypracovať oveľa 
ambicióznejšiu úverovú politiku, ktorá by 
sa postupne zvyšovala na bezúročnú 
úverovú kapacitu vo výške 300 miliárd 
EUR ročne, čo by omnoho výraznejšie 
prispelo k uspokojeniu investičnej potreby 
odhadovanej aspoň na 660 miliárd ročne; 
vyzýva Európsku komisiu, ECB a EIB, 
aby preskúmali možnosť ECB posilniť 
kvázikapitál EIB – klimatickej banky 
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(alebo dcérskej spoločnosti EIB osobitne 
zameranej na klímu) a akékoľvek iné 
technické riešenie, ktoré by umožnilo 
dosiahnuť takéto objemy úverov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 354
Rasmus Andresen, Ernest Urtasun
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 15 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15c. berie takisto na vedomie 
energetickú stratégiu, ktorú prijala 
Európska banka pre obnovu a rozvoj 
(EBOR) v roku 2018, a jej podiel 
financovania opatrení v oblasti klímy na 
úrovni 46 % v roku 2019;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 355
Pierre Larrouturou

Návrh uznesenia
Odsek 15 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15d. naliehavo požaduje posilnenie 
právomocí Európskeho parlamentu v 
súvislosti so strategickým smerovaním a 
politikami EIB, aby sa zaručila 
demokratická kontrola investícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 356
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh uznesenia
Odsek 16
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. uznáva dôležitú úlohu národných 
podporných bánk a inštitúcií a 
medzinárodných finančných inštitúcií pri 
financovaní udržateľných projektov, čím 
prispievajú k dosahovaniu cieľov 
Parížskej dohody;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 357
Johan Van Overtveldt

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. uznáva dôležitú úlohu národných 
podporných bánk a inštitúcií a 
medzinárodných finančných inštitúcií pri 
financovaní udržateľných projektov, čím 
prispievajú k dosahovaniu cieľov Parížskej 
dohody;

16. uznáva dôležitú úlohu národných 
podporných bánk a inštitúcií a 
medzinárodných finančných inštitúcií pri 
financovaní udržateľných projektov, čím 
prispievajú k dosahovaniu cieľov Parížskej 
dohody; zdôrazňuje, že vzhľadom na svoje 
skúsenosti a kapacity na vnútroštátnej a 
regionálnej úrovni môžu národné 
podporné banky a inštitúcie zohrávať 
kľúčovú úlohu pri maximalizácii vplyvu 
verejných finančných prostriedkov a 
môžu sa vybrať ako implementační 
partneri v rámci Programu InvestEU s 
cieľom pomôcť dosiahnuť ciele Únie v 
oblasti klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 358
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Valérie Hayer, Billy Kelleher

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. uznáva dôležitú úlohu národných 16. uznáva dôležitú úlohu národných 
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podporných bánk a inštitúcií a 
medzinárodných finančných inštitúcií pri 
financovaní udržateľných projektov, čím 
prispievajú k dosahovaniu cieľov Parížskej 
dohody;

podporných bánk a inštitúcií a 
medzinárodných finančných inštitúcií pri 
financovaní udržateľných projektov zelenej 
dohody súvisiacich s investičným plánom 
pre udržateľnú Európu, čím prispievajú k 
dosahovaniu cieľov Parížskej dohody; 
zdôrazňuje, že Európska banka pre 
obnovu a rozvoj (EBOR) môže pomôcť pri 
dosahovaní investičného plánu pre 
udržateľnú Európu a zmobilizovať 
investície v Európe aj mimo nej na 
ochranu klímy a životného prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 359
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. uznáva dôležitú úlohu národných 
podporných bánk a inštitúcií a 
medzinárodných finančných inštitúcií pri 
financovaní udržateľných projektov, čím 
prispievajú k dosahovaniu cieľov Parížskej 
dohody;

16. uznáva dôležitú úlohu národných 
podporných bánk a inštitúcií a 
medzinárodných finančných inštitúcií pri 
financovaní udržateľných projektov, čím 
prispievajú k dosahovaniu cieľov Parížskej 
dohody a iných cieľov EÚ v oblasti 
životného prostredia; zdôrazňuje, že je 
dôležité zabezpečiť miestnu technickú 
podporu predkladateľom projektov a 
inováciám, ako aj úlohu tzv. projektových 
jaslí, ktoré pomáhajú v tom, aby projekty 
dozreli a mohli získať finančné 
prostriedky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 360
Clotilde Armand

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. uznáva dôležitú úlohu národných 16. uznáva dôležitú úlohu národných 
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podporných bánk a inštitúcií a 
medzinárodných finančných inštitúcií pri 
financovaní udržateľných projektov, čím 
prispievajú k dosahovaniu cieľov Parížskej 
dohody;

podporných bánk a inštitúcií a 
medzinárodných finančných inštitúcií pri 
financovaní udržateľných projektov, čím 
prispievajú k dosahovaniu cieľov Parížskej 
dohody; zdôrazňuje, že financovanie MSP 
je kľúčom k úspešnému vykonávaniu 
investičného plánu pre udržateľnú 
Európu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 361
Paul Tang, Sirpa Pietikäinen, Petros Kokkalis, Carmen Avram, Evelyn Regner, Csaba 
Molnár, Aurore Lalucq, Siegfried Mureşan, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, 
Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. uznáva dôležitú úlohu národných 
podporných bánk a inštitúcií a 
medzinárodných finančných inštitúcií pri 
financovaní udržateľných projektov, čím 
prispievajú k dosahovaniu cieľov Parížskej 
dohody;

16. uznáva dôležitú úlohu národných 
podporných bánk a inštitúcií a 
medzinárodných finančných inštitúcií 
vrátane Európskej banky pre obnovu a 
rozvoj a Svetovej banky pri financovaní 
udržateľných projektov, čím prispievajú k 
dosahovaniu cieľov Parížskej dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 362
Pierre Larrouturou, Paul Tang

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. uznáva dôležitú úlohu národných 
podporných bánk a inštitúcií a 
medzinárodných finančných inštitúcií pri 
financovaní udržateľných projektov, čím 
prispievajú k dosahovaniu cieľov Parížskej 
dohody;

16. uznáva dôležitú úlohu národných 
podporných bánk a inštitúcií (NPBI) a 
medzinárodných finančných inštitúcií 
(MFI) pri financovaní udržateľných 
projektov, čím prispievajú k dosahovaniu 
cieľov Parížskej dohody;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 363
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. uznáva dôležitú úlohu národných 
podporných bánk a inštitúcií a 
medzinárodných finančných inštitúcií pri 
financovaní udržateľných projektov, čím 
prispievajú k dosahovaniu cieľov 
Parížskej dohody;

16. uznáva dôležitú úlohu zdravých 
menových politík, stabilnej ponuky 
peňazí, stabilných cien a bežných 
úrokových sadzieb pri financovaní 
udržateľných projektov, ktoré si vyžadujú 
dlhšie časové horizonty a majú nižšiu 
časovú prioritu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 364
Pierre Larrouturou, Siegfried Mureşan, Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. zdôrazňuje aj výhody národných 
podporných bánk a inštitúcií pri 
navrhovaní, riadení a financovaní 
relatívne menších projektov vyplývajúce z 
ich skúseností v tejto oblasti; víta preto ich 
zapojenie do rôznych aspektov 
investičného plánu pre udržateľnú 
Európu ako najvhodnejších subjektov na 
to, aby nasmerovali investície na 
európskej úrovni do terénu na miestnej 
úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 365
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. zdôrazňuje, že je dôležité uľahčiť 
prístup k verejným a súkromným 
finančným prostriedkom s cieľom 
podporiť zvýšené ekologické investície, 
rozvoj a prístup k nástrojom digitalizácie, 
modernizácii a inováciám, ktoré 
poľnohospodárom, odvetviu 
poľnohospodárstva a vidieckym oblastiam 
umožnia čeliť výzvam a príležitostiam, 
ako realizovať ciele a ambície v rámci 
zelenej dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 366
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. konštatuje, že verejné investície 
môžu prispieť k udržateľnej obnove a 
odolnosti tam, kde sa financovanie 
zameriava na ekologické investície, ako sú 
elektrizačné sústavy, supersiete a 
inteligentné siete, železničné siete a 
železničné cesty, energetická efektívnosť a 
projekty v oblasti obehového 
hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 367
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. vyzýva členské štáty, aby zriadili 
nezávislé orgány na dohľad nad oblasťou 
obnovy a odolnosti s cieľom monitorovať 
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uplatňovanie finančných prostriedkov EÚ 
určených na obnovu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 368
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Návrh uznesenia
Odsek 16 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16b. zdôrazňuje, že pri vypracúvaní 
národných plánov, prideľovaní 
finančných prostriedkov a v dlhodobejšej 
finančnej perspektíve sa musia zohľadniť 
rôzne východiskové body a potenciál 
rozvoja rôznych regiónov a členských 
štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 369
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, 
Valérie Hayer, Paul Tang, Billy Kelleher

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. pripomína vyhlásenie prezidentky 
ECB, že ECB podporuje rozvoj taxonómie 
ako spôsob uľahčenia začlenenia 
environmentálnych aspektov do portfólií 
centrálnych bánk; vyzýva ECB, aby 
posúdila uskutočniteľnosť začlenenia 
kritérií udržateľnosti do svojho rámca pre 
kolaterál a do svojho ročného stresového 
testovania a zároveň aj spôsoby 
smerovania poskytovania úverov na 
investície v oblasti transformácie 
energetiky a opätovného vybudovania 
udržateľného hospodárstva v dôsledku 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19;

17. domnieva sa, že boj proti zmene 
klímy a podpora udržateľnosti patria do 
mandátu ECB, a pripomína vyhlásenie jej 
prezidentky, že ECB podporuje rozvoj 
taxonómie ako spôsob uľahčenia 
začlenenia environmentálnych aspektov do 
portfólií centrálnych bánk, a víta ambície 
uvedené v nedávnej odpovedi 
Eurosystému na verejné konzultácie 
Európskej komisie o obnovenej stratégii 
udržateľného financovania a na revíziu 
smernice o zverejňovaní nefinančných 
informácií; vyzýva ECB, aby vykonala 
revíziu svojej stratégie menovej politiky s 
cieľom zosúladiť svoj rámec pre kolaterál 
a svoje každoročné záťažové testovanie s 
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Parížskou dohodou a aby každoročne 
zverejnila svoju úroveň zosúladenia s 
Parížskou dohodou a zároveň stanovila 
jasný plán s cieľmi – a v prípade potreby 
primerane využila na tieto opatrenia 
taxonómiu EÚ, pričom by súčasne mala 
posúdiť aj spôsoby smerovania 
poskytovania úverov na investície v oblasti 
transformácie energetiky a opätovného 
vybudovania udržateľného hospodárstva v 
dôsledku krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 370
Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. pripomína vyhlásenie prezidentky 
ECB, že ECB podporuje rozvoj taxonómie 
ako spôsob uľahčenia začlenenia 
environmentálnych aspektov do portfólií 
centrálnych bánk; vyzýva ECB, aby 
posúdila uskutočniteľnosť začlenenia 
kritérií udržateľnosti do svojho rámca pre 
kolaterál a do svojho ročného stresového 
testovania a zároveň aj spôsoby 
smerovania poskytovania úverov na 
investície v oblasti transformácie 
energetiky a opätovného vybudovania 
udržateľného hospodárstva v dôsledku 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19;

17. pripomína vyhlásenie prezidentky 
ECB, že ECB podporuje rozvoj taxonómie 
ako spôsob uľahčenia začlenenia 
environmentálnych aspektov do portfólií 
centrálnych bánk; vyzýva ECB, aby 
posúdila uskutočniteľnosť začlenenia 
kritérií udržateľnosti do svojho rámca pre 
kolaterál a do svojho ročného stresového 
testovania a zároveň aj spôsoby 
smerovania poskytovania úverov na 
investície v oblasti transformácie 
energetiky a opätovného vybudovania 
udržateľného hospodárstva v dôsledku 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19; 
domnieva sa, že by ECB by mala 
zosúladiť svoj rámec pre kolaterál a 
program nákupu cenných papierov 
podnikového sektora so záväzkom EIB od 
roku 2021 odstrániť fosílne palivá; 
domnieva sa, že by ECB mala zo svojho 
rámca pre kolaterál a programu nákupu 
cenných papierov podnikového sektora 
vylúčiť aj jadrovú energiu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 371
Paul Tang, Sirpa Pietikäinen, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás Fernández, 
Carmen Avram, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pierre Larrouturou, Joachim Schuster, 
Niels Fuglsang, Pedro Marques, Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. pripomína vyhlásenie prezidentky 
ECB, že ECB podporuje rozvoj taxonómie 
ako spôsob uľahčenia začlenenia 
environmentálnych aspektov do portfólií 
centrálnych bánk; vyzýva ECB, aby 
posúdila uskutočniteľnosť začlenenia 
kritérií udržateľnosti do svojho rámca pre 
kolaterál a do svojho ročného stresového 
testovania a zároveň aj spôsoby 
smerovania poskytovania úverov na 
investície v oblasti transformácie 
energetiky a opätovného vybudovania 
udržateľného hospodárstva v dôsledku 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19;

17. pripomína vyhlásenie prezidentky 
ECB, že ECB podporuje rozvoj taxonómie 
ako spôsob uľahčenia začlenenia 
environmentálnych aspektov do portfólií 
centrálnych bánk; vyzýva ECB, aby 
posúdila uskutočniteľnosť začlenenia 
kritérií udržateľnosti do svojho rámca pre 
kolaterál a do svojho ročného stresového 
testovania a zároveň aj spôsoby 
smerovania poskytovania úverov na 
investície v oblasti transformácie 
energetiky a opätovného vybudovania 
udržateľného hospodárstva v dôsledku 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19; 
nabáda ECB, aby pokročila so svojím 
preskúmaním menovej politiky s cieľom 
vyhodnotiť financovanie hospodárskych 
činností, ktoré značne poškodzujú 
environmentálne a sociálne ciele; vyzýva 
ECB, aby každoročne zverejňovala svoj 
stupeň zosúladenia s Parížskou dohodou a 
jej vystavenie taxonómii EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 372
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. pripomína vyhlásenie prezidentky 
ECB, že ECB podporuje rozvoj taxonómie 
ako spôsob uľahčenia začlenenia 
environmentálnych aspektov do portfólií 
centrálnych bánk; vyzýva ECB, aby 

17. Pripomína vyhlásenie prezidentky 
ECB, že ECB sa zameriava na podporu 
rozvoja taxonómie ako spôsobu uľahčenia 
začlenenia environmentálnych aspektov do 
portfólií centrálnych bánk a ako spôsobu 
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posúdila uskutočniteľnosť začlenenia 
kritérií udržateľnosti do svojho rámca pre 
kolaterál a do svojho ročného stresového 
testovania a zároveň aj spôsoby 
smerovania poskytovania úverov na 
investície v oblasti transformácie 
energetiky a opätovného vybudovania 
udržateľného hospodárstva v dôsledku 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19;

rýchleho vyváženia jej portfólia dlhopisov 
s vysokými emisiami CO2 v kontexte 
programu nákupu cenných papierov 
podnikového sektora; vyzýva ECB, aby 
posúdila uskutočniteľnosť začlenenia 
kritérií udržateľnosti do svojho rámca pre 
kolaterál a do svojho ročného stresového 
testovania a zároveň aj spôsoby 
smerovania poskytovania úverov na 
investície v oblasti transformácie 
energetiky a opätovného vybudovania 
udržateľného hospodárstva v dôsledku 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19; 
vyzýva ECB, aby každoročne zverejnila 
podiel svojich aktív, ktorými sa financujú 
činnosti, ktoré sa podľa taxonómie EÚ 
považujú za hospodársky udržateľné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 373
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Stefan Berger, Enikő Győri, Jessica Polfjärd, 
Eva Maydell, Christian Doleschal, Jörgen Warborn, Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. pripomína vyhlásenie prezidentky 
ECB, že ECB podporuje rozvoj taxonómie 
ako spôsob uľahčenia začlenenia 
environmentálnych aspektov do portfólií 
centrálnych bánk; vyzýva ECB, aby 
posúdila uskutočniteľnosť začlenenia 
kritérií udržateľnosti do svojho rámca pre 
kolaterál a do svojho ročného stresového 
testovania a zároveň aj spôsoby 
smerovania poskytovania úverov na 
investície v oblasti transformácie 
energetiky a opätovného vybudovania 
udržateľného hospodárstva v dôsledku 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19;

17. pripomína vyhlásenie prezidentky 
ECB, že ECB podporuje rozvoj taxonómie 
ako spôsob uľahčenia začlenenia 
environmentálnych aspektov do portfólií 
centrálnych bánk;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 374
Margarida Marques, Marek Belka, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik 
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Bergkvist, Elisabetta Gualmini

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. pripomína vyhlásenie prezidentky 
ECB, že ECB podporuje rozvoj taxonómie 
ako spôsob uľahčenia začlenenia 
environmentálnych aspektov do portfólií 
centrálnych bánk; vyzýva ECB, aby 
posúdila uskutočniteľnosť začlenenia 
kritérií udržateľnosti do svojho rámca pre 
kolaterál a do svojho ročného stresového 
testovania a zároveň aj spôsoby 
smerovania poskytovania úverov na 
investície v oblasti transformácie 
energetiky a opätovného vybudovania 
udržateľného hospodárstva v dôsledku 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19;

17. pripomína vyhlásenie prezidentky 
ECB, že ECB podporuje rozvoj taxonómie 
ako spôsob uľahčenia začlenenia 
environmentálnych aspektov do portfólií 
centrálnych bánk; zdôrazňuje, že 
katastrofy v oblasti životného prostredia a 
klímy so sebou čoraz viac prinášajú riziká 
v oblasti finančnej stability, a preto by 
obozretná regulácia a dohľad mali lepšie 
začleniť tieto dlhodobé riziká do svojich 
posúdení; vyzýva ECB, aby posúdila 
uskutočniteľnosť začlenenia kritérií 
udržateľnosti do svojho rámca pre kolaterál 
a do svojho ročného stresového testovania 
a zároveň aj spôsoby smerovania 
poskytovania úverov na investície v oblasti 
transformácie energetiky a opätovného 
vybudovania udržateľného hospodárstva v 
dôsledku krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 375
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. pripomína vyhlásenie prezidentky 
ECB, že ECB podporuje rozvoj taxonómie 
ako spôsob uľahčenia začlenenia 
environmentálnych aspektov do portfólií 
centrálnych bánk; vyzýva ECB, aby 
posúdila uskutočniteľnosť začlenenia 
kritérií udržateľnosti do svojho rámca pre 
kolaterál a do svojho ročného stresového 
testovania a zároveň aj spôsoby 
smerovania poskytovania úverov na 
investície v oblasti transformácie 

17. berie na vedomie vyhlásenie 
prezidentky ECB, že ECB podporuje 
rozvoj taxonómie ako spôsob uľahčenia 
začlenenia environmentálnych aspektov do 
portfólií centrálnych bánk; kladie otázku, 
či tieto operácie patria do mandátu ECB, 
ako je stanovený v článku 127 ZFEÚ;
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energetiky a opätovného vybudovania 
udržateľného hospodárstva v dôsledku 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 376
Clara Ponsatí Obiols

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. pripomína vyhlásenie prezidentky 
ECB, že ECB podporuje rozvoj taxonómie 
ako spôsob uľahčenia začlenenia 
environmentálnych aspektov do portfólií 
centrálnych bánk; vyzýva ECB, aby 
posúdila uskutočniteľnosť začlenenia 
kritérií udržateľnosti do svojho rámca pre 
kolaterál a do svojho ročného stresového 
testovania a zároveň aj spôsoby 
smerovania poskytovania úverov na 
investície v oblasti transformácie 
energetiky a opätovného vybudovania 
udržateľného hospodárstva v dôsledku 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19;

17. pripomína vyhlásenie prezidentky 
ECB, že ECB podporuje rozvoj taxonómie 
ako spôsob uľahčenia začlenenia 
environmentálnych aspektov do portfólií 
centrálnych bánk; domnieva sa, že ECB by 
mala považovať taxonómiu za základné 
kritériá oprávnenosti pre program nákupu 
cenných papierov podnikového sektora; 
vyzýva ECB, aby posúdila 
uskutočniteľnosť začlenenia kritérií 
udržateľnosti do svojho rámca pre kolaterál 
a do svojho ročného stresového testovania 
a zároveň aj spôsoby smerovania 
poskytovania úverov na investície v oblasti 
transformácie energetiky a opätovného 
vybudovania udržateľného hospodárstva v 
dôsledku krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 377
Aurore Lalucq, Paul Tang

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. pripomína vyhlásenie prezidentky 
ECB, že ECB podporuje rozvoj taxonómie 
ako spôsob uľahčenia začlenenia 
environmentálnych aspektov do portfólií 
centrálnych bánk; vyzýva ECB, aby 

17. pripomína vyhlásenie prezidentky 
ECB, že ECB podporuje rozvoj taxonómie 
ako spôsob uľahčenia začlenenia 
environmentálnych aspektov do portfólií 
centrálnych bánk; vyzýva ECB, aby 
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posúdila uskutočniteľnosť začlenenia 
kritérií udržateľnosti do svojho rámca pre 
kolaterál a do svojho ročného stresového 
testovania a zároveň aj spôsoby 
smerovania poskytovania úverov na 
investície v oblasti transformácie 
energetiky a opätovného vybudovania 
udržateľného hospodárstva v dôsledku 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19;

posúdila uskutočniteľnosť začlenenia 
kritérií udržateľnosti do svojho rámca pre 
kolaterál a do svojho ročného stresového 
testovania a zároveň aj spôsoby 
smerovania poskytovania úverov na 
investície v oblasti transformácie 
energetiky a opätovného vybudovania 
udržateľného hospodárstva v dôsledku 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19; 
jadrová energetika by sa nemala 
považovať za transformačnú energetiku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 378
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. pripomína vyhlásenie prezidentky 
ECB, že ECB podporuje rozvoj taxonómie 
ako spôsob uľahčenia začlenenia 
environmentálnych aspektov do portfólií 
centrálnych bánk; vyzýva ECB, aby 
posúdila uskutočniteľnosť začlenenia 
kritérií udržateľnosti do svojho rámca pre 
kolaterál a do svojho ročného stresového 
testovania a zároveň aj spôsoby 
smerovania poskytovania úverov na 
investície v oblasti transformácie 
energetiky a opätovného vybudovania 
udržateľného hospodárstva v dôsledku 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19;

17. pripomína vyhlásenie prezidentky 
ECB, že ECB podporuje rozvoj taxonómie 
ako spôsob uľahčenia začlenenia 
environmentálnych aspektov do portfólií 
centrálnych bánk; domnieva sa, že takáto 
taxonómia by mala byť plne v súlade s 
nariadením o taxonómii EÚ; vyzýva ECB, 
aby posúdila uskutočniteľnosť začlenenia 
kritérií udržateľnosti do svojho rámca pre 
kolaterál a do svojho ročného stresového 
testovania a zároveň aj spôsoby 
smerovania poskytovania úverov na 
investície v oblasti transformácie 
energetiky a opätovného vybudovania 
udržateľného hospodárstva v dôsledku 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 379
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odsek 17
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. pripomína vyhlásenie prezidentky 
ECB, že ECB podporuje rozvoj taxonómie 
ako spôsob uľahčenia začlenenia 
environmentálnych aspektov do portfólií 
centrálnych bánk; vyzýva ECB, aby 
posúdila uskutočniteľnosť začlenenia 
kritérií udržateľnosti do svojho rámca pre 
kolaterál a do svojho ročného stresového 
testovania a zároveň aj spôsoby 
smerovania poskytovania úverov na 
investície v oblasti transformácie 
energetiky a opätovného vybudovania 
udržateľného hospodárstva v dôsledku 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19;

17. pripomína vyhlásenie prezidentky 
ECB, že ECB podporuje rozvoj taxonómie 
ako spôsob uľahčenia začlenenia 
environmentálnych aspektov do portfólií 
centrálnych bánk; vyzýva ECB, aby do 
svojho rámca pre kolaterál a do svojho 
ročného stresového testovania začlenila 
kritériá udržateľnosti a zároveň aj 
posúdila spôsoby smerovania poskytovania 
úverov na investície v oblasti transformácie 
energetiky a opätovného vybudovania 
udržateľného hospodárstva v dôsledku 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 380
Caroline Nagtegaal

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. pripomína vyhlásenie prezidentky 
ECB, že ECB podporuje rozvoj taxonómie 
ako spôsob uľahčenia začlenenia 
environmentálnych aspektov do portfólií 
centrálnych bánk; vyzýva ECB, aby 
posúdila uskutočniteľnosť začlenenia 
kritérií udržateľnosti do svojho rámca pre 
kolaterál a do svojho ročného stresového 
testovania a zároveň aj spôsoby 
smerovania poskytovania úverov na 
investície v oblasti transformácie 
energetiky a opätovného vybudovania 
udržateľného hospodárstva v dôsledku 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19;

17. pripomína vyhlásenie prezidentky 
ECB, že ECB podporuje rozvoj taxonómie 
ako spôsob uľahčenia začlenenia 
environmentálnych aspektov do portfólií 
centrálnych bánk; vyzýva ECB, aby 
posúdila uskutočniteľnosť začlenenia 
kritérií udržateľnosti do svojho ročného 
stresového testovania a zároveň aj spôsoby 
smerovania poskytovania úverov na 
investície v oblasti transformácie 
energetiky a opätovného vybudovania 
udržateľného hospodárstva v dôsledku 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 381
Sirpa Pietikäinen
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Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. pripomína vyhlásenie prezidentky 
ECB, že ECB podporuje rozvoj taxonómie 
ako spôsob uľahčenia začlenenia 
environmentálnych aspektov do portfólií 
centrálnych bánk; vyzýva ECB, aby 
posúdila uskutočniteľnosť začlenenia 
kritérií udržateľnosti do svojho rámca pre 
kolaterál a do svojho ročného stresového 
testovania a zároveň aj spôsoby 
smerovania poskytovania úverov na 
investície v oblasti transformácie 
energetiky a opätovného vybudovania 
udržateľného hospodárstva v dôsledku 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19;

17. pripomína vyhlásenie prezidentky 
ECB, že ECB podporuje rozvoj taxonómie 
ako spôsob uľahčenia začlenenia 
environmentálnych aspektov do portfólií 
centrálnych bánk; vyzýva ECB, aby do 
svojho rámca pre kolaterál a do svojho 
ročného stresového testovania začlenila 
kritériá udržateľnosti a zároveň aj 
posúdila spôsoby smerovania poskytovania 
úverov na investície v oblasti transformácie 
energetiky a obehového hospodárstva a 
opätovného vybudovania udržateľného 
hospodárstva v dôsledku krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 382
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, 
Valérie Hayer, Billy Kelleher

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. vyzýva európske orgány dohľadu 
(ESA), aby spolu s príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi vypracovali 
ročné záťažové testy v oblasti klímy 
týkajúce sa finančných inštitúcií, nad 
ktorými vykonávajú dohľad, ako sa o tom 
v súčasnosti diskutuje najmä v sieti 
centrálnych bánk a regulačných orgánov 
pre ekologizáciu finančného systému 
(NGFS), a to s cieľom pochopiť, kde a do 
akej miery sú finančné riziká súvisiace s 
klímou v portfóliách príslušných 
finančných inštitúcií EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 383
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. pripomína, že významné percento 
prostriedkov z balíka spoločnej 
poľnohospodárskej politiky (SPP) sa 
použije na podporu cieľov a požiadaviek v 
oblasti životného prostredia a klímy; 
pripomína, že reforma SPP stále prebieha 
a že prebiehajú diskusie o týchto cieľoch 
a požiadavkách v oblasti životného 
prostredia a klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 384
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. podporuje výzvy Európskej 
centrálnej banky a siete centrálnych bánk 
a regulačných orgánov pre ekologizáciu 
finančného systému (NGFS), aby sa 
taxonómia EÚ čo najskôr rozšírila o 
neudržateľné hospodárske činnosti; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby v tejto 
súvislosti do konca roka 2020 predložila 
legislatívny návrh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 385
Paul Tang, Gilles Boyer, Sirpa Pietikäinen, Petros Kokkalis, Jonás Fernández, Evelyn 
Regner, Alfred Sant, Pierre Larrouturou, Joachim Schuster, Niels Fuglsang, Aurore 
Lalucq, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. podporuje výzvy Európskej 
centrálnej banky a siete centrálnych bánk 
a regulačných orgánov pre ekologizáciu 
finančného systému (NGFS), aby sa 
taxonómia EÚ čo najskôr rozšírila o 
neudržateľné hospodárske činnosti, čo by 
finančným regulačným orgánom 
umožnilo lepšie posudzovať finančné 
riziká súvisiace s udržateľnosťou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 386
Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. vyzýva ECB, aby do konca roka 
2020 vypracovala verejnú správu o 
možnosti zrušiť podiel verejného dlhu v 
držbe ECB; domnieva sa, že takéto 
odpustenie dlhu podporí investície 
členských štátov do udržateľných činností 
a plnenie ich záväzkov vyplývajúcich z 
Parížskej dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 387
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. vyzýva ECB, aby každoročne 
zverejňovala svoj stupeň zosúladenia s 
Parížskou dohodou a jej vystavenie 
taxonómii EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 388
Paul Tang, Sirpa Pietikäinen, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás Fernández, Evelyn 
Regner, Alfred Sant, Pierre Larrouturou, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Eero 
Heinäluoma, Pedro Marques, Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odsek 17 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17b. vyzýva európske orgány dohľadu 
(ESA), aby spolu s príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi urýchlene 
vypracovali ročné testy klimatických 
scenárov týkajúce sa finančných 
inštitúcií, nad ktorými vykonávajú 
dohľad, ako sa o tom v súčasnosti 
diskutuje najmä v sieti NGFS, a to s 
cieľom pochopiť, kde a do akej miery sú 
finančné riziká súvisiace s klímou v 
portfóliách príslušných finančných 
inštitúcií EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 389
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. podporuje obnovenú stratégiu 
udržateľného financovania; zdôrazňuje 
potrebu environmentálnej značky EÚ pre 
finančné produkty, normy EÚ pre zelené 
dlhopisy, ako aj spoľahlivejších, 
porovnateľnejších a prístupnejších údajov 
o udržateľnosti získaných harmonizáciou 
ukazovateľov udržateľnosti a vytvorením 
verejného registra údajov o udržateľnosti;

18. podporuje obnovenú stratégiu 
udržateľného financovania v oblasti 
začleňovania udržateľnosti do všetkých 
finančných nariadení prostredníctvom 
legislatívnych revízií, najmä so zahrnutím 
rizík v oblasti udržateľnosti do metodík 
úverových ratingov, záťažových testov a 
kapitálových požiadaviek; zdôrazňuje 
potrebu environmentálnej značky EÚ pre 
finančné produkty, normy EÚ pre zelené 
dlhopisy, ako aj spoľahlivejších, 
porovnateľnejších a prístupnejších údajov 
o udržateľnosti získaných harmonizáciou 
ukazovateľov udržateľnosti s kľúčovými 
ukazovateľmi výkonnosti pre jednotlivé 
odvetvia, revíziou súčasného rámca 
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podnikového výkazníctva do 
integrovaných noriem výkazníctva a 
účtovníctva s nezávislým auditom a 
mechanizmom overovania, ako aj 
vytvorením verejného elektronického 
registra údajov o udržateľnosti EÚ, ktorý 
umožní porovnávanie spoločností na 
základe ich vplyvu na udržateľnosť a 
výsledkov v kontexte cieľov v oblasti klímy 
a životného prostredia; pre MSP by sa 
mali vypracovať zjednodušené normy 
výkazníctva, aby sa im umožnila 
plnohodnotná účasť na kapitálových 
trhoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 390
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Ivars Ijabs, Valérie 
Hayer, Paul Tang, Billy Kelleher

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. podporuje obnovenú stratégiu 
udržateľného financovania; zdôrazňuje 
potrebu environmentálnej značky EÚ pre 
finančné produkty, normy EÚ pre zelené 
dlhopisy, ako aj spoľahlivejších, 
porovnateľnejších a prístupnejších údajov 
o udržateľnosti získaných harmonizáciou 
ukazovateľov udržateľnosti a vytvorením 
verejného registra údajov o udržateľnosti;

18. podporuje obnovenú stratégiu 
udržateľného financovania; zdôrazňuje 
potrebu environmentálnej značky EÚ pre 
finančné produkty, normy EÚ pre zelené 
dlhopisy, ako aj spoľahlivejších, 
porovnateľnejších a prístupnejších údajov 
o udržateľnosti získaných harmonizáciou 
ukazovateľov udržateľnosti a vytvorením 
verejného registra údajov o udržateľnosti s 
transparentnými metodikami s cieľom 
zabezpečiť, aby sa údaje mohli 
analyzovať nezávisle a bolo tak možné 
znížiť nadmerné spoliehanie sa na 
poskytovateľov údajov z krajín mimo EÚ 
a odstrániť akýkoľvek potenciálny 
konflikt záujmov medzi poskytovateľmi 
ratingov a značiek, so zreteľom najmä na 
odporúčanie fóra na vysokej úrovni CMU 
na zahrnutie údajov podľa smernice o 
právach akcionárov a smernice 
o zverejňovaní nefinančných informácií 
do jednotného prístupového bodu EÚ;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 391
Paul Tang, Petros Kokkalis, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Alfred Sant, Csaba 
Molnár, Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. podporuje obnovenú stratégiu 
udržateľného financovania; zdôrazňuje 
potrebu environmentálnej značky EÚ pre 
finančné produkty, normy EÚ pre zelené 
dlhopisy, ako aj spoľahlivejších, 
porovnateľnejších a prístupnejších údajov 
o udržateľnosti získaných harmonizáciou 
ukazovateľov udržateľnosti a vytvorením 
verejného registra údajov o udržateľnosti;

18. podporuje obnovenú stratégiu 
udržateľného financovania; zdôrazňuje 
potrebu environmentálnej značky EÚ pre 
finančné produkty, normy EÚ pre zelené 
dlhopisy, spoľahlivejších, 
porovnateľnejších a prístupnejších údajov 
o udržateľnosti získaných harmonizáciou 
ukazovateľov udržateľnosti s kľúčovými 
ukazovateľmi výkonnosti pre jednotlivé 
odvetvia, verejného registra údajov o 
udržateľnosti EÚ a uplatňovania hľadiska 
udržateľnosti vo všetkých finančných 
právnych predpisoch prostredníctvom 
legislatívnych revízií, čo investorom 
umožní lepšie konať v súlade s ich 
preferenciami v oblasti udržateľnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 392
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. podporuje obnovenú stratégiu 
udržateľného financovania; zdôrazňuje 
potrebu environmentálnej značky EÚ pre 
finančné produkty, normy EÚ pre zelené 
dlhopisy, ako aj spoľahlivejších, 
porovnateľnejších a prístupnejších údajov 
o udržateľnosti získaných harmonizáciou 
ukazovateľov udržateľnosti a vytvorením 

18. podporuje obnovenú stratégiu 
udržateľného financovania; zdôrazňuje 
potrebu vyvíjajúcej sa environmentálnej 
značky EÚ pre finančné produkty, 
záväznej normy EÚ pre zelené dlhopisy, 
ako aj spoľahlivejších, porovnateľnejších a 
prístupnejších údajov o udržateľnosti 
získaných harmonizáciou ukazovateľov 
udržateľnosti a vytvorením verejného 
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verejného registra údajov o udržateľnosti; registra údajov o udržateľnosti; domnieva 
sa, že významná časť dlhopisov EÚ, ktoré 
sa majú vydať na financovanie plánu 
obnovy EÚ, by sa mala vydať v súlade s 
normou EÚ pre zelené dlhopisy; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 393
Margarida Marques, Marek Belka, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik 
Bergkvist, Elisabetta Gualmini

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. podporuje obnovenú stratégiu 
udržateľného financovania; zdôrazňuje 
potrebu environmentálnej značky EÚ pre 
finančné produkty, normy EÚ pre zelené 
dlhopisy, ako aj spoľahlivejších, 
porovnateľnejších a prístupnejších údajov 
o udržateľnosti získaných harmonizáciou 
ukazovateľov udržateľnosti a vytvorením 
verejného registra údajov o udržateľnosti;

18. podporuje obnovenú stratégiu 
udržateľného financovania; zdôrazňuje 
potrebu environmentálnej značky EÚ pre 
finančné produkty, normy EÚ pre zelené 
dlhopisy, ako aj spoľahlivejších, 
porovnateľnejších a prístupnejších údajov 
o udržateľnosti získaných harmonizáciou 
ukazovateľov udržateľnosti a vytvorením 
verejného registra údajov o udržateľnosti; 
pripomína skutočný význam zeleného 
financovania pre medzinárodnú úlohu 
eura v nasledujúcom desaťročí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 394
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. podporuje obnovenú stratégiu 
udržateľného financovania; zdôrazňuje 
potrebu environmentálnej značky EÚ pre 
finančné produkty, normy EÚ pre zelené 
dlhopisy, ako aj spoľahlivejších, 
porovnateľnejších a prístupnejších údajov 
o udržateľnosti získaných harmonizáciou 
ukazovateľov udržateľnosti a vytvorením 

18. podporuje obnovenú stratégiu 
udržateľného financovania; zdôrazňuje 
potrebu environmentálnej značky EÚ pre 
finančné produkty, normy EÚ pre zelené 
dlhopisy, ako aj spoľahlivejších, 
porovnateľnejších a prístupnejších údajov 
o udržateľnosti získaných harmonizáciou 
ukazovateľov udržateľnosti a vytvorením 
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verejného registra údajov o udržateľnosti; verejného registra údajov o udržateľnosti, 
ako aj uplatňovania hľadiska 
udržateľnosti vo všetkých finančných 
právnych predpisoch prostredníctvom 
legislatívnych revízií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 395
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. podporuje obnovenú stratégiu 
udržateľného financovania; zdôrazňuje 
potrebu environmentálnej značky EÚ pre 
finančné produkty, normy EÚ pre zelené 
dlhopisy, ako aj spoľahlivejších, 
porovnateľnejších a prístupnejších údajov 
o udržateľnosti získaných harmonizáciou 
ukazovateľov udržateľnosti a vytvorením 
verejného registra údajov o udržateľnosti;

18. podporuje stratégiu udržateľného 
kapitálového financovania založenú na 
zdravej ekonomike; zdôrazňuje potrebu 
spoľahlivejších, porovnateľnejších a 
prístupnejších údajov o udržateľnosti 
získaných nezávislým prieskumom trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 396
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. podporuje obnovenú stratégiu 
udržateľného financovania; zdôrazňuje 
potrebu environmentálnej značky EÚ pre 
finančné produkty, normy EÚ pre zelené 
dlhopisy, ako aj spoľahlivejších, 
porovnateľnejších a prístupnejších údajov 
o udržateľnosti získaných harmonizáciou 
ukazovateľov udržateľnosti a vytvorením 
verejného registra údajov o udržateľnosti;

18. podporuje obnovenú stratégiu 
udržateľného financovania; zdôrazňuje 
potrebu environmentálnej značky EÚ pre 
finančné produkty, normy EÚ pre zelené 
dlhopisy, referenčného kritéria EÚ pre 
klimatickú transformáciu a referenčného 
kritéria zosúladeného s Parížskou 
dohodou pre spoľahlivejšie, 
porovnateľnejšie a prístupnejšie údaje o 
udržateľnosti získané harmonizáciou 
ukazovateľov udržateľnosti a vytvorením 
verejného registra údajov o udržateľnosti;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 397
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. podporuje obnovenú stratégiu 
udržateľného financovania; zdôrazňuje 
potrebu environmentálnej značky EÚ pre 
finančné produkty, normy EÚ pre zelené 
dlhopisy, ako aj spoľahlivejších, 
porovnateľnejších a prístupnejších údajov 
o udržateľnosti získaných harmonizáciou 
ukazovateľov udržateľnosti a vytvorením 
verejného registra údajov o udržateľnosti;

18. podporuje obnovenú stratégiu 
udržateľného financovania; zdôrazňuje 
potrebu normy EÚ pre zelené dlhopisy, ako 
aj spoľahlivejších, porovnateľnejších a 
prístupnejších údajov o udržateľnosti 
získaných harmonizáciou ukazovateľov 
udržateľnosti a vytvorením verejného 
registra údajov o udržateľnosti;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 398
Paul Tang, Sirpa Pietikäinen, Petros Kokkalis, Joachim Schuster, Alfred Sant, Pierre 
Larrouturou, Evelyn Regner, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. oceňuje pokrok dosiahnutý na 
základe iniciatív uvedených v akčnom 
pláne udržateľného financovania z roku 
2018; vyzýva na urýchlené prijatie 
sekundárnych právnych predpisov, 
zohľadňujúcich celú škálu kritérií a 
ukazovateľov udržateľnosti; osobitne 
vyzýva na urýchlené vykonávanie zásady 
„výrazne nepoškodzovať“, ako sa uvádza 
v nariadeniach o zverejňovaní a o 
taxonómii; zdôrazňuje význam rovnako 
ambicióznych požiadaviek na 
zverejňovanie informácií o všetkých 
finančných produktoch;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 399
Linea Søgaard-Lidell

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. trvá na tom, že spoľahlivejšie, 
porovnateľnejšie a dostupnejšie údaje o 
udržateľnosti sú nevyhnutné na to, aby 
systém udržateľného financovania EÚ 
fungoval v praxi; požiadavky kladené na 
spoločnosti v oblasti výkazníctva musia 
byť v súlade s taxonómiou a nariadením o 
zverejňovaní informácií a musia sa 
sprístupniť v štandardizovanom a 
digitálnom formáte; verejný register 
údajov o udržateľnosti pomáha pri 
zverejňovaní údajov a môže zmierniť 
záťaž pre investorov aj 
sprostredkovateľov ako tzv. jednotný 
prístupový bod;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 400
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. domnieva sa, že je správne 
odrádzať od neudržateľných investícií, 
ale je takisto pevne presvedčený, že 
spoločnosti, ktoré dodržiavajú pravidlá o 
udržateľných investíciách, musia byť 
odmeňované, jednak s cieľom podporiť 
hospodárske investície do udržateľných 
činností, jednak s cieľom zabrániť tomu, 
aby spoločnosti premiestnili svoje činnosti 
do tretích krajín s odlišnými 
environmentálnymi cieľmi v oblasti 
klimatickej neutrality;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 401
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
potrebné legislatívne a nelegislatívne 
opatrenia na stimulovanie udržateľných 
maloobchodných investícií vrátane 
štandardizovaných a dostupných 
informácií o udržateľnosti 
zverejňovaných pre retailové fondy a 
meranie ich vplyvov na udržateľnosť v 
praxi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 402
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 18 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18b. pripomína, že EIB je najväčším 
emitentom zelených dlhopisov na svete a 
priekopníkom v zavádzaní úspešných 
zelených dlhopisov, prostredníctvom 
ktorých sa za 11 rokov vyzbieralo viac ako 
23 miliárd EUR, pričom globálny trh so 
zelenými dlhopismi má momentálne 
hodnotu viac ako 400 miliárd EUR; 
konštatuje, že veľkou výzvou bolo 
stanoviť spoločné normy na 
predchádzanie environmentálne klamlivej 
reklame; víta nové dlhopisy EIB na 
zvyšovanie povedomia o udržateľnosti, 
ktoré boli zavedené v roku 2018 a 
navrhnuté na podporu investícií 
spojených s cieľmi OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja; poukazuje na to, že 
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je dôležité stanoviť spoločné normy pre 
tieto nové dlhopisy, aby sa zabezpečilo, že 
projekty budú transparentné, overiteľné a 
merateľné; vyzýva EIB, aby pokračovala 
vo vydávaní zelených dlhopisov a aby 
rozšírila vydávanie týchto dlhopisov, ktoré 
by mali uľahčiť vykonávanie európskej 
zelenej dohody a ktoré má byť oprávnená 
nakupovať Európska centrálna banka, a 
vyzýva EIB, aby pomáhala pri rozvoji trhu 
so zelenými dlhopismi založeného na 
činnosti na základe akčného plánu EÚ na 
financovanie udržateľného rastu, ako aj 
na základe taxonómie EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 403
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Joachim 
Schuster, Aurore Lalucq, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Odsek 18 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18b. vyzýva Komisiu, aby urýchlene 
postupovala podľa odporúčania 
technickej expertnej skupiny pre 
udržateľné financovanie a aby úplne 
vylúčila výrobu energie z jadra ako 
udržateľnú činnosť v zmysle taxonómie, a 
to aj ako prechodnú činnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 404
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 18 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18b. vyzýva Komisiu, aby zaujala 
postupný prístup k zavádzaniu 
harmonizovanej environmentálnej značky 
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finančných produktov s cieľom poskytnúť 
všetkým účastníkom trhu správny čas na 
prispôsobenie sa normám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 405
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Stefan Berger, Enikő Győri, Jessica Polfjärd, 
Eva Maydell, Christian Doleschal, Jörgen Warborn, Inese Vaidere, Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. trvá na začlenení sociálnych 
cieľov do rámca udržateľnosti, a to aj 
prostredníctvom posúdenia rozšírenia 
rozsahu taxonómie a vypracovania normy 
EÚ pre dlhopisy so sociálnym vplyvom;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 406
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. trvá na začlenení sociálnych 
cieľov do rámca udržateľnosti, a to aj 
prostredníctvom posúdenia rozšírenia 
rozsahu taxonómie a vypracovania normy 
EÚ pre dlhopisy so sociálnym vplyvom;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 407
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pierre 
Larrouturou, Joachim Schuster, Niels Fuglsang, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Odsek 19
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. trvá na začlenení sociálnych cieľov 
do rámca udržateľnosti, a to aj 
prostredníctvom posúdenia rozšírenia 
rozsahu taxonómie a vypracovania normy 
EÚ pre dlhopisy so sociálnym vplyvom;

19. trvá na začlenení sociálnych cieľov 
do rámca udržateľnosti, a to aj 
prostredníctvom posúdenia rozšírenia 
rozsahu taxonómie a vypracovania normy 
EÚ pre dlhopisy so sociálnym vplyvom; 
žiada, aby sa v rámci zásady „výrazne 
nepoškodzovať“ preskúmali konkrétne 
sociálne ciele vrátane absencie 
zamestnancov, percentuálneho podielu 
zamestnancov na plný pracovný čas a 
zamestnancov s dlhodobými zmluvami, 
percentuálneho podielu miezd nad 
životným minimom, rodového a etnického 
rozdielu v odmeňovaní, pomeru miezd a 
pohyblivej odmeny medzi riaditeľmi a 
priemernými zamestnancami, 
dodržiavania daňových predpisov a 
korupčných praktík; žiada, aby sa činnosti 
vykonávané spoločnosťami, ktoré 
nedosiahnu dostatočné skóre v 
ktoromkoľvek z uvedených parametrov, 
nepovažovali za udržateľné hospodárske 
činnosti v zmysle nariadenia o 
zverejňovaní informácií a nariadenia o 
taxonómii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 408
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. trvá na začlenení sociálnych cieľov 
do rámca udržateľnosti, a to aj 
prostredníctvom posúdenia rozšírenia 
rozsahu taxonómie a vypracovania normy 
EÚ pre dlhopisy so sociálnym vplyvom;

19. trvá na začlenení sociálnych cieľov 
do rámca udržateľnosti, a to aj 
prostredníctvom posúdenia rozšírenia 
rozsahu taxonómie a vypracovania normy 
EÚ pre dlhopisy so sociálnym vplyvom; 
pripomína, že do decembra 2021 by 
Komisia mala zverejniť správu, v ktorej sa 
stanovia požiadavky na rozšírenie rozsahu 
pôsobnosti nariadenia o taxonómii na 
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sociálne ciele;
Or. en

Pozmeňujúci návrh 409
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. trvá na začlenení sociálnych cieľov 
do rámca udržateľnosti, a to aj 
prostredníctvom posúdenia rozšírenia 
rozsahu taxonómie a vypracovania normy 
EÚ pre dlhopisy so sociálnym vplyvom;

19. trvá na začlenení sociálnych cieľov 
do rámca udržateľnosti, a to aj 
prostredníctvom posúdenia rozšírenia 
rozsahu taxonómie a ambicióznej revízie 
európskej smernice o zverejňovaní 
nefinančných informácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 410
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. trvá na začlenení sociálnych cieľov 
do rámca udržateľnosti, a to aj 
prostredníctvom posúdenia rozšírenia 
rozsahu taxonómie a vypracovania normy 
EÚ pre dlhopisy so sociálnym vplyvom;

19. trvá na čo najrýchlejšom začlenení 
sociálnych cieľov do rámca udržateľnosti, 
a to aj prostredníctvom posúdenia 
rozšírenia rozsahu taxonómie a 
vypracovania normy EÚ pre dlhopisy so 
sociálnym vplyvom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 411
Clotilde Armand

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. trvá na začlenení sociálnych cieľov 
do rámca udržateľnosti, a to aj 

19. trvá na začlenení sociálnych cieľov 
do rámca udržateľnosti, a to aj 
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prostredníctvom posúdenia rozšírenia 
rozsahu taxonómie a vypracovania normy 
EÚ pre dlhopisy so sociálnym vplyvom;

prostredníctvom vypracovania normy EÚ 
pre dlhopisy so sociálnym vplyvom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 412
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. trvá na začlenení sociálnych cieľov 
do rámca udržateľnosti, a to aj 
prostredníctvom posúdenia rozšírenia 
rozsahu taxonómie a vypracovania normy 
EÚ pre dlhopisy so sociálnym vplyvom;

19. trvá na začlenení sociálnych cieľov 
do rámca udržateľnosti, a to aj 
prostredníctvom plánovaného rozšírenia 
rozsahu taxonómie a vypracovania normy 
EÚ pre dlhopisy so sociálnym vplyvom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 413
Billy Kelleher

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. pripomína článok 26 ods. 2 
nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2020/... [nariadenie o 
taxonómii], ktorým sa Európska komisia 
splnomocňuje na posúdenie vykonávania 
hnedej taxonómie do 31. decembra 2021;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 414
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, 
Valérie Hayer

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. vyzýva na vytvorenie hnedej 
taxonómie, ako to odporúča Európska 
centrálna banka a sieť centrálnych bánk 
a regulačných orgánov pre ekologizáciu 
finančného systému;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 415
Jessica Polfjärd, Jörgen Warborn

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. trvá na zahrnutí cieľov v oblasti 
riadenia do rámca udržateľnosti, a to aj 
prostredníctvom dodatočných hlasovacích 
práv pre dlhodobých akcionárov, reformy 
štruktúr odmeňovania a fiduciárnych 
povinností pre vrcholový manažment, 
povinného podávania správ o 
udržateľnosti a náležitej starostlivosti pre 
finančné inštitúcie a veľké podniky; víta 
prípravu iniciatívy pre udržateľnú správu 
a riadenie spoločností;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 416
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. trvá na zahrnutí cieľov v oblasti 
riadenia do rámca udržateľnosti, a to aj 
prostredníctvom dodatočných hlasovacích 
práv pre dlhodobých akcionárov, reformy 
štruktúr odmeňovania a fiduciárnych 
povinností pre vrcholový manažment, 

20. trvá na zahrnutí cieľov v oblasti 
riadenia do rámca udržateľnosti, a to aj 
prostredníctvom dodatočných hlasovacích 
práv pre dlhodobých akcionárov, reformy 
štruktúr odmeňovania, záväzných pravidiel 
v oblasti rodovej parity a fiduciárnych 
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povinného podávania správ o udržateľnosti 
a náležitej starostlivosti pre finančné 
inštitúcie a veľké podniky; víta prípravu 
iniciatívy pre udržateľnú správu a riadenie 
spoločností;

povinností pre vrcholový manažment, 
povinného podávania správ o udržateľnosti 
a náležitej starostlivosti pre finančné 
inštitúcie a veľké podniky; víta prípravu 
iniciatívy pre udržateľnú správu a riadenie 
spoločností a nadchádzajúcu revíziu 
požiadaviek EÚ na podávanie 
nefinančných výkazov; zdôrazňuje, že 
takáto revízia by mala zabezpečiť 
komplexné kvalitné podávanie správ o 
udržateľnosti zo strany účastníkov 
súkromného sektora; vyzýva Komisiu, aby 
predložila legislatívny návrh týkajúci sa 
povinností riaditeľov vrátane povinných 
stratégií v oblasti udržateľnosti a 
merateľných cieľov pre veľké 
spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 417
Paul Tang, Manon Aubry, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Eero 
Heinäluoma, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. trvá na zahrnutí cieľov v oblasti 
riadenia do rámca udržateľnosti, a to aj 
prostredníctvom dodatočných hlasovacích 
práv pre dlhodobých akcionárov, reformy 
štruktúr odmeňovania a fiduciárnych 
povinností pre vrcholový manažment, 
povinného podávania správ o udržateľnosti 
a náležitej starostlivosti pre finančné 
inštitúcie a veľké podniky; víta prípravu 
iniciatívy pre udržateľnú správu a riadenie 
spoločností;

20. podporuje výzvu expertnej skupiny 
na vysokej úrovni pre udržateľné 
financovanie na nové opatrenia na 
podporu dlhodobého rozvoja v prospech 
ľudí a planéty; trvá na zahrnutí cieľov v 
oblasti riadenia do rámca udržateľnosti, a 
to aj prostredníctvom dodatočných 
hlasovacích práv pre dlhodobých 
akcionárov, reformy štruktúr odmeňovania 
a fiduciárnych povinností pre vrcholový 
manažment, povinného podávania správ o 
udržateľnosti a náležitej starostlivosti pre 
finančné inštitúcie a veľké podniky spolu 
so zodpovednosťou a prístupom k náprave 
na súde EÚ; víta prípravu iniciatívy pre 
udržateľnú správu a riadenie spoločností, 
ktorá by mala zahŕňať legislatívny návrh 
týkajúci sa povinností riaditeľov vrátane 
povinných stratégií udržateľnosti a 
merateľných cieľov pre veľké 
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spoločnosti;
Or. en

Pozmeňujúci návrh 418
Herve Juvin, Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. trvá na zahrnutí cieľov v oblasti 
riadenia do rámca udržateľnosti, a to aj 
prostredníctvom dodatočných hlasovacích 
práv pre dlhodobých akcionárov, reformy 
štruktúr odmeňovania a fiduciárnych 
povinností pre vrcholový manažment, 
povinného podávania správ o udržateľnosti 
a náležitej starostlivosti pre finančné 
inštitúcie a veľké podniky; víta prípravu 
iniciatívy pre udržateľnú správu a riadenie 
spoločností;

20. trvá na zahrnutí cieľov v oblasti 
riadenia do rámca udržateľnosti, a to aj 
prostredníctvom dodatočných hlasovacích 
práv pre dlhodobých akcionárov, reformy 
štruktúr odmeňovania a fiduciárnych 
povinností pre vrcholový manažment, 
povinného podávania správ o udržateľnosti 
a náležitej starostlivosti pre finančné 
inštitúcie a veľké podniky; víta prípravu 
iniciatívy pre udržateľnú správu a riadenie 
spoločností; navrhuje, aby sa zaviedla daň 
z úrokov a z dividend týkajúca sa 
spoločností so sídlom v Európe, keď ich 
koneční prijímatelia sú neznámi (trusty, 
offshore spoločnosti);

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 419
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Andreas Schwab, Stefan Berger, Enikő 
Győri, Othmar Karas, Christian Doleschal, Inese Vaidere, Esther de Lange, Lídia 
Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. trvá na zahrnutí cieľov v oblasti 
riadenia do rámca udržateľnosti, a to aj 
prostredníctvom dodatočných hlasovacích 
práv pre dlhodobých akcionárov, reformy 
štruktúr odmeňovania a fiduciárnych 
povinností pre vrcholový manažment, 
povinného podávania správ o 
udržateľnosti a náležitej starostlivosti pre 

20. vyzýva Komisiu, aby zanalyzovala, 
ako možno do režimu správy a riadenia 
spoločností lepšie začleniť dlhodobú 
perspektívu;
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finančné inštitúcie a veľké podniky; víta 
prípravu iniciatívy pre udržateľnú správu 
a riadenie spoločností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 420
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. trvá na zahrnutí cieľov v oblasti 
riadenia do rámca udržateľnosti, a to aj 
prostredníctvom dodatočných hlasovacích 
práv pre dlhodobých akcionárov, reformy 
štruktúr odmeňovania a fiduciárnych 
povinností pre vrcholový manažment, 
povinného podávania správ o udržateľnosti 
a náležitej starostlivosti pre finančné 
inštitúcie a veľké podniky; víta prípravu 
iniciatívy pre udržateľnú správu a riadenie 
spoločností;

20. vyzýva na prijatie nových opatrení 
vrátane daňových stimulov na podporu 
dlhodobého zmýšľania v prospech ľudí a 
planéty; trvá na zahrnutí cieľov v oblasti 
riadenia do rámca udržateľnosti, a to aj 
prostredníctvom dodatočných hlasovacích 
práv pre dlhodobých akcionárov, reformy 
štruktúr odmeňovania a fiduciárnych 
povinností pre vrcholový manažment, 
povinného podávania správ o udržateľnosti 
a náležitej starostlivosti pre finančné 
inštitúcie a veľké podniky; víta prípravu 
iniciatívy pre udržateľnú správu a riadenie 
spoločností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 421
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Valentino Grant, Marco 
Zanni, Antonio Maria Rinaldi

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. trvá na zahrnutí cieľov v oblasti 
riadenia do rámca udržateľnosti, a to aj 
prostredníctvom dodatočných hlasovacích 
práv pre dlhodobých akcionárov, reformy 
štruktúr odmeňovania a fiduciárnych 
povinností pre vrcholový manažment, 
povinného podávania správ o 
udržateľnosti a náležitej starostlivosti pre 

20. trvá na zahrnutí cieľov v oblasti 
riadenia do rámca udržateľnosti bez 
vytvorenia ďalšej byrokracie a nákladov 
pre podniky, akcionárov a zákazníkov, 
ako sme zažili po chaotickom vykonávaní 
smernice MiFID II;
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finančné inštitúcie a veľké podniky; víta 
prípravu iniciatívy pre udržateľnú správu 
a riadenie spoločností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 422
Paul Tang, Manon Aubry, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pierre 
Larrouturou, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. podporuje rozšírenie rámca 
udržateľnosti na podnikový sektor; 
požaduje povinné podávanie správ o 
udržateľnosti a hĺbkové analýzy 
finančných inštitúcií aj veľkých podnikov, 
prísnejšie záväzky podnikov, pokiaľ ide o 
riziká v oblasti udržateľnosti, a lepšiu 
kvalitu dát v prípade podávaných správ, a 
to aj zavedením mechanizmu overovania a 
nezávislého auditu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 423
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Pierre 
Larrouturou, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Odsek 20 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20b. žiada ambicióznu revíziu smernice 
o zverejňovaní nefinančných informácií, 
ktorá zabezpečí rovnakú povinnosť 
všetkých podnikov pôsobiacich na trhu 
EÚ zverejňovať vplyv svojich činností na 
environmentálnu a sociálnu udržateľnosť 
a udržateľnosť správy a riadenia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 424
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. pripomína, že investície do 
neudržateľných hospodárskych činností 
môžu viesť k uviaznutým aktívam s 
účinkom zablokovania; domnieva sa, že 
toto riziko nie je dostatočne zahrnuté do 
úverových ratingov a prudenciálnych 
rámcov;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 425
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Pierre 
Larrouturou, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. pripomína, že investície do 
neudržateľných hospodárskych činností 
môžu viesť k uviaznutým aktívam s 
účinkom zablokovania; domnieva sa, že 
toto riziko nie je dostatočne zahrnuté do 
úverových ratingov a prudenciálnych 
rámcov;

21. pripomína, že investície do 
neudržateľných hospodárskych činností 
môžu viesť k uviaznutým aktívam s 
účinkom zablokovania; domnieva sa, že 
toto riziko nie je dostatočne zahrnuté do 
úverových ratingov a prudenciálnych 
rámcov vrátane tzv. bazilejského rámca; 
žiada revíziu nariadenia o úverových 
ratingoch s cieľom podporiť 
transparentnosť ratingu udržateľnosti a 
posúdenie možnosti zahrnutia faktorov 
udržateľnosti do prudenciálnych 
právnych predpisov; vyzýva na rozvoj 
hnedej taxonómie s uvedením investícií, 
ktoré čelia zvýšenému vystaveniu 
klimatickým rizikám, a na využívanie tejto 
hnedej taxonómie v prudenciálnom 
rámci;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 426
Billy Kelleher

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. pripomína, že investície do 
neudržateľných hospodárskych činností 
môžu viesť k uviaznutým aktívam s 
účinkom zablokovania; domnieva sa, že 
toto riziko nie je dostatočne zahrnuté do 
úverových ratingov a prudenciálnych 
rámcov;

21. pripomína, že investície do 
neudržateľných hospodárskych činností 
môžu viesť k uviaznutým aktívam s 
účinkom zablokovania; domnieva sa, že 
toto riziko nie je dostatočne zahrnuté do 
úverových ratingov a prudenciálnych 
rámcov, čo by sa malo riešiť v rámci 
budúcich preskúmaní rámcov CRA, 
CRR/CRD a Solventnosť; uznáva význam 
súkromného sektora pri financovaní 
prechodu na udržateľné hospodárstvo, 
zdôrazňuje potrebu vyvážiť tieto opatrenia 
príslušnými stimulmi pre investície do 
udržateľných činností, a preto vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala prudenciálne 
zaobchádzanie so „zeleným“ vystavením;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 427
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. pripomína, že investície do 
neudržateľných hospodárskych činností 
môžu viesť k uviaznutým aktívam s 
účinkom zablokovania; domnieva sa, že 
toto riziko nie je dostatočne zahrnuté do 
úverových ratingov a prudenciálnych 
rámcov;

21. pripomína, že investície do 
neudržateľných hospodárskych činností 
môžu viesť k uviaznutým aktívam s 
účinkom zablokovania; domnieva sa, že 
toto riziko nie je dostatočne zahrnuté do 
úverových ratingov a prudenciálnych 
rámcov; domnieva sa, že pri hodnotení 
projektu nie je úverový rating 
dostatočným parametrom, pretože na 
zabezpečenie toho, aby sa všetky vopred 
stanovené kritériá, nielen úverového 
charakteru, ale aj udržateľnosti, dôsledne 
dodržiavali podľa usmernení Komisie, je 
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nevyhnutné hodnotenie projektu ako 
celku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 428
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. pripomína, že investície do 
neudržateľných hospodárskych činností 
môžu viesť k uviaznutým aktívam s 
účinkom zablokovania; domnieva sa, že 
toto riziko nie je dostatočne zahrnuté do 
úverových ratingov a prudenciálnych 
rámcov;

21. pripomína, že investície do 
neudržateľných hospodárskych činností 
povedú k uviaznutým aktívam s účinkom 
zablokovania, čo bude výraznou 
prekážkou dosiahnutia cieľov v oblasti 
klímy a životného prostredia; domnieva 
sa, že toto riziko nie je dostatočne zahrnuté 
do úverových ratingov a prudenciálnych 
rámcov; pripomína, že podľa taxonómie 
EÚ sa hospodárske činnosti považujú za 
činnosti podstatne prispievajúce k 
zmierňovaniu zmeny klímy len vtedy, ak 
nevedú k zablokovaniu aktív, ktoré nie je 
zlučiteľné s cieľom klimatickej neutrality;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 429
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. pripomína, že investície do 
neudržateľných hospodárskych činností 
môžu viesť k uviaznutým aktívam s 
účinkom zablokovania; domnieva sa, že 
toto riziko nie je dostatočne zahrnuté do 
úverových ratingov a prudenciálnych 
rámcov;

21. pripomína, že investície do 
neudržateľných hospodárskych činností 
povedú k uviaznutým aktívam s účinkom 
zablokovania; domnieva sa, že toto riziko 
nie je dostatočne zahrnuté do úverových 
ratingov a prudenciálnych rámcov; žiada 
Komisiu, aby do konca roka 2021 
predložila legislatívne návrhy na 
modernizáciu súboru pravidiel bankovej 



AM\1209233SK.docx 223/298 PE652.496v02-00

SK

únie EÚ s cieľom v plnej miere začleniť 
environmentálne riziká vrátane rizík 
súvisiacich s uviaznutými aktívami do 
prudenciálneho rámca a procesu 
preskúmania a hodnotenia orgánmi 
dohľadu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 430
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. pripomína, že investície do 
neudržateľných hospodárskych činností 
môžu viesť k uviaznutým aktívam s 
účinkom zablokovania; domnieva sa, že 
toto riziko nie je dostatočne zahrnuté do 
úverových ratingov a prudenciálnych 
rámcov;

21. pripomína, že investície do 
neudržateľných hospodárskych činností 
môžu viesť k uviaznutým aktívam s 
účinkom zablokovania; domnieva sa, že 
toto riziko nie je dostatočne zahrnuté do 
úverových ratingov a prudenciálnych 
rámcov; zdôrazňuje, že finančné riziká 
súvisiace s udržateľnosťou možno lepšie 
riešiť rozšírením rozsahu taxonómie EÚ 
tak, aby zahŕňala neudržateľné činnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 431
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Valérie Hayer, Paul Tang

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. pripomína, že investície do 
neudržateľných hospodárskych činností 
môžu viesť k uviaznutým aktívam s 
účinkom zablokovania; domnieva sa, že 
toto riziko nie je dostatočne zahrnuté do 
úverových ratingov a prudenciálnych 
rámcov;

21. pripomína, že investície do 
neudržateľných hospodárskych činností 
môžu viesť k uviaznutým aktívam s 
účinkom zablokovania; domnieva sa, že 
toto riziko nie je dostatočne zahrnuté do 
úverových ratingov a prudenciálnych 
rámcov, čo by sa malo riešiť v rámci 
budúcich preskúmaní rámcov CRA, 
CRR/CRD a Solventnosť;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 432
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. pripomína, že investície do 
neudržateľných hospodárskych činností 
môžu viesť k uviaznutým aktívam s 
účinkom zablokovania; domnieva sa, že 
toto riziko nie je dostatočne zahrnuté do 
úverových ratingov a prudenciálnych 
rámcov;

21. pripomína, že investície a úvery 
smerujúce do neudržateľných 
hospodárskych činností povedú k 
uviaznutým aktívam alebo utopeným 
investíciám s účinkom zablokovania; 
domnieva sa, že toto riziko nie je 
dostatočne zahrnuté do úverových ratingov 
a prudenciálnych rámcov vrátane rámca 
Bazilej III;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 433
Frances Fitzgerald

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. pripomína, že investície do 
neudržateľných hospodárskych činností 
môžu viesť k uviaznutým aktívam s 
účinkom zablokovania; domnieva sa, že 
toto riziko nie je dostatočne zahrnuté do 
úverových ratingov a prudenciálnych 
rámcov;

21. pripomína riziko hospodársky 
neživotaschopných investícií a investícií 
do neudržateľných hospodárskych činností, 
ktoré môžu viesť k uviaznutým aktívam s 
účinkom zablokovania; domnieva sa, že 
toto riziko nie je dostatočne zahrnuté do 
úverových ratingov a prudenciálnych 
rámcov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 434
Linea Søgaard-Lidell

Návrh uznesenia
Odsek 21
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. pripomína, že investície do 
neudržateľných hospodárskych činností 
môžu viesť k uviaznutým aktívam s 
účinkom zablokovania; domnieva sa, že 
toto riziko nie je dostatočne zahrnuté do 
úverových ratingov a prudenciálnych 
rámcov;

21. pripomína, že investície do 
neudržateľných hospodárskych činností 
môžu viesť k uviaznutým aktívam s 
účinkom zablokovania; domnieva sa, že je 
potrebné viac objasniť, ako začleniť 
riziká súvisiace s udržateľnosťou do 
úverových ratingov a prudenciálnych 
rámcov; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 435
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Andreas Schwab, Stefan Berger, Othmar 
Karas, Jessica Polfjärd, Eva Maydell, Christian Doleschal, Jörgen Warborn, Inese 
Vaidere, Esther de Lange, Siegfried Mureşan, Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. pripomína, že investície do 
neudržateľných hospodárskych činností 
môžu viesť k uviaznutým aktívam s 
účinkom zablokovania; domnieva sa, že 
toto riziko nie je dostatočne zahrnuté do 
úverových ratingov a prudenciálnych 
rámcov;

21. pripomína, že investície do 
neudržateľných hospodárskych činností 
môžu viesť k uviaznutým aktívam s 
účinkom zablokovania; poukazuje na to, 
že toto riziko je nutné dostatočne zahrnúť 
do úverových ratingov a prudenciálnych 
rámcov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 436
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. zdôrazňuje, že je dôležité 
pripisovať udržateľnosť postupom 
kapitálového trhu; pripomína, že 
súkromný kapitál by mal byť rozhodujúci 
na dosiahnutie udržateľných cieľov a že 
na tento účel by ďalší pokrok smerom k 
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Únii kapitálových trhov mal pomôcť 
vytvoriť jasný kanál medzi súkromnými 
investíciami a zelenými činnosťami; 
zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú by v 
tejto súvislosti mohli zohrávať európske 
MSP pri podpore inovácií a technológií 
potrebných na takýto prechod;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 437
Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. domnieva sa, že budúca obnovená 
stratégia EÚ pre udržateľné financovanie 
je významnou príležitosťou na urýchlenie 
prechodu na udržateľnejšie 
maloobchodné investície; vyzýva preto 
Komisiu, aby navrhla potrebné 
legislatívne opatrenia na stimulovanie 
občanov k tomu, aby investovali do 
udržateľných financií, a to na základe 
kritérií stanovených v taxonómii 
[nariadenie o vytvorení rámca na 
uľahčenie udržateľných investícií];

Or. en

Pozmeňujúci návrh 438
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. s cieľom čeliť environmentálne 
klamlivej reklame a v konečnom dôsledku 
podporiť dosiahnutie cieľov stanovených 
v zelenej dohode Komisia do júna 2021 
predloží Európskemu parlamentu a Rade 
legislatívny návrh, ktorým sa stanovuje 
zákaz reklamy, sponzorstva alebo 
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akýchkoľvek iných propagačných 
činností financovaných spoločnosťami, 
ktoré dosahujú väčšinu svojich príjmov z 
ťažby a dodávky fosílnych palív, v celej 
Únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 439
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Valérie Hayer, Paul Tang, Billy Kelleher

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. vyzýva Komisiu, aby zrevidovala 
smernicu o zverejňovaní nefinančných 
informácií a predložila nové právne 
predpisy o správe a riadení spoločností s 
cieľom zabezpečiť, aby všetky veľké 
spoločnosti pôsobiace v odvetviach s 
vysokými emisiami CO2 vypracovali a 
zverejnili svoje ciele v oblasti znižovania 
emisií uhlíka a plány transformácie s 
cieľom zosúladiť ich podnikanie s 
Parížskou dohodou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 440
Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fabienne Keller

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. vyzýva európske orgány dohľadu 
(ESA), aby spolu s príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi vypracovali 
každoročné testovanie klimatických 
scenárov pre finančné inštitúcie, nad 
ktorými vykonávajú dohľad, ako sa o tom 
v súčasnosti diskutuje v rámci siete 
NGFS, s cieľom pochopiť finančné riziká 
súvisiace s klímou v portfóliách 
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príslušných finančných inštitúcií EÚ;
Or. en

Pozmeňujúci návrh 441
Clotilde Armand

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. trvá na tom, že by sa mali 
preskúmať všetky možnosti na uľahčenie 
administratívnych postupov pre prístup 
európskych MSP k verejnému a 
súkromnému financovaniu v rámci 
investičného plánu pre udržateľnú 
Európu; zdôrazňuje, že je potrebné 
vyvinúť ďalšie úsilie na informovanie 
MSP o nových možnostiach financovania 
v rámci investičného plánu pre 
udržateľnú Európu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 442
José Manuel Fernandes

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
aby európski občania neplatili dvakrát za 
nedostatočné investície veľkých 
spoločností produkujúcich emisie CO2, 
ktoré nevyužili bezodplatné prideľovanie 
kvót v rámci ETS na to, aby vykonali 
udržateľné investície potrebné na 
podporu európskeho úsilia o klimatickú 
neutralitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 443
Frances Fitzgerald
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Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. trvá na tom, že verejné a súkromné 
investície sa musia pri mobilizácii 
financovania zelenej dohody podľa 
možnosti navzájom dopĺňať; zdôrazňuje, 
že investície súkromného sektora by sa 
nemali vytláčať, aby bolo možné 
maximalizovať financovanie investičného 
plánu pre udržateľnú Európu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 444
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Andreas Schwab, Stefan Berger, Enikő 
Győri, Othmar Karas, Jessica Polfjärd, Eva Maydell, Christian Doleschal, Jörgen 
Warborn, Inese Vaidere, Siegfried Mureşan

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. pripomína, že udržateľné 
investície nemusia mať nižší rizikový 
profil než iné typy investícií; poukazuje na 
to, že úvahy o udržateľnosti preto nesmú 
byť na úkor úvah o finančnej stabilite;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 445
Linea Søgaard-Lidell

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. trvá na tom, že je potrebné prijať 
viac opatrení na zabezpečenie väčšej 
spoľahlivosti a porovnateľnosti ratingov 
udržateľnosti, a to aj prostredníctvom 
spoločných vymedzení pojmov a 
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transparentnosti metodík uplatňovaných 
pri posudzovaní udržateľnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 446
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. vyzýva Komisiu, aby zrevidovala 
nariadenie o úverových ratingoch s 
cieľom zabezpečiť riadne začlenenie rizík 
súvisiacich s udržateľnosťou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 447
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 21 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21b. vyzýva európske orgány dohľadu 
(ESA) a jednotný mechanizmus dohľadu, 
aby spolu s príslušnými vnútroštátnymi 
orgánmi urýchlene vypracovali ročné 
testy klimatických scenárov týkajúce sa 
finančných inštitúcií, nad ktorými 
vykonávajú dohľad, ako sa o tom v 
súčasnosti diskutuje najmä v sieti NGFS, 
a to s cieľom pochopiť, kde a do akej 
miery sú finančné riziká súvisiace s 
klímou v portfóliách príslušných 
finančných inštitúcií EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 448
Clotilde Armand
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Návrh uznesenia
Odsek 21 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21b. pripomína, že na dosiahnutie 
vysokej úrovne finančnej absorpcie musí 
Komisia vnútroštátnym verejným 
orgánom pri navrhovaní plánov 
transformácie, ako aj v súvisiacich 
administratívnych postupoch, poskytnúť 
technickú pomoc;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 449
Paul Tang, Petros Kokkalis, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Pierre Larrouturou, 
Joachim Schuster, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. žiada, aby sa zaviedol podporný 
rámec pre verejné udržateľné investície na 
dosiahnutie cieľov stanovených v 
európskej zelenej dohode, ale zdôrazňuje, 
že zvolený model financovania nesmie 
ohroziť udržateľnosť verejných financií v 
EÚ; podporuje záväzok výkonného 
podpredsedu Dombrovskisa preskúmať 
možnosti využitia taxonómie vo verejnom 
sektore; žiada, aby sa verejná podpora pre 
letecké spoločnosti využívala udržateľným 
a efektívnym spôsobom;

22. zdôrazňuje riziko zníženia 
verejných výdavkov na udržateľnú 
transformáciu v súvislosti s krízou 
spôsobenou ochorením COVID-19; žiada, 
aby sa zaviedol podporný rámec pre 
verejné udržateľné investície na 
dosiahnutie cieľov stanovených v 
európskej zelenej dohode, ale zdôrazňuje, 
že zvolený model financovania nesmie 
ohroziť udržateľnosť verejných financií v 
EÚ; podporuje vytvorenie udržateľného 
zlato-zeleného pravidla s cieľom vylúčiť 
udržateľné investície z rámca EÚ pre 
správu hospodárskych záležitostí; vyzýva 
na vytvorenie paktu udržateľného rozvoja 
s cieľom preskúmať plnenie cieľov v 
oblasti udržateľnosti a nedostatky v 
zelených investíciách v každom členskom 
štáte; víta skutočnosť, že taxonómia EÚ 
bude usmerňovať investície do oživenia 
Európy s cieľom zabezpečiť, aby boli v 
súlade s dlhodobými ambíciami EÚ; 
požaduje väčšiu transparentnosť stupňa 
udržateľnosti verejných investícií na 
úrovni EÚ a členských štátov; podporuje 
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záväzok výkonného podpredsedu 
Dombrovskisa preskúmať možnosti 
využitia taxonómie vo verejnom sektore; 
žiada, aby sa verejná podpora pre letecké 
spoločnosti využívala udržateľným a 
efektívnym spôsobom; podporuje sľub 
Komisie preskúmať, ako norma EÚ pre 
zelené dlhopisy, ako aj iné podporné 
rámce, môžu zvýšiť verejné a súkromné 
finančné prostriedky na udržateľné 
investície.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 450
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. žiada, aby sa zaviedol podporný 
rámec pre verejné udržateľné investície na 
dosiahnutie cieľov stanovených v 
európskej zelenej dohode, ale zdôrazňuje, 
že zvolený model financovania nesmie 
ohroziť udržateľnosť verejných financií v 
EÚ; podporuje záväzok výkonného 
podpredsedu Dombrovskisa preskúmať 
možnosti využitia taxonómie vo verejnom 
sektore; žiada, aby sa verejná podpora pre 
letecké spoločnosti využívala udržateľným 
a efektívnym spôsobom;

22. žiada, aby sa zaviedol podporný 
rámec pre verejné udržateľné investície na 
dosiahnutie cieľov stanovených v 
európskej zelenej dohode, a to s cieľom 
rozložiť verejné výdavky na investície do 
udržateľných hospodárskych činností na 
celý životný cyklus príslušnej hrubej 
tvorby kapitálu; žiada preto Komisiu, aby 
predložila legislatívne návrhy fiškálnych 
pravidiel EÚ s týmto cieľom v kontexte 
revízie tzv. balíka šiestich predpisov a tzv. 
balíka dvoch predpisov, a poukazuje na 
to, že takáto revízia je nevyhnutnou 
podmienkou zabezpečenia udržateľnosti 
verejných financií v EÚ; podporuje 
záväzok výkonného podpredsedu 
Dombrovskisa preskúmať možnosti toho, 
ako by sa taxonómia EÚ mala využívať 
vo verejnom sektore; domnieva sa, že 
takéto úsilie by malo viesť k prijatiu 
záväzných cieľov a minimálnych 
prahových hodnôt; žiada, aby verejná 
podpora pre letecké spoločnosti bola 
podmienená prijatím plánov 
dekarbonizácie a záväzkami na podporu 
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cieľov Únie v oblasti klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 451
Margarida Marques, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik Bergkvist, Elisabetta 
Gualmini

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. žiada, aby sa zaviedol podporný 
rámec pre verejné udržateľné investície na 
dosiahnutie cieľov stanovených v 
európskej zelenej dohode, ale zdôrazňuje, 
že zvolený model financovania nesmie 
ohroziť udržateľnosť verejných financií v 
EÚ; podporuje záväzok výkonného 
podpredsedu Dombrovskisa preskúmať 
možnosti využitia taxonómie vo verejnom 
sektore; žiada, aby sa verejná podpora pre 
letecké spoločnosti využívala udržateľným 
a efektívnym spôsobom;

22. žiada, aby sa zaviedol podporný 
rámec pre verejné udržateľné investície na 
dosiahnutie cieľov stanovených v 
európskej zelenej dohode, ale zdôrazňuje, 
že zvolený model financovania nesmie 
ohroziť udržateľnosť verejných financií v 
EÚ; domnieva sa, že pri preskúmaní 
rámca správy hospodárskych záležitostí 
EÚ by sa mali preskúmať spôsoby, ako 
podnietiť členské štáty k tomu, aby 
uskutočnili reformy a investície na 
riešenie environmentálnych výziev pri 
súčasnom zachovaní udržateľnosti dlhu; 
vyzýva členské štáty, aby aktívnejšie 
uplatňovali zásady zeleného 
rozpočtovania ako spôsob plnenia cieľov 
európskej zelenej dohody a zároveň 
zlepšili kvalitu verejných financií; 
podporuje záväzok výkonného 
podpredsedu Dombrovskisa preskúmať 
možnosti využitia taxonómie vo verejnom 
sektore; žiada, aby sa verejná podpora pre 
letecké spoločnosti využívala udržateľným 
a efektívnym spôsobom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 452
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, 
Valérie Hayer, Billy Kelleher

Návrh uznesenia
Odsek 22
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. žiada, aby sa zaviedol podporný 
rámec pre verejné udržateľné investície na 
dosiahnutie cieľov stanovených v 
európskej zelenej dohode, ale zdôrazňuje, 
že zvolený model financovania nesmie 
ohroziť udržateľnosť verejných financií v 
EÚ; podporuje záväzok výkonného 
podpredsedu Dombrovskisa preskúmať 
možnosti využitia taxonómie vo verejnom 
sektore; žiada, aby sa verejná podpora pre 
letecké spoločnosti využívala udržateľným 
a efektívnym spôsobom;

22. žiada, aby sa zaviedol podporný 
rámec pre verejné udržateľné investície na 
dosiahnutie cieľov stanovených v 
európskej zelenej dohode, ale zdôrazňuje, 
že zvolený model financovania nesmie 
ohroziť udržateľnosť verejných financií v 
EÚ; podporuje záväzok výkonného 
podpredsedu Dombrovskisa preskúmať 
možnosti využitia taxonómie vo verejnom 
sektore, a vyzýva preto Komisiu, aby 
zverejnila, ktorá časť výdavkov Únie je v 
súlade s kategóriami taxonómie, ako sú 
stanovené v nariadení (EÚ) 
2020/[nariadenie o taxonómii], a aby 
prijala aktualizovanú metodiku 
sledovania s cieľom monitorovať a 
podávať správy o trendoch kapitálových 
tokov smerom k udržateľným investíciám 
podľa nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2020/... 
[nariadenie o taxonómii]; žiada, aby sa 
verejná podpora pre letecké spoločnosti 
využívala udržateľným a efektívnym 
spôsobom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 453
Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. žiada, aby sa zaviedol podporný 
rámec pre verejné udržateľné investície na 
dosiahnutie cieľov stanovených v 
európskej zelenej dohode, ale zdôrazňuje, 
že zvolený model financovania nesmie 
ohroziť udržateľnosť verejných financií v 
EÚ; podporuje záväzok výkonného 
podpredsedu Dombrovskisa preskúmať 
možnosti využitia taxonómie vo verejnom 
sektore; žiada, aby sa verejná podpora pre 
letecké spoločnosti využívala udržateľným 

22. žiada, aby sa zaviedol podporný 
rámec pre verejné udržateľné investície na 
dosiahnutie cieľov stanovených v 
európskej zelenej dohode, ale zdôrazňuje, 
že zvolený model financovania nesmie 
ohroziť udržateľnosť verejných financií v 
EÚ; podporuje záväzok výkonného 
podpredsedu Dombrovskisa preskúmať 
možnosti využitia taxonómie vo verejnom 
sektore; žiada, aby sa verejná podpora pre 
letecké spoločnosti využívala udržateľným 
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a efektívnym spôsobom; a efektívnym spôsobom; domnieva sa, že 
dotácie alebo pôžičky pridelené veľkým 
spoločnostiam v rámci nástroja Next 
Generation EU by mali byť spojené s 
protihodnotou vrátane zákazu dividend a 
bonusov, povinnej fiškálnej 
transparentnosti s verejným vykazovaním 
podľa jednotlivých krajín, povinného 
znižovania rozdielov v odmeňovaní žien a 
mužov a pomeru odmeňovania riaditeľa a 
konkrétnych záväzkov a akčného plánu 
na zníženie ich emisií skleníkových plynov 
a negatívneho vplyvu na životné 
prostredie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 454
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. žiada, aby sa zaviedol podporný 
rámec pre verejné udržateľné investície na 
dosiahnutie cieľov stanovených v 
európskej zelenej dohode, ale zdôrazňuje, 
že zvolený model financovania nesmie 
ohroziť udržateľnosť verejných financií v 
EÚ; podporuje záväzok výkonného 
podpredsedu Dombrovskisa preskúmať 
možnosti využitia taxonómie vo verejnom 
sektore; žiada, aby sa verejná podpora pre 
letecké spoločnosti využívala udržateľným 
a efektívnym spôsobom;

22. žiada, aby sa zaviedol podporný 
rámec pre verejné udržateľné investície na 
dosiahnutie cieľov stanovených v 
európskej zelenej dohode, ale zdôrazňuje, 
že zvolený model financovania nesmie 
ohroziť udržateľnosť verejných financií v 
EÚ; podporuje záväzok výkonného 
podpredsedu Dombrovskisa preskúmať 
možnosti využitia taxonómie vo verejnom 
sektore; žiada, aby sa verejná podpora pre 
letecké spoločnosti využívala udržateľným 
a efektívnym spôsobom; a vyzýva EÚ, aby 
nepodporovala návrh predložený v 
kontexte Medzinárodnej organizácie 
civilného letectva (ICAO) na zmenu 
základu, od ktorého sa bude merať rast 
emisií v tomto odvetví, ktorá by mohla 
spôsobiť, že letecké spoločnosti nebudú 
platiť za svoj vplyv na klímu až do roku 
2024;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 455
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Stefan Berger, Enikő Győri, Jessica Polfjärd, 
Christian Doleschal, Jörgen Warborn, Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. žiada, aby sa zaviedol podporný 
rámec pre verejné udržateľné investície 
na dosiahnutie cieľov stanovených v 
európskej zelenej dohode, ale zdôrazňuje, 
že zvolený model financovania nesmie 
ohroziť udržateľnosť verejných financií v 
EÚ; podporuje záväzok výkonného 
podpredsedu Dombrovskisa preskúmať 
možnosti využitia taxonómie vo verejnom 
sektore; žiada, aby sa verejná podpora pre 
letecké spoločnosti využívala udržateľným 
a efektívnym spôsobom;

22. zdôrazňuje, že zvýšená úroveň 
verejných udržateľných investícií nesmie 
ohroziť udržateľnosť verejných financií v 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 456
Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. žiada, aby sa zaviedol podporný 
rámec pre verejné udržateľné investície na 
dosiahnutie cieľov stanovených v 
európskej zelenej dohode, ale zdôrazňuje, 
že zvolený model financovania nesmie 
ohroziť udržateľnosť verejných financií v 
EÚ; podporuje záväzok výkonného 
podpredsedu Dombrovskisa preskúmať 
možnosti využitia taxonómie vo verejnom 
sektore; žiada, aby sa verejná podpora pre 
letecké spoločnosti využívala udržateľným 
a efektívnym spôsobom;

22. žiada, aby sa zaviedol podporný 
rámec pre verejné udržateľné investície na 
dosiahnutie cieľov stanovených v 
európskej zelenej dohode, ale zdôrazňuje, 
že zvolený model financovania nesmie 
ohroziť udržateľnosť verejných financií v 
EÚ; podporuje záväzok výkonného 
podpredsedu Dombrovskisa preskúmať 
možnosti využitia taxonómie vo verejnom 
sektore; žiada, aby sa verejná podpora 
odvetvia dopravy, najmä leteckých 
spoločností, využívala udržateľným a 
efektívnym spôsobom a aby bola spojená s 
jasnou povinnosťou ďalšieho úsilia, 
pokiaľ ide o udržateľnosť v tomto 
odvetví;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 457
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. žiada, aby sa zaviedol podporný 
rámec pre verejné udržateľné investície na 
dosiahnutie cieľov stanovených v 
európskej zelenej dohode, ale zdôrazňuje, 
že zvolený model financovania nesmie 
ohroziť udržateľnosť verejných financií v 
EÚ; podporuje záväzok výkonného 
podpredsedu Dombrovskisa preskúmať 
možnosti využitia taxonómie vo verejnom 
sektore; žiada, aby sa verejná podpora pre 
letecké spoločnosti využívala udržateľným 
a efektívnym spôsobom;

22. žiada, aby sa zaviedol podporný 
rámec pre verejné udržateľné investície na 
dosiahnutie cieľov stanovených v 
európskej zelenej dohode, ale zdôrazňuje, 
že zvolený model financovania nesmie 
ohroziť udržateľnosť verejných financií v 
EÚ; podporuje záväzok výkonného 
podpredsedu Dombrovskisa preskúmať 
možnosti využitia taxonómie vo verejnom 
sektore, a to aj vo verejnom obstarávaní; 
žiada, aby sa verejná podpora pre letecké 
spoločnosti využívala udržateľným a 
efektívnym spôsobom a aby bola 
podmienená zverejňovaním cieľov v 
oblasti klímy a plánov zelenej 
transformácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 458
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. žiada, aby sa zaviedol podporný 
rámec pre verejné udržateľné investície na 
dosiahnutie cieľov stanovených v 
európskej zelenej dohode, ale zdôrazňuje, 
že zvolený model financovania nesmie 
ohroziť udržateľnosť verejných financií v 
EÚ; podporuje záväzok výkonného 
podpredsedu Dombrovskisa preskúmať 
možnosti využitia taxonómie vo verejnom 
sektore; žiada, aby sa verejná podpora pre 
letecké spoločnosti využívala udržateľným 

22. žiada, aby sa zaviedol podporný 
rámec pre verejné udržateľné investície na 
dosiahnutie cieľov stanovených v 
európskej zelenej dohode, ale zdôrazňuje, 
že zvolený model financovania nesmie 
ohroziť udržateľnosť verejných financií v 
EÚ; podporuje záväzok výkonného 
podpredsedu Dombrovskisa preskúmať 
možnosti využitia taxonómie vo verejnom 
sektore; žiada, aby sa verejná podpora pre 
letecké spoločnosti využívala udržateľným 
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a efektívnym spôsobom; a efektívnym spôsobom a zároveň aby sa 
zabezpečilo dodržiavanie sociálneho, 
environmentálneho a spotrebiteľského 
práva EÚ ako podmienky takejto pomoci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 459
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. žiada, aby sa zaviedol podporný 
rámec pre verejné udržateľné investície 
na dosiahnutie cieľov stanovených v 
európskej zelenej dohode, ale zdôrazňuje, 
že zvolený model financovania nesmie 
ohroziť udržateľnosť verejných financií v 
EÚ; podporuje záväzok výkonného 
podpredsedu Dombrovskisa preskúmať 
možnosti využitia taxonómie vo verejnom 
sektore; žiada, aby sa verejná podpora pre 
letecké spoločnosti využívala udržateľným 
a efektívnym spôsobom;

22. zdôrazňuje, že zvolený model 
financovania musí rešpektovať 
udržateľnosť verejných financií v EÚ, 
najmä doložku o nezadlžovaní zakotvenú 
v článku 311 ZFEÚ; varuje, že 
uplatňovanie taxonómie vo verejnom 
sektore môže ohroziť národnú 
zvrchovanosť členských štátov a 
obmedziť ich výlučné právomoci; žiada, 
aby sa verejná podpora pre letecké 
spoločnosti využívala udržateľným a 
efektívnym spôsobom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 460
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. žiada, aby sa zaviedol podporný 
rámec pre verejné udržateľné investície na 
dosiahnutie cieľov stanovených v 
európskej zelenej dohode, ale zdôrazňuje, 
že zvolený model financovania nesmie 
ohroziť udržateľnosť verejných financií v 
EÚ; podporuje záväzok výkonného 
podpredsedu Dombrovskisa preskúmať 
možnosti využitia taxonómie vo verejnom 
sektore; žiada, aby sa verejná podpora pre 

22. žiada, aby sa zaviedol podporný 
rámec pre verejné udržateľné investície na 
dosiahnutie cieľov stanovených v 
európskej zelenej dohode, ale zdôrazňuje, 
že zvolený model financovania nesmie 
ohroziť udržateľnosť verejných financií v 
EÚ; podporuje záväzok výkonného 
podpredsedu Dombrovskisa preskúmať 
možnosti využitia taxonómie vo verejnom 
sektore; trvá na tom, aby akákoľvek 
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letecké spoločnosti využívala udržateľným 
a efektívnym spôsobom;

verejná podpora pre letecké spoločnosti 
bola podmienená právami pracovníkov a 
pokrokom pri dosahovaní ambicióznych 
cieľov v oblasti životného prostredia a 
klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 461
Clara Ponsatí Obiols

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. žiada, aby sa zaviedol podporný 
rámec pre verejné udržateľné investície na 
dosiahnutie cieľov stanovených v 
európskej zelenej dohode, ale zdôrazňuje, 
že zvolený model financovania nesmie 
ohroziť udržateľnosť verejných financií v 
EÚ; podporuje záväzok výkonného 
podpredsedu Dombrovskisa preskúmať 
možnosti využitia taxonómie vo verejnom 
sektore; žiada, aby sa verejná podpora pre 
letecké spoločnosti využívala udržateľným 
a efektívnym spôsobom;

22. žiada, aby sa zaviedol podporný 
rámec pre verejné udržateľné investície na 
dosiahnutie cieľov stanovených v 
európskej zelenej dohode, ale zdôrazňuje, 
že zvolený model financovania nesmie 
ohroziť udržateľnosť verejných financií v 
EÚ; podporuje záväzok výkonného 
podpredsedu Dombrovskisa preskúmať 
možnosti využitia taxonómie vo verejnom 
sektore; žiada, aby sa verejná podpora pre 
letecké spoločnosti alebo iné odvetvia 
zasiahnuté krízou spôsobenou ochorením 
COVID-19, ako cestovný ruch a 
automobilový priemysel, využívala 
udržateľným a efektívnym spôsobom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 462
Clotilde Armand

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. žiada, aby sa zaviedol podporný 
rámec pre verejné udržateľné investície na 
dosiahnutie cieľov stanovených v 
európskej zelenej dohode, ale zdôrazňuje, 
že zvolený model financovania nesmie 
ohroziť udržateľnosť verejných financií v 

22. žiada, aby sa zaviedol podporný 
rámec pre verejné udržateľné investície na 
dosiahnutie cieľov stanovených v 
európskej zelenej dohode, ale zdôrazňuje, 
že zvolený model financovania nesmie 
ohroziť udržateľnosť verejných financií v 
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EÚ; podporuje záväzok výkonného 
podpredsedu Dombrovskisa preskúmať 
možnosti využitia taxonómie vo verejnom 
sektore; žiada, aby sa verejná podpora pre 
letecké spoločnosti využívala udržateľným 
a efektívnym spôsobom;

EÚ; žiada, aby sa verejná podpora pre 
letecké spoločnosti využívala udržateľným 
a efektívnym spôsobom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 463
Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. žiada, aby sa zaviedol podporný 
rámec pre verejné udržateľné investície na 
dosiahnutie cieľov stanovených v 
európskej zelenej dohode, ale zdôrazňuje, 
že zvolený model financovania nesmie 
ohroziť udržateľnosť verejných financií v 
EÚ; podporuje záväzok výkonného 
podpredsedu Dombrovskisa preskúmať 
možnosti využitia taxonómie vo verejnom 
sektore; žiada, aby sa verejná podpora pre 
letecké spoločnosti využívala udržateľným 
a efektívnym spôsobom;

22. žiada, aby sa zaviedol podporný 
rámec pre verejné udržateľné investície na 
dosiahnutie cieľov stanovených v 
európskej zelenej dohode, ale zdôrazňuje, 
že zvolený model financovania nesmie 
ohroziť udržateľnosť verejných financií v 
EÚ; podporuje záväzok výkonného 
podpredsedu Dombrovskisa preskúmať 
možnosti využitia taxonómie vo verejnom 
sektore; žiada, aby sa verejná podpora pre 
letecké spoločnosti a automobilový 
priemysel využívala udržateľným a 
efektívnym spôsobom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 464
Carmen Avram

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. žiada, aby sa zaviedol podporný 
rámec pre verejné udržateľné investície na 
dosiahnutie cieľov stanovených v 
európskej zelenej dohode, ale zdôrazňuje, 
že zvolený model financovania nesmie 
ohroziť udržateľnosť verejných financií v 
EÚ; podporuje záväzok výkonného 

22. žiada, aby sa zaviedol podporný 
rámec pre verejné udržateľné investície na 
kolektívne dosiahnutie cieľov stanovených 
v európskej zelenej dohode, ale zdôrazňuje, 
že zvolený model financovania nesmie 
ohroziť udržateľnosť verejných financií v 
EÚ; podporuje záväzok výkonného 
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podpredsedu Dombrovskisa preskúmať 
možnosti využitia taxonómie vo verejnom 
sektore; žiada, aby sa verejná podpora pre 
letecké spoločnosti využívala udržateľným 
a efektívnym spôsobom;

podpredsedu Dombrovskisa preskúmať 
možnosti využitia taxonómie vo verejnom 
sektore; žiada, aby sa verejná podpora pre 
letecké spoločnosti využívala udržateľným 
a efektívnym spôsobom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 465
Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. vyzýva Komisiu, aby požiadala 
príjemcov svojich finančných nástrojov v 
odvetviach s vysokými emisiami vrátane 
projektov podporovaných Európskou 
investičnou bankou, aby vykonali 
záťažový test adaptácie na zmenu klímy, a 
poukazuje na to, že ak príjemca nesplní 
záťažový test adaptácie na zmenu klímy, 
nie je oprávnený na čerpanie z 
finančného nástroja Únie; zdôrazňuje, že 
Európska komisia by mala poskytnúť 
usmernenia príjemcom na základe 
stratégie EÚ v oblasti adaptácie na zmenu 
klímy a údajov Európskej 
environmentálnej agentúry o tom, ako 
zosúladiť investičný projekt s 
požiadavkami na adaptáciu na zmenu 
klímy; zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa v 
takýchto usmerneniach primerane 
využívali kritériá stanovené v [nariadenie 
o vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií];

Or. en

Pozmeňujúci návrh 466
Paul Tang, Manon Aubry, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pierre 
Larrouturou, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. žiada, aby všeobecná úniková 
doložka Paktu stability a rastu platila 
počas celej súčasnej hospodárskej a 
zdravotnej krízy; zdôrazňuje, že vysoká 
miera zadlženosti po reaktivácii 
rozpočtových pravidiel môže viesť k 
postupom pri nadmernom deficite pre 
mnohé členské štáty EÚ; požaduje 
reformu Paktu stability a rastu s 
výdavkovým pravidlom, ktoré uľahčí čisté 
verejné investície, umožní proticyklické 
opatrenia a zohľadní fiškálnu pozíciu EÚ 
ako celok, aby sa znížilo riziko uloženia 
závažných úsporných opatrení po 
reaktivácii Paktu stability a rastu a aby sa 
umožnili investície potrebné na oživenie a 
na udržateľnú a spravodlivú 
transformáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 467
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. pripomína, že podľa vlastných 
výpočtov Komisie by konzervatívny odhad 
dodatočných investícií potrebných na 
dosiahnutie súčasných cieľov politiky EÚ 
v oblasti klímy a životného prostredia do 
roku 2030 predstavoval približne 470 
miliárd EUR ročne; konštatuje, že 
fiškálne pravidlá EÚ, ktoré sú v 
súčasnosti pozastavené, by tieto investície 
znemožňovali z dôvodu povinnosti 
dodržiavať pravidlo pomeru deficitu k 
HDP; vyzýva na zavedenie európskeho 
zlatého pravidla s cieľom vylúčiť verejné 
investície na podporu environmentálnej 
udržateľnosti z výpočtov štrukturálneho 
deficitu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 468
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. zdôrazňuje, že pri spravodlivej 
transformácii, ktorou sa zabezpečí 
dosiahnutie a účinnosť stanovených 
cieľov, by sa pri prideľovaní zdrojov mali 
zohľadniť aj výsledky dosiahnuté 
jednotlivými členskými štátmi, pokiaľ ide 
o ciele do roku 2020 v oblasti energetickej 
efektívnosti a alternatív energie z 
obnoviteľných zdrojov; domnieva sa, že 
týmto spôsobom by sa zaručil pozitívny 
prístup pre členské štáty, ktoré už predtým 
investovali a dosiahli stanovené ciele, bez 
potrestania tých, ktoré transformáciu 
zdržali;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 469
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. nabáda Komisiu, aby zmapovala 
praktické najlepšie postupy týkajúce sa 
zeleného rozpočtovania, a naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby podnikla podobné 
iniciatívy v medzinárodnom kontexte; 
zdôrazňuje, že zdravé verejné financie sú 
hlavným cieľom európskych fiškálnych 
pravidiel a že ekologické investície by sa 
preto nemali posudzovať mimo 
rozpočtového rámca Paktu stability a 
rastu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 470
Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
aby prechodné činnosti, ktoré umožnia 
výrazné zlepšenie na ceste k 
dekarbonizácii, zníženie environmentálnej 
stopy alebo zlepšenie efektívnosti 
využívania zdrojov v kľúčových 
odvetviach hospodárstva, boli oprávnené 
na získanie finančných prostriedkov v 
rámci investičného plánu pre udržateľnú 
Európu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 471
Caroline Nagtegaal, Ondřej Kovařík

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. zdôrazňuje, že európske 
hospodárstvo je zložené prevažne z 
mikropodnikov a MSP; naliehavo preto 
vyzýva Komisiu, aby venovala osobitnú 
pozornosť týmto druhom podnikov, napr. 
poskytovaním lepšieho prístupu k 
financovaniu a rekvalifikácii 
zamestnancov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 472
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. trvá na tom, aby udržateľné 
investície členských štátov do 
zmierňovania zmeny klímy, adaptácie na 
zmenu klímy a spravodlivého prechodu ku 
klimatickej neutralite boli vyňaté z Paktu 
stability a rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 473
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Stefan Berger, Enikő Győri, Jessica Polfjärd, 
Christian Doleschal, Jörgen Warborn, Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. odmieta myšlienku podporného 
rámca pre udržateľné verejné investície 
alebo akéhokoľvek „urýchleného 
postupu“ v rámci Paktu stability a rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 474
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. domnieva sa, že čas krízy môže 
poskytnúť príležitosť na rýchly, 
spravodlivý a ekologický odchod od 
súčasného uhlíkového hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 475
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Hélène 
Laporte
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Návrh uznesenia
Odsek 22 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22b. zdôrazňuje význam verejných 
investícií zameraných na realizáciu 
intervencií a projektov na nápravu a 
obnovu životného prostredia na územiach 
vrátane morských, riečnych a horských 
oblastí, kde existuje vysoká úroveň 
znečistenia a kontaminácie v dôsledku 
odkladania toxického odpadu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 476
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 22 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22b. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
zvýšila úsilie o lepšiu udržateľnosť 
verejného obstarávania a zadávania 
zákaziek a aby zvýšila európsku 
koordináciu v tomto smere;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 477
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn Regner, Joachim Schuster, Csaba 
Molnár, Aurore Lalucq, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Odsek 22 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22b. vyzýva členské štáty, aby zverejnili 
vystavenie svojho ročného rozpočtu 
rôznym cieľom a kategóriám taxonómie 
EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 478
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. pripomína, že európsky semester je 
rámcom pre členské štáty EÚ na 
koordináciu svojich rozpočtových a 
hospodárskych politík; vyjadruje 
presvedčenie, že by mohol uľahčiť 
vykonávanie európskej zelenej dohody, 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
cieľov OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja; domnieva sa, že ciele 
udržateľného rozvoja by mali byť v centre 
procesu tvorby politík EÚ;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 479
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. pripomína, že európsky semester je 
rámcom pre členské štáty EÚ na 
koordináciu svojich rozpočtových a 
hospodárskych politík; vyjadruje 
presvedčenie, že by mohol uľahčiť 
vykonávanie európskej zelenej dohody, 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
cieľov OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja; domnieva sa, že ciele 
udržateľného rozvoja by mali byť v centre 
procesu tvorby politík EÚ;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 480
Petros Kokkalis



PE652.496v02-00 248/298 AM\1209233SK.docx

SK

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. pripomína, že európsky semester je 
rámcom pre členské štáty EÚ na 
koordináciu svojich rozpočtových a 
hospodárskych politík; vyjadruje 
presvedčenie, že by mohol uľahčiť 
vykonávanie európskej zelenej dohody, 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
cieľov OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja; domnieva sa, že ciele 
udržateľného rozvoja by mali byť v centre 
procesu tvorby politík EÚ;

23. pripomína, že európsky semester je 
rámcom pre členské štáty EÚ na 
koordináciu svojich rozpočtových a 
hospodárskych politík; víta začlenenie 
environmentálnej udržateľnosti do 
procesu európskeho semestra, najmä 
prostredníctvom správ o jednotlivých 
krajinách za rok 2020; vyzýva Komisiu, 
aby doplnila súčasný rámec európskeho 
semestra o klimatické a environmentálne 
ukazovatele s cieľom uľahčiť 
monitorovanie pokroku členských štátov 
pri dosahovaní cieľov európskej zelenej 
dohody, Európskeho piliera sociálnych 
práv a cieľov OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja; domnieva sa, že ciele 
udržateľného rozvoja by mali byť v centre 
procesu tvorby politík EÚ, a v tejto 
súvislosti víta ich zahrnutie do správ 
európskeho semestra o jednotlivých 
krajinách za rok 2020; ďalej vyzýva 
Komisiu, aby v nasledujúcom cykle 
semestra vypracovala a bezodkladne 
predložila súbor kľúčových ukazovateľov 
na zlepšenie analýzy makroekonomických 
a sociálnych dôsledkov zelenej 
transformácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 481
Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. pripomína, že európsky semester je 
rámcom pre členské štáty EÚ na 
koordináciu svojich rozpočtových a 
hospodárskych politík; vyjadruje 
presvedčenie, že by mohol uľahčiť 
vykonávanie európskej zelenej dohody, 

23. pripomína, že európsky semester je 
rámcom pre členské štáty EÚ na 
koordináciu svojich rozpočtových a 
hospodárskych politík; vyjadruje 
presvedčenie, že by mohol uľahčiť 
vykonávanie európskej zelenej dohody, 
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Európskeho piliera sociálnych práv a 
cieľov OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja; domnieva sa, že ciele 
udržateľného rozvoja by mali byť v centre 
procesu tvorby politík EÚ;

Európskeho piliera sociálnych práv a 
cieľov OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja; domnieva sa, že ciele 
udržateľného rozvoja by mali byť v centre 
procesu tvorby politík EÚ; zdôrazňuje 
kľúčovú úlohu európskeho semestra pri 
udržiavaní nízkej úrovne verejných 
investícií v EÚ; vyzýva preto na vylúčenie 
udržateľných investícií z výpočtu 
verejného deficitu; zdôrazňuje, že 
investície do fosílnych palív vrátane plynu 
a investície do jadrovej energie by sa 
nemali považovať za udržateľné; 
domnieva sa, že Pakt stability a rastu musí 
byť nahradený Paktom zamestnanosti a 
udržateľnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 482
Aurore Lalucq

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. pripomína, že európsky semester je 
rámcom pre členské štáty EÚ na 
koordináciu svojich rozpočtových a 
hospodárskych politík; vyjadruje 
presvedčenie, že by mohol uľahčiť 
vykonávanie európskej zelenej dohody, 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
cieľov OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja; domnieva sa, že ciele 
udržateľného rozvoja by mali byť v centre 
procesu tvorby politík EÚ;

23. pripomína, že európsky semester je 
rámcom pre členské štáty EÚ na 
koordináciu svojich rozpočtových a 
hospodárskych politík; vyjadruje 
presvedčenie, že by mohol uľahčiť 
vykonávanie európskej zelenej dohody, 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
cieľov OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja; domnieva sa, že ciele 
udržateľného rozvoja by mali byť v centre 
procesu tvorby politík EÚ; podporuje 
flexibilitu vo vykonávaní Paktu stability a 
rastu, ako to navrhla Komisia v roku 2015 
a v roku 2020; 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;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 483
Pierre Larrouturou, Margarida Marques, Paul Tang

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. pripomína, že európsky semester je 
rámcom pre členské štáty EÚ na 
koordináciu svojich rozpočtových a 
hospodárskych politík; vyjadruje 
presvedčenie, že by mohol uľahčiť 
vykonávanie európskej zelenej dohody, 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
cieľov OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja; domnieva sa, že ciele 
udržateľného rozvoja by mali byť v centre 
procesu tvorby politík EÚ;

23. pripomína, že európsky semester je 
rámcom pre členské štáty EÚ na 
koordináciu svojich rozpočtových a 
hospodárskych politík; pripomína, že tento 
proces by sa mal zlepšiť s cieľom 
podnietiť udržateľné a inkluzívne verejné 
investície členských štátov a ich miestnych 
orgánov, podporovať potrebné 
hospodárske a sociálne opatrenia, ktoré 
budú prechod sprevádzať, a prispieť k 
vykonávaniu európskej zelenej dohody, 
Európskeho piliera sociálnych práv; 
záväzkov EÚ a jej členských štátov 
prijatých v rámci Parížskej dohody a 
cieľov OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja; domnieva sa, že ciele 
udržateľného rozvoja by mali byť v centre 
procesu tvorby politík EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 484
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. pripomína, že európsky semester je 
rámcom pre členské štáty EÚ na 
koordináciu svojich rozpočtových a 
hospodárskych politík; vyjadruje 
presvedčenie, že by mohol uľahčiť 
vykonávanie európskej zelenej dohody, 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
cieľov OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja; domnieva sa, že ciele 
udržateľného rozvoja by mali byť v centre 

23. pripomína, že európsky semester by 
mal byť rámcom pre členské štáty EÚ na 
koordináciu svojich rozpočtových a 
hospodárskych politík; vyjadruje 
presvedčenie, že prepracovaný rámec 
semestra EÚ by mal uľahčiť vykonávanie 
európskej zelenej dohody, Európskeho 
piliera sociálnych práv a cieľov OSN v 
oblasti udržateľného rozvoja; domnieva sa, 
že ciele udržateľného rozvoja a rodová 
rovnosť by mali byť v centre procesu 
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procesu tvorby politík EÚ; tvorby politík EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
systematicky vydávala odporúčania pre 
jednotlivé krajiny s cieľom ukončiť 
dotácie, ktoré poškodzujú životné 
prostredie, pre členské štáty, v ktorých 
existujú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 485
Paul Tang, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Pedro 
Marques

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. pripomína, že európsky semester je 
rámcom pre členské štáty EÚ na 
koordináciu svojich rozpočtových a 
hospodárskych politík; vyjadruje 
presvedčenie, že by mohol uľahčiť 
vykonávanie európskej zelenej dohody, 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
cieľov OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja; domnieva sa, že ciele 
udržateľného rozvoja by mali byť v centre 
procesu tvorby politík EÚ;

23. pripomína, že európsky semester je 
rámcom pre členské štáty EÚ na 
koordináciu svojich rozpočtových a 
hospodárskych politík; vyjadruje 
presvedčenie, že musí uľahčiť vykonávanie 
európskej zelenej dohody, Európskeho 
piliera sociálnych práv a cieľov OSN v 
oblasti udržateľného rozvoja; domnieva sa, 
že ciele udržateľného rozvoja by mali byť 
v centre procesu tvorby politík EÚ; vyzýva 
preto na vytvorenie nového cyklu 
udržateľného rozvoja ako jedného 
komplexného postupu dohľadu nad 
cieľmi v oblasti hospodárstva, v sociálnej 
oblasti a v oblasti udržateľnosti, a na 
uplatňovanie uvedeného paktu 
udržateľného rozvoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 486
Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, Ondřej Kovařík

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. pripomína, že európsky semester je 
rámcom pre členské štáty EÚ na 

23. pripomína, že európsky semester je 
rámcom pre členské štáty EÚ na 
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koordináciu svojich rozpočtových a 
hospodárskych politík; vyjadruje 
presvedčenie, že by mohol uľahčiť 
vykonávanie európskej zelenej dohody, 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
cieľov OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja; domnieva sa, že ciele 
udržateľného rozvoja by mali byť v centre 
procesu tvorby politík EÚ;

koordináciu svojich rozpočtových a 
hospodárskych politík; vyjadruje 
presvedčenie, že by mohol uľahčiť 
vykonávanie európskej zelenej dohody, 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
cieľov OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja; domnieva sa, že investície so 
sociálnym vplyvom vytvárajú vyváženú 
sociálno-hospodársku transformáciu, 
ktorá zabraňuje vytváraniu alebo podpore 
rizík spojených so sociálnou neistotou 
alebo nestabilným podnikateľským 
prostredím; domnieva sa, že ciele 
udržateľného rozvoja by mali byť v centre 
procesu tvorby politík EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 487
Marek Belka, Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. pripomína, že európsky semester je 
rámcom pre členské štáty EÚ na 
koordináciu svojich rozpočtových a 
hospodárskych politík; vyjadruje 
presvedčenie, že by mohol uľahčiť 
vykonávanie európskej zelenej dohody, 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
cieľov OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja; domnieva sa, že ciele 
udržateľného rozvoja by mali byť v centre 
procesu tvorby politík EÚ;

23. pripomína, že európsky semester je 
rámcom pre členské štáty EÚ na 
koordináciu svojich rozpočtových a 
hospodárskych politík; vyjadruje 
presvedčenie, že musí uľahčiť 
vykonávanie európskej zelenej dohody, 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja 
a zároveň klásť prísny dôraz na 
hospodársku a sociálnu udržateľnosť, 
ako aj na vzájomnú a úprimnú 
spoluprácu medzi členskými štátmi; 
domnieva sa, že ciele udržateľného rozvoja 
by mali byť v centre procesu tvorby politík 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 488
Sirpa Pietikäinen
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Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. pripomína, že európsky semester je 
rámcom pre členské štáty EÚ na 
koordináciu svojich rozpočtových a 
hospodárskych politík; vyjadruje 
presvedčenie, že by mohol uľahčiť 
vykonávanie európskej zelenej dohody, 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
cieľov OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja; domnieva sa, že ciele 
udržateľného rozvoja by mali byť v centre 
procesu tvorby politík EÚ;

23. pripomína, že európsky semester je 
rámcom pre členské štáty EÚ na 
koordináciu svojich rozpočtových a 
hospodárskych politík; vyjadruje 
presvedčenie, že by mohol uľahčiť 
vykonávanie európskej zelenej dohody, 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja 
a víta záväzok Komisie v tomto smere 
uvedený v jej oznámení o investičnom 
pláne pre udržateľnú Európu; domnieva 
sa, že ciele udržateľného rozvoja by mali 
byť v centre procesu tvorby politík EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 489
Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. pripomína, že európsky semester je 
rámcom pre členské štáty EÚ na 
koordináciu svojich rozpočtových a 
hospodárskych politík; vyjadruje 
presvedčenie, že by mohol uľahčiť 
vykonávanie európskej zelenej dohody, 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
cieľov OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja; domnieva sa, že ciele 
udržateľného rozvoja by mali byť v centre 
procesu tvorby politík EÚ;

23. pripomína, že európsky semester je 
rámcom pre členské štáty EÚ na 
koordináciu svojich rozpočtových a 
hospodárskych politík; vyjadruje 
presvedčenie, že by mohol uľahčiť 
vykonávanie európskej zelenej dohody, 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
cieľov OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja; domnieva sa, že ciele 
udržateľného rozvoja by mali byť v centre 
procesu tvorby politík EÚ; zdôrazňuje 
preto potrebu revízie európskeho semestra 
a presnejšie Paktu stability a rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 490
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Andreas Schwab, Stefan Berger, Enikő 
Győri, Jessica Polfjärd, Christian Doleschal, Jörgen Warborn, Inese Vaidere
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Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. pripomína, že európsky semester je 
rámcom pre členské štáty EÚ na 
koordináciu svojich rozpočtových a 
hospodárskych politík; vyjadruje 
presvedčenie, že by mohol uľahčiť 
vykonávanie európskej zelenej dohody, 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
cieľov OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja; domnieva sa, že ciele 
udržateľného rozvoja by mali byť v centre 
procesu tvorby politík EÚ;

23. pripomína, že európsky semester je 
rámcom pre členské štáty EÚ na 
koordináciu svojich rozpočtových a 
hospodárskych politík; vyjadruje 
presvedčenie, že európsky semester nie je 
tou správnou cestou k uľahčeniu 
vykonávania európskej zelenej dohody, 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
cieľov OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja; domnieva sa, že v centre 
sústredeného európskeho semestra by 
mala byť konkurencieschopnosť a zdravá 
fiškálna politika;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 491
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. pripomína, že európsky semester je 
rámcom pre členské štáty EÚ na 
koordináciu svojich rozpočtových a 
hospodárskych politík; vyjadruje 
presvedčenie, že by mohol uľahčiť 
vykonávanie európskej zelenej dohody, 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
cieľov OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja; domnieva sa, že ciele 
udržateľného rozvoja by mali byť v centre 
procesu tvorby politík EÚ;

23. pripomína, že európsky semester je 
zbytočným rámcom pre členské štáty EÚ 
na koordináciu svojich rozpočtových a 
hospodárskych politík; vyjadruje 
presvedčenie, že keďže nedokázal zaistiť 
súlad členských štátov s Paktom stability a 
rastu, tým skôr nedokáže uľahčiť 
vykonávanie európskej zelenej dohody a 
cieľov OSN v oblasti udržateľného rozvoja 
v rámci Paktu stability a rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 492
Esther de Lange
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Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. pripomína, že európsky semester je 
rámcom pre členské štáty EÚ na 
koordináciu svojich rozpočtových a 
hospodárskych politík; vyjadruje 
presvedčenie, že by mohol uľahčiť 
vykonávanie európskej zelenej dohody, 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
cieľov OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja; domnieva sa, že ciele 
udržateľného rozvoja by mali byť v centre 
procesu tvorby politík EÚ;

23. pripomína, že európsky semester je 
rámcom pre členské štáty EÚ na 
koordináciu svojich rozpočtových a 
hospodárskych politík; vyjadruje 
presvedčenie, že európsky semester by 
navyše mohol uľahčiť vykonávanie 
európskej zelenej dohody, Európskeho 
piliera sociálnych práv a cieľov OSN v 
oblasti udržateľného rozvoja bez toho, aby 
to ohrozilo primárny cieľ v oblasti 
obozretných fiškálnych politík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 493
Johan Van Overtveldt

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. pripomína, že európsky semester je 
rámcom pre členské štáty EÚ na 
koordináciu svojich rozpočtových a 
hospodárskych politík; vyjadruje 
presvedčenie, že by mohol uľahčiť 
vykonávanie európskej zelenej dohody, 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
cieľov OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja; domnieva sa, že ciele 
udržateľného rozvoja by mali byť v centre 
procesu tvorby politík EÚ;

23. pripomína, že európsky semester je 
rámcom pre členské štáty EÚ na 
koordináciu svojich rozpočtových a 
hospodárskych politík; vyjadruje 
presvedčenie, že by mohol uľahčiť 
vykonávanie európskej zelenej dohody a 
cieľov OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja; domnieva sa, že je potrebná 
väčšia flexibilita v rámci Paktu stability a 
rastu na zvýšenie celkovej úrovne 
dlhodobých investícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 494
Clara Ponsatí Obiols

Návrh uznesenia
Odsek 23
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. pripomína, že európsky semester je 
rámcom pre členské štáty EÚ na 
koordináciu svojich rozpočtových a 
hospodárskych politík; vyjadruje 
presvedčenie, že by mohol uľahčiť 
vykonávanie európskej zelenej dohody, 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
cieľov OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja; domnieva sa, že ciele 
udržateľného rozvoja by mali byť v centre 
procesu tvorby politík EÚ;

23. pripomína, že európsky semester je 
rámcom pre členské štáty EÚ na 
koordináciu svojich rozpočtových a 
hospodárskych politík; vyjadruje 
presvedčenie, že by mal byť v úplnom 
súlade s vykonávaním európskej zelenej 
dohody, Európskeho piliera sociálnych 
práv a cieľov OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja; domnieva sa, že ciele 
udržateľného rozvoja by mali byť v centre 
procesu tvorby politík EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 495
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, 
Valérie Hayer, Paul Tang, Billy Kelleher

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. vyzýva Komisiu, aby rozšírila 
európsky semester doplnením súčasného 
prístupu založeného na fiškálnej a 
rozpočtovej disciplíne klimatickou a 
environmentálnou disciplínou bez toho, 
aby tým bol oslabený európsky semester; 
vyzýva preto Európsku komisiu, aby 
vytvorila nový klimatický ukazovateľ, 
ktorý bude odzrkadľovať hospodárske 
ukazovatele, aby posúdila rozdiely medzi 
štruktúrou rozpočtov členských štátov 
a pokrokom pri dosahovaní scenára 
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 európsky semester priniesol členským 
štátom odporúčania na zníženie ich 
klimatického dlhu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 496
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. vyzýva Komisiu a Eurostat, aby 
zrevidovali svoj súbor ukazovateľov 
cieľov udržateľného rozvoja; zdôrazňuje, 
že ukazovatele by mali byť prepojené s 
konkrétnymi a kvantifikovateľnými 
cieľmi na uľahčenie sledovania pokroku 
pri dosahovaní cieľov udržateľného 
rozvoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 497
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pierre 
Larrouturou, Joachim Schuster, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. konštatuje, že plány oživenia a 
odolnosti budú vychádzať zo zdieľaných 
priorít EÚ; v tejto súvislosti poukazuje na 
európsku zelenú dohodu a Európsky pilier 
sociálnych práv; žiada začleniť priority do 
oblastí, ako sú zamestnanosť, zručnosti, 
vzdelávanie, výskum a inovácie a zdravie, 
ale aj do oblastí týkajúcich sa 
podnikateľského prostredia vrátane 
verejnej správy a finančného sektora;

24. konštatuje, že plány oživenia a 
odolnosti budú vychádzať zo zdieľaných 
priorít EÚ; v tejto súvislosti poukazuje na 
európsku zelenú dohodu a Európsky pilier 
sociálnych práv; žiada začleniť priority do 
oblastí, ako sú zamestnanosť, zručnosti, 
vzdelávanie, výskum a inovácie a zdravie, 
ale aj do oblastí týkajúcich sa 
podnikateľského prostredia vrátane 
verejnej správy a finančného sektora; 
domnieva sa, že ustanovenia o 
udržateľnosti v súčasnom nariadení o 
Mechanizme na podporu obnovy a 
odolnosti sú nedostatočné; domnieva sa, 
že je nevyhnutné začleniť taxonómiu EÚ 
do plánov oživenia a odolnosti 
prostredníctvom ambiciózneho 
minimálneho cieľa výdavkov na 
environmentálne udržateľné hospodárske 
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činnosti a uplatňovania zásady „výrazne 
nepoškodzovať“ na všetky výdavky 
vynaložené prostredníctvom týchto 
plánov; považuje Komisiu za zodpovednú 
za monitorovanie dodržiavania týchto 
plánov a za opätovné pridelenie 
finančných prostriedkov, ktoré sa 
nevynaložia v súlade s plánmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 498
Clotilde Armand

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. konštatuje, že plány oživenia a 
odolnosti budú vychádzať zo zdieľaných 
priorít EÚ; v tejto súvislosti poukazuje na 
európsku zelenú dohodu a Európsky pilier 
sociálnych práv; žiada začleniť priority do 
oblastí, ako sú zamestnanosť, zručnosti, 
vzdelávanie, výskum a inovácie a zdravie, 
ale aj do oblastí týkajúcich sa 
podnikateľského prostredia vrátane 
verejnej správy a finančného sektora;

24. konštatuje, že plány oživenia a 
odolnosti budú vychádzať zo zdieľaných 
priorít EÚ; v tejto súvislosti poukazuje na 
európsku zelenú dohodu a Európsky pilier 
sociálnych práv; žiada začleniť priority do 
oblastí, ako sú zamestnanosť, zručnosti, 
vzdelávanie, výskum a inovácie a zdravie, 
ale aj do oblastí týkajúcich sa 
podnikateľského prostredia vrátane 
verejnej správy a finančného sektora; 
pripomína, že je potrebné zabrániť 
hospodárskym rozdielom medzi členskými 
štátmi pri vykonávaní investičného plánu 
pre udržateľnú Európu, čo by mohlo 
viesť k spomaleniu hospodárskej obnovy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 499
Margarida Marques, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik Bergkvist, Elisabetta 
Gualmini

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. konštatuje, že plány oživenia a 
odolnosti budú vychádzať zo zdieľaných 

24. konštatuje, že plány oživenia a 
odolnosti budú vychádzať zo zdieľaných 
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priorít EÚ; v tejto súvislosti poukazuje na 
európsku zelenú dohodu a Európsky pilier 
sociálnych práv; žiada začleniť priority do 
oblastí, ako sú zamestnanosť, zručnosti, 
vzdelávanie, výskum a inovácie a zdravie, 
ale aj do oblastí týkajúcich sa 
podnikateľského prostredia vrátane 
verejnej správy a finančného sektora;

priorít EÚ; vyzýva na investície do zelenej 
obnovy v rámci Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti s cieľom urýchliť 
štrukturálnu transformáciu hospodárstva 
na čistejšie, odolnejšie a uhlíkovo 
neutrálne hospodárstvo; v tejto súvislosti 
poukazuje na európsku zelenú dohodu a 
Európsky pilier sociálnych práv; žiada 
začleniť priority do oblastí, ako sú 
zamestnanosť, zručnosti, vzdelávanie, 
digitálna oblasť, výskum a inovácie a 
zdravie, ale aj do oblastí týkajúcich sa 
podnikateľského prostredia vrátane 
verejnej správy a finančného sektora;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 500
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. konštatuje, že plány oživenia a 
odolnosti budú vychádzať zo zdieľaných 
priorít EÚ; v tejto súvislosti poukazuje na 
európsku zelenú dohodu a Európsky pilier 
sociálnych práv; žiada začleniť priority do 
oblastí, ako sú zamestnanosť, zručnosti, 
vzdelávanie, výskum a inovácie a zdravie, 
ale aj do oblastí týkajúcich sa 
podnikateľského prostredia vrátane 
verejnej správy a finančného sektora;

24. víta skutočnosť, že plány oživenia 
a odolnosti budú vychádzať zo zdieľaných 
priorít EÚ, a vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zabezpečili, aby finančné 
prostriedky na obnovu nesmerovali do 
činností, ktoré nie sú v súlade s 
nariadením o taxonómii a so zásadou 
„výrazne nepoškodzovať“; v tejto 
súvislosti poukazuje na európsku zelenú 
dohodu a Európsky pilier sociálnych práv; 
žiada začleniť priority do oblastí, ako sú 
zamestnanosť, zručnosti, vzdelávanie, 
výskum a inovácie a zdravie, ale aj do 
oblastí týkajúcich sa podnikateľského 
prostredia vrátane verejnej správy a 
finančného sektora;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 501
Esther de Lange
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Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. konštatuje, že plány oživenia a 
odolnosti budú vychádzať zo zdieľaných 
priorít EÚ; v tejto súvislosti poukazuje na 
európsku zelenú dohodu a Európsky pilier 
sociálnych práv; žiada začleniť priority do 
oblastí, ako sú zamestnanosť, zručnosti, 
vzdelávanie, výskum a inovácie a zdravie, 
ale aj do oblastí týkajúcich sa 
podnikateľského prostredia vrátane 
verejnej správy a finančného sektora;

24. konštatuje, že plány oživenia a 
odolnosti budú vychádzať zo zdieľaných 
priorít EÚ; v tejto súvislosti poukazuje na 
európsku zelenú dohodu a Európsky pilier 
sociálnych práv; žiada začleniť priority do 
oblastí, ako sú zamestnanosť, zručnosti, 
vzdelávanie, výskum a inovácie a zdravie, 
ale aj do oblastí týkajúcich sa 
podnikateľského prostredia vrátane 
verejnej správy a finančného sektora; 
spôsob, akým vlády tieto spoločné priority 
EÚ dosiahnu – buď prostredníctvom 
dotácií, alebo prostredníctvom zákonov a 
iných právnych predpisov – je však v 
prvom rade na samotných členských 
štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 502
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. konštatuje, že plány oživenia a 
odolnosti budú vychádzať zo zdieľaných 
priorít EÚ; v tejto súvislosti poukazuje na 
európsku zelenú dohodu a Európsky pilier 
sociálnych práv; žiada začleniť priority do 
oblastí, ako sú zamestnanosť, zručnosti, 
vzdelávanie, výskum a inovácie a zdravie, 
ale aj do oblastí týkajúcich sa 
podnikateľského prostredia vrátane 
verejnej správy a finančného sektora;

24. konštatuje, že plány oživenia a 
odolnosti budú vychádzať zo zdieľaných 
priorít EÚ; v tejto súvislosti poukazuje na 
európsku zelenú dohodu a Európsky pilier 
sociálnych práv; žiada začleniť priority do 
oblastí, ako sú zamestnanosť, zručnosti, 
vzdelávanie, kapacity v oblasti budovania 
komunity, spoločné statky, výskum a 
inovácie a zdravie, ale aj do oblastí 
týkajúcich sa podnikateľského prostredia 
vrátane verejnej správy a finančného 
sektora; zdôrazňuje, že kritériá 
posudzovania plánov oživenia a odolnosti 
by mali okrem iného zahŕňať taxonómiu 
EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 503
Johan Van Overtveldt

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. konštatuje, že plány oživenia a 
odolnosti budú vychádzať zo zdieľaných 
priorít EÚ; v tejto súvislosti poukazuje na 
európsku zelenú dohodu a Európsky pilier 
sociálnych práv; žiada začleniť priority do 
oblastí, ako sú zamestnanosť, zručnosti, 
vzdelávanie, výskum a inovácie a zdravie, 
ale aj do oblastí týkajúcich sa 
podnikateľského prostredia vrátane 
verejnej správy a finančného sektora;

24. konštatuje, že plány oživenia a 
odolnosti budú vychádzať zo zdieľaných 
priorít EÚ; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
investície, ktoré majú byť prioritou, do 
udržateľnej transformácie, digitálnej 
agendy a dosiahnutia európskej 
zvrchovanosti v strategických odvetviach, 
s konzistentnou priemyselnou stratégiou; 
žiada začleniť priority do oblastí, ako sú 
zamestnanosť, zručnosti, vzdelávanie, 
výskum a inovácie a zdravie, ale aj do 
oblastí týkajúcich sa podnikateľského 
prostredia vrátane verejnej správy a 
finančného sektora;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 504
Eero Heinäluoma

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. konštatuje, že plány oživenia a 
odolnosti budú vychádzať zo zdieľaných 
priorít EÚ; v tejto súvislosti poukazuje na 
európsku zelenú dohodu a Európsky pilier 
sociálnych práv; žiada začleniť priority do 
oblastí, ako sú zamestnanosť, zručnosti, 
vzdelávanie, výskum a inovácie a zdravie, 
ale aj do oblastí týkajúcich sa 
podnikateľského prostredia vrátane 
verejnej správy a finančného sektora;

24. konštatuje, že plány oživenia a 
odolnosti budú vychádzať zo zdieľaných 
priorít EÚ; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
európsku zelenú dohodu, Európsky pilier 
sociálnych práv a dodržiavanie zásad 
právneho štátu a našich demokratických 
hodnôt členskými štátmi, ktoré plány 
vydávajú; žiada začleniť priority do oblastí, 
ako sú zamestnanosť, zručnosti, 
vzdelávanie, výskum a inovácie a zdravie, 
ale aj do oblastí týkajúcich sa 
podnikateľského prostredia vrátane 
verejnej správy a finančného sektora;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 505
Jens Geier

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. konštatuje, že plány oživenia a 
odolnosti budú vychádzať zo zdieľaných 
priorít EÚ; v tejto súvislosti poukazuje na 
európsku zelenú dohodu a Európsky pilier 
sociálnych práv; žiada začleniť priority do 
oblastí, ako sú zamestnanosť, zručnosti, 
vzdelávanie, výskum a inovácie a zdravie, 
ale aj do oblastí týkajúcich sa 
podnikateľského prostredia vrátane 
verejnej správy a finančného sektora;

24. konštatuje, že plány oživenia a 
odolnosti budú vychádzať zo zdieľaných 
priorít EÚ; v tejto súvislosti poukazuje na 
európsku zelenú dohodu, Európsky pilier 
sociálnych práv a ciele OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja; žiada začleniť 
priority do oblastí, ako sú zamestnanosť, 
zručnosti, vzdelávanie, výskum a inovácie 
a zdravie, ale aj do oblastí týkajúcich sa 
podnikateľského prostredia vrátane 
verejnej správy a finančného sektora;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 506
José Manuel Fernandes

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. konštatuje, že plány oživenia a 
odolnosti budú vychádzať zo zdieľaných 
priorít EÚ; v tejto súvislosti poukazuje na 
európsku zelenú dohodu a Európsky pilier 
sociálnych práv; žiada začleniť priority do 
oblastí, ako sú zamestnanosť, zručnosti, 
vzdelávanie, výskum a inovácie a zdravie, 
ale aj do oblastí týkajúcich sa 
podnikateľského prostredia vrátane 
verejnej správy a finančného sektora;

24. konštatuje, že plány oživenia a 
odolnosti budú vychádzať zo zdieľaných 
priorít EÚ; v tejto súvislosti poukazuje na 
európsku zelenú dohodu a Európsky pilier 
sociálnych práv; žiada začleniť priority do 
oblastí, ako sú zamestnanosť, zručnosti, 
vzdelávanie, podnikanie, výskum a 
inovácie a zdravie, ale aj do oblastí 
týkajúcich sa podnikateľského prostredia 
vrátane verejnej správy a finančného 
sektora;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 507
Martin Hojsík, Fabienne Keller

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. konštatuje, že plány oživenia a 
odolnosti budú vychádzať zo zdieľaných 
priorít EÚ; v tejto súvislosti poukazuje na 
európsku zelenú dohodu a Európsky pilier 
sociálnych práv; žiada začleniť priority do 
oblastí, ako sú zamestnanosť, zručnosti, 
vzdelávanie, výskum a inovácie a zdravie, 
ale aj do oblastí týkajúcich sa 
podnikateľského prostredia vrátane 
verejnej správy a finančného sektora;

24. konštatuje, že plány oživenia a 
odolnosti budú vychádzať zo zdieľaných 
priorít EÚ; v tejto súvislosti poukazuje na 
európsku zelenú dohodu a Európsky pilier 
sociálnych práv; žiada začleniť priority do 
oblastí, ako sú zamestnanosť, zručnosti, 
vzdelávanie, výskum a inovácie a zdravie, 
ale aj do oblastí týkajúcich sa 
podnikateľského a neziskového prostredia 
vrátane verejnej správy a finančného 
sektora;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 508
Clotilde Armand

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. zdôrazňuje, že zvýšené 
financovanie zelenej dohody bude 
znamenať významnú rozpočtovú 
disciplínu a významnú kontrolu s cieľom 
predchádzať podvodom a zneužívaniu 
finančných prostriedkov; trvá preto na 
tom, že dodatočné financovanie by malo 
byť podmienené členstvom štátu v 
Európskej prokuratúre; pripomína, že EÚ 
by mala byť schopná bojovať proti 
trestnej činnosti namierenej proti jej 
finančným záujmom aj v oblasti zelených 
investícií; konštatuje, že v tejto veci 
zohráva dôležitú úlohu aj Európsky úrad 
pre boj proti podvodom (OLAF), ale 
existujúce nástroje sa ukázali byť 
nedostatočné na boj proti finančným 
podvodom, čo si vyžaduje jurisdikciu 
Európskej prokuratúry vo všetkých 
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členských štátoch, ktoré využívajú výhody 
investičného plánu pre udržateľnú 
Európu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 509
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, 
Valérie Hayer

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. vyzýva spoločnosti, ktoré využívajú 
verejnú podporu, aby sa zaviazali k 
verejnému podávaniu správ podľa 
jednotlivých krajín pri súčasnom 
rešpektovaní možnosti dočasných 
výnimiek stanovených na ochranu 
citlivých obchodných informácií a na 
zabezpečenie spravodlivej hospodárskej 
súťaže, aby dodržiavali svoje povinnosti v 
oblasti nefinančného výkazníctva a 
zaručili pracovné miesta, a aby zverejnili 
všetky prijaté výhody; naliehavo žiada, 
aby takéto spoločnosti spravodlivo 
prispievali k úsiliu o obnovu, a to 
platením spravodlivého podielu na 
daniach; v tejto súvislosti sa snaží o novú 
sociálnu zmluvu pre podniky, ktorá 
harmonizuje ciele v oblasti zisku s 
ohľadom na ľudí a planétu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 510
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás Fernández, Carmen Avram, Evelyn 
Regner, Pierre Larrouturou, Joachim Schuster, Niels Fuglsang, Aurore Lalucq, 
Siegfried Mureşan, Eero Heinäluoma, Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. vyzýva spoločnosti, ktoré využívajú 
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verejnú podporu, aby sa zaviazali k 
verejnému podávaniu správ podľa 
jednotlivých krajín, aby dodržiavali svoje 
povinnosti v oblasti nefinančného 
výkazníctva a zaručili pracovné miesta, a 
aby zverejnili všetky prijaté výhody; 
naliehavo žiada, aby takéto spoločnosti 
spravodlivo prispievali k úsiliu o obnovu, 
a to platením spravodlivého podielu na 
daniach; v tejto súvislosti sa snaží o novú 
sociálnu zmluvu pre podniky, ktorá 
harmonizuje ciele v oblasti zisku s 
ohľadom na ľudí a planétu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 511
Paul Tang, Sirpa Pietikäinen, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn Regner, Pierre 
Larrouturou, Niels Fuglsang, Csaba Molnár, Aurore Lalucq, Siegfried Mureşan, Eero 
Heinäluoma, Pedro Marques, Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odsek 24 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24b. zdôrazňuje, že členské štáty 
poskytujúce štátnu pomoc by mali 
zabezpečiť, aby finančná pomoc bola v 
súlade s cieľmi EÚ v oblasti klímy, 
životného prostredia a sociálnych vecí, 
najmä pokiaľ ide o pomoc poskytovanú 
energeticky náročným odvetviam a 
veľkým zdrojom emisií oxidu uhličitého;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 512
Paul Tang, Sirpa Pietikäinen, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn Regner, Aurore 
Lalucq, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Odsek 24 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24c. vyzýva Komisiu, aby zrevidovala 
pravidlá štátnej pomoci s cieľom stanoviť 
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spoločné minimálne normy udržateľnosti 
a požadovala od veľkých spoločností 
žiadajúcich o podporu v odvetviach s 
vysokými emisiami uhlíka, aby stanovili a 
zverejnili vedecky podložené ciele v oblasti 
klímy a časovo ohraničené plány 
transformácie smerom k nulovej bilancii s 
cieľom zosúladiť svoje operácie s 
Parížskou dohodou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 513
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Andreas Schwab, Stefan Berger, Enikő 
Győri, Eva Maydell, Christian Doleschal

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. podporuje Nástroj na podporu 
platobnej schopnosti, ktorý vyrovná 
podmienky na jednotnom trhu, a zavedenie 
„plánov prechodu“ pre určité spoločnosti s 
cieľom zvýšiť udržateľnosť ich činností; 
domnieva sa, že spoločnosť môže 
požiadať o protiplnenie, ak podnikom 
poskytuje podporu; domnieva sa, že plány 
prechodu by mali byť povinné pre 
spoločnosti, ktoré žiadajú o štátnu pomoc 
alebo podporu na úrovni EÚ, pokiaľ nie 
je jasné, že nevykonávajú 
environmentálne alebo sociálne škodlivé 
činnosti; naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
schválila len tie plány prechodu, ktoré 
privedú podniky na cestu ku klimaticky 
neutrálnemu a obehovému hospodárstvu 
bez toho, aby výrazne poškodzovali 
akékoľvek iné environmentálne alebo 
sociálne ciele;

25. podporuje Nástroj na podporu 
platobnej schopnosti, ktorý vyrovná 
podmienky na jednotnom trhu, a berie na 
vedomie zavedenie „plánov prechodu“ pre 
určité spoločnosti s cieľom zvýšiť 
udržateľnosť ich činností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 514
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah
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Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. podporuje Nástroj na podporu 
platobnej schopnosti, ktorý vyrovná 
podmienky na jednotnom trhu, a zavedenie 
„plánov prechodu“ pre určité spoločnosti s 
cieľom zvýšiť udržateľnosť ich činností; 
domnieva sa, že spoločnosť môže požiadať 
o protiplnenie, ak podnikom poskytuje 
podporu; domnieva sa, že plány prechodu 
by mali byť povinné pre spoločnosti, ktoré 
žiadajú o štátnu pomoc alebo podporu na 
úrovni EÚ, pokiaľ nie je jasné, že 
nevykonávajú environmentálne alebo 
sociálne škodlivé činnosti; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby schválila len tie 
plány prechodu, ktoré privedú podniky na 
cestu ku klimaticky neutrálnemu a 
obehovému hospodárstvu bez toho, aby 
výrazne poškodzovali akékoľvek iné 
environmentálne alebo sociálne ciele;

25. odmieta Nástroj na podporu 
platobnej schopnosti, ktorý vyrovná 
podmienky na jednotnom trhu, a zavedenie 
centralizovaných „plánov prechodu“ pre 
určité politicky uprednostňované 
spoločnosti s cieľom zvýšiť ziskovosť ich 
činností; je presvedčený, že by daňovníci 
mali požiadať o protiplnenie, ak podnikom 
poskytuje podporu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 515
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. podporuje Nástroj na podporu 
platobnej schopnosti, ktorý vyrovná 
podmienky na jednotnom trhu, a zavedenie 
„plánov prechodu“ pre určité spoločnosti s 
cieľom zvýšiť udržateľnosť ich činností; 
domnieva sa, že spoločnosť môže 
požiadať o protiplnenie, ak podnikom 
poskytuje podporu; domnieva sa, že plány 
prechodu by mali byť povinné pre 
spoločnosti, ktoré žiadajú o štátnu pomoc 
alebo podporu na úrovni EÚ, pokiaľ nie je 
jasné, že nevykonávajú environmentálne 
alebo sociálne škodlivé činnosti; naliehavo 

25. podporuje Nástroj na podporu 
platobnej schopnosti, ktorý vyrovná 
podmienky na jednotnom trhu, a zavedenie 
„plánov prechodu“ pre určité spoločnosti s 
cieľom zvýšiť udržateľnosť ich činností; 
vyjadruje však poľutovanie nad tým, že 
tieto plány prechodu nie sú povinné; 
domnieva sa, že podpora pre podniky 
prostredníctvom Nástroja na podporu 
platobnej schopnosti by sa mala 
zameriavať na kapitálové nástroje, ako sú 
prioritné akcie s opčnými právami, ktoré 
by nástroju umožnili poberať výhody v 



PE652.496v02-00 268/298 AM\1209233SK.docx

SK

vyzýva Komisiu, aby schválila len tie 
plány prechodu, ktoré privedú podniky na 
cestu ku klimaticky neutrálnemu a 
obehovému hospodárstvu bez toho, aby 
výrazne poškodzovali akékoľvek iné 
environmentálne alebo sociálne ciele;

dobrých hospodárskych časoch; domnieva 
sa, že plány prechodu by mali byť povinné 
pre spoločnosti, ktoré žiadajú o štátnu 
pomoc alebo podporu na úrovni EÚ, 
pokiaľ nie je jasné, že ich investície sú v 
úplnom súlade s dosiahnutím cieľov Únie 
v oblasti klímy, v sociálnej oblasti a v 
oblasti životného prostredia; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby schválila len tie 
plány prechodu, ktoré zahŕňajú záväzný a 
jednoznačný časový plán cesty ku 
klimaticky neutrálnemu a obehovému 
hospodárstvu bez toho, aby výrazne 
poškodzovali akékoľvek iné 
environmentálne alebo sociálne ciele;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 516
José Manuel Fernandes

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. podporuje Nástroj na podporu 
platobnej schopnosti, ktorý vyrovná 
podmienky na jednotnom trhu, a zavedenie 
„plánov prechodu“ pre určité spoločnosti s 
cieľom zvýšiť udržateľnosť ich činností; 
domnieva sa, že spoločnosť môže požiadať 
o protiplnenie, ak podnikom poskytuje 
podporu; domnieva sa, že plány prechodu 
by mali byť povinné pre spoločnosti, ktoré 
žiadajú o štátnu pomoc alebo podporu na 
úrovni EÚ, pokiaľ nie je jasné, že 
nevykonávajú environmentálne alebo 
sociálne škodlivé činnosti; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby schválila len tie 
plány prechodu, ktoré privedú podniky na 
cestu ku klimaticky neutrálnemu a 
obehovému hospodárstvu bez toho, aby 
výrazne poškodzovali akékoľvek iné 
environmentálne alebo sociálne ciele;

25. podporuje Nástroj na podporu 
platobnej schopnosti, ktorý vyrovná 
podmienky na jednotnom trhu, a zavedenie 
„plánov prechodu“ pre určité spoločnosti s 
cieľom zvýšiť udržateľnosť ich činností; 
zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby 
tlak na udržateľnosť sprevádzali 
mechanizmy, ktoré zabezpečia, aby 
podniky EÚ zostali konkurencieschopné 
na medzinárodnej úrovni; okrem toho sa 
domnieva, že európski občania môžu 
požiadať o protiplnenie, ak podnikom 
poskytuje podporu; domnieva sa, že plány 
prechodu by mali byť povinné pre 
spoločnosti, ktoré žiadajú o štátnu pomoc 
alebo podporu na úrovni EÚ, pokiaľ nie je 
jasné, že nevykonávajú environmentálne 
alebo sociálne škodlivé činnosti; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby schválila len tie 
plány prechodu, ktoré privedú podniky na 
cestu ku klimaticky neutrálnemu a 
obehovému hospodárstvu bez toho, aby 
výrazne poškodzovali akékoľvek iné 
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environmentálne alebo sociálne ciele;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 517
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pierre 
Larrouturou, Aurore Lalucq, Siegfried Mureşan, Eero Heinäluoma

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. podporuje Nástroj na podporu 
platobnej schopnosti, ktorý vyrovná 
podmienky na jednotnom trhu, a zavedenie 
„plánov prechodu“ pre určité spoločnosti s 
cieľom zvýšiť udržateľnosť ich činností; 
domnieva sa, že spoločnosť môže požiadať 
o protiplnenie, ak podnikom poskytuje 
podporu; domnieva sa, že plány prechodu 
by mali byť povinné pre spoločnosti, ktoré 
žiadajú o štátnu pomoc alebo podporu na 
úrovni EÚ, pokiaľ nie je jasné, že 
nevykonávajú environmentálne alebo 
sociálne škodlivé činnosti; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby schválila len tie 
plány prechodu, ktoré privedú podniky na 
cestu ku klimaticky neutrálnemu a 
obehovému hospodárstvu bez toho, aby 
výrazne poškodzovali akékoľvek iné 
environmentálne alebo sociálne ciele;

25. podporuje Nástroj na podporu 
platobnej schopnosti, ktorý vyrovná 
podmienky na jednotnom trhu, a zavedenie 
„plánov prechodu“ pre určité spoločnosti s 
cieľom zvýšiť udržateľnosť ich činností; 
domnieva sa, že spoločnosť môže požiadať 
o protiplnenie, ak podnikom poskytuje 
podporu; považuje plány transformácie 
vrátane vedecky podložených a časovo 
ohraničených cieľov v oblasti 
udržateľnosti za spôsob, ako zabezpečiť, 
aby sa verejné financovanie vynakladalo v 
súlade s verejnými záujmami; domnieva 
sa, že plány prechodu by mali byť povinné 
pre spoločnosti, ktoré žiadajú o štátnu 
pomoc alebo podporu na úrovni EÚ, 
pokiaľ nie je jasné, že nevykonávajú 
environmentálne alebo sociálne škodlivé 
činnosti; naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
schválila len tie plány prechodu, ktoré 
privedú podniky na cestu ku klimaticky 
neutrálnemu a obehovému hospodárstvu 
bez toho, aby výrazne poškodzovali 
akékoľvek iné environmentálne alebo 
sociálne ciele;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 518
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Valérie Hayer, Linea Søgaard-Lidell, Billy Kelleher

Návrh uznesenia
Odsek 25
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. podporuje Nástroj na podporu 
platobnej schopnosti, ktorý vyrovná 
podmienky na jednotnom trhu, a zavedenie 
„plánov prechodu“ pre určité spoločnosti s 
cieľom zvýšiť udržateľnosť ich činností; 
domnieva sa, že spoločnosť môže požiadať 
o protiplnenie, ak podnikom poskytuje 
podporu; domnieva sa, že plány prechodu 
by mali byť povinné pre spoločnosti, ktoré 
žiadajú o štátnu pomoc alebo podporu na 
úrovni EÚ, pokiaľ nie je jasné, že 
nevykonávajú environmentálne alebo 
sociálne škodlivé činnosti; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby schválila len tie 
plány prechodu, ktoré privedú podniky na 
cestu ku klimaticky neutrálnemu a 
obehovému hospodárstvu bez toho, aby 
výrazne poškodzovali akékoľvek iné 
environmentálne alebo sociálne ciele;

25. podporuje Nástroj na podporu 
platobnej schopnosti, ktorý vyrovná 
podmienky na jednotnom trhu, a zavedenie 
„plánov prechodu“ pre určité spoločnosti s 
cieľom zvýšiť udržateľnosť ich činností; 
domnieva sa, že spoločnosť môže požiadať 
o protiplnenie, ak podnikom poskytuje 
podporu; domnieva sa, že plány prechodu, 
v súlade s Parížskou dohodou a 
európskou zelenou dohodou, by mali byť 
povinné pre spoločnosti, ktoré žiadajú o 
štátnu pomoc alebo podporu na úrovni EÚ, 
pokiaľ nie je jasné, že nevykonávajú 
environmentálne alebo sociálne škodlivé 
činnosti; naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
schválila len tie plány prechodu, ktoré 
privedú podniky na cestu ku klimaticky 
neutrálnemu a obehovému hospodárstvu 
bez toho, aby výrazne poškodzovali 
akékoľvek iné environmentálne alebo 
sociálne ciele;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 519
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. podporuje Nástroj na podporu 
platobnej schopnosti, ktorý vyrovná 
podmienky na jednotnom trhu, a zavedenie 
„plánov prechodu“ pre určité spoločnosti s 
cieľom zvýšiť udržateľnosť ich činností; 
domnieva sa, že spoločnosť môže požiadať 
o protiplnenie, ak podnikom poskytuje 
podporu; domnieva sa, že plány prechodu 
by mali byť povinné pre spoločnosti, ktoré 
žiadajú o štátnu pomoc alebo podporu na 
úrovni EÚ, pokiaľ nie je jasné, že 
nevykonávajú environmentálne alebo 
sociálne škodlivé činnosti; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby schválila len tie 

25. podporuje Nástroj na podporu 
platobnej schopnosti, ktorý vyrovná 
podmienky na jednotnom trhu, a zavedenie 
„plánov prechodu“ pre určité spoločnosti s 
cieľom zvýšiť udržateľnosť ich činností; 
domnieva sa, že spoločnosť má nárok 
očakávať zmysluplné príspevky, keď 
podnikom poskytuje podporu; domnieva 
sa, že plány prechodu by mali byť povinné 
pre spoločnosti, ktoré žiadajú o štátnu 
pomoc alebo podporu na úrovni EÚ, 
pokiaľ nie je jasné, že nevykonávajú 
environmentálne alebo sociálne škodlivé 
činnosti; naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
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plány prechodu, ktoré privedú podniky na 
cestu ku klimaticky neutrálnemu a 
obehovému hospodárstvu bez toho, aby 
výrazne poškodzovali akékoľvek iné 
environmentálne alebo sociálne ciele;

schválila len tie plány prechodu, ktoré 
privedú podniky na cestu ku klimaticky 
neutrálnemu a obehovému hospodárstvu 
bez toho, aby výrazne poškodzovali 
akékoľvek iné environmentálne alebo 
sociálne ciele;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 520
Margarida Marques, Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Erik Bergkvist, Elisabetta 
Gualmini

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. podporuje Nástroj na podporu 
platobnej schopnosti, ktorý vyrovná 
podmienky na jednotnom trhu, a zavedenie 
„plánov prechodu“ pre určité spoločnosti s 
cieľom zvýšiť udržateľnosť ich činností; 
domnieva sa, že spoločnosť môže požiadať 
o protiplnenie, ak podnikom poskytuje 
podporu; domnieva sa, že plány prechodu 
by mali byť povinné pre spoločnosti, ktoré 
žiadajú o štátnu pomoc alebo podporu na 
úrovni EÚ, pokiaľ nie je jasné, že 
nevykonávajú environmentálne alebo 
sociálne škodlivé činnosti; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby schválila len tie 
plány prechodu, ktoré privedú podniky na 
cestu ku klimaticky neutrálnemu a 
obehovému hospodárstvu bez toho, aby 
výrazne poškodzovali akékoľvek iné 
environmentálne alebo sociálne ciele;

25. podporuje Nástroj na podporu 
platobnej schopnosti, ktorý vyrovná 
podmienky na jednotnom trhu, a zavedenie 
„plánov zeleného prechodu“ pre určité 
spoločnosti s cieľom zvýšiť udržateľnosť 
ich činností; domnieva sa, že spoločnosť 
môže požiadať o protiplnenie, ak 
podnikom poskytuje podporu; domnieva 
sa, že plány zeleného prechodu by mali byť 
povinné pre spoločnosti, ktoré žiadajú o 
štátnu pomoc alebo podporu na úrovni EÚ, 
pokiaľ nie je jasné, že nevykonávajú 
environmentálne alebo sociálne škodlivé 
činnosti; naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
schválila len tie plány zeleného prechodu, 
ktoré privedú podniky na cestu ku 
klimaticky neutrálnemu a obehovému 
hospodárstvu bez toho, aby výrazne 
poškodzovali akékoľvek iné 
environmentálne alebo sociálne ciele;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 521
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 25
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. podporuje Nástroj na podporu 
platobnej schopnosti, ktorý vyrovná 
podmienky na jednotnom trhu, a zavedenie 
„plánov prechodu“ pre určité spoločnosti s 
cieľom zvýšiť udržateľnosť ich činností; 
domnieva sa, že spoločnosť môže požiadať 
o protiplnenie, ak podnikom poskytuje 
podporu; domnieva sa, že plány prechodu 
by mali byť povinné pre spoločnosti, ktoré 
žiadajú o štátnu pomoc alebo podporu na 
úrovni EÚ, pokiaľ nie je jasné, že 
nevykonávajú environmentálne alebo 
sociálne škodlivé činnosti; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby schválila len tie 
plány prechodu, ktoré privedú podniky na 
cestu ku klimaticky neutrálnemu a 
obehovému hospodárstvu bez toho, aby 
výrazne poškodzovali akékoľvek iné 
environmentálne alebo sociálne ciele;

25. podporuje Nástroj na podporu 
platobnej schopnosti, ktorý vyrovná 
podmienky na jednotnom trhu, a zavedenie 
„plánov prechodu“ pre určité spoločnosti s 
cieľom zvýšiť udržateľnosť ich činností; 
domnieva sa, že spoločnosť môže požiadať 
o protiplnenie, ak podnikom poskytuje 
podporu; domnieva sa, že plány prechodu 
by mali byť povinné pre spoločnosti, ktoré 
žiadajú o štátnu pomoc alebo podporu na 
úrovni EÚ, pokiaľ nemôžu dokázať, že 
nevykonávajú environmentálne alebo 
sociálne škodlivé činnosti; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby schválila len tie 
plány prechodu, ktoré privedú podniky na 
cestu ku klimaticky neutrálnemu a 
obehovému hospodárstvu bez toho, aby 
výrazne poškodzovali akékoľvek iné 
environmentálne alebo sociálne ciele;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 522
Martin Hojsík, Fabienne Keller

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. podporuje Nástroj na podporu 
platobnej schopnosti, ktorý vyrovná 
podmienky na jednotnom trhu, a zavedenie 
„plánov prechodu“ pre určité spoločnosti s 
cieľom zvýšiť udržateľnosť ich činností; 
domnieva sa, že spoločnosť môže požiadať 
o protiplnenie, ak podnikom poskytuje 
podporu; domnieva sa, že plány prechodu 
by mali byť povinné pre spoločnosti, ktoré 
žiadajú o štátnu pomoc alebo podporu na 
úrovni EÚ, pokiaľ nie je jasné, že 
nevykonávajú environmentálne alebo 
sociálne škodlivé činnosti; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby schválila len tie 
plány prechodu, ktoré privedú podniky na 
cestu ku klimaticky neutrálnemu a 

25. podporuje Nástroj na podporu 
platobnej schopnosti, ktorý vyrovná 
podmienky na jednotnom trhu, a zavedenie 
„plánov prechodu“ pre určité spoločnosti s 
cieľom zvýšiť udržateľnosť ich činností; 
domnieva sa, že spoločnosť môže požiadať 
o protiplnenie, ak podnikom poskytuje 
podporu; domnieva sa, že časovo 
ohraničené plány prechodu zosúladené s 
Parížskou dohodou a zelenou dohodou 
musia byť povinné pre spoločnosti, ktoré 
žiadajú o štátnu pomoc alebo podporu na 
úrovni EÚ; naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
schválila len tie plány prechodu, ktoré 
privedú podniky na cestu ku klimaticky 
neutrálnemu a obehovému hospodárstvu 
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obehovému hospodárstvu bez toho, aby 
výrazne poškodzovali akékoľvek iné 
environmentálne alebo sociálne ciele;

založenému na netoxických surovinových 
cykloch bez toho, aby výrazne 
poškodzovali akékoľvek iné 
environmentálne alebo sociálne ciele;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 523
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 25 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25a. vyzýva Komisiu, aby zrevidovala 
pravidlá štátnej pomoci s cieľom umožniť 
verejnú podporu zelených investícií v 
súlade s cieľmi európskej zelenej dohody; 
zdôrazňuje, že štátna podpora 
poskytovaná podnikom v odvetviach 
s vysokými emisiami CO2 by mala byť 
podmienená prijatím a uverejnením 
plánov klimatickej transformácie; 
konštatuje, že akákoľvek revízia pravidiel 
štátnej pomoci by sa mala starostlivo 
navrhnúť tak, aby sa zabránilo narušeniu 
hospodárskej súťaže na vnútornom trhu, 
čím sa zabezpečia rovnaké podmienky 
medzi členskými štátmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 524
Paul Tang, Manon Aubry, Evelyn Regner, Alfred Sant, Pierre Larrouturou, Aurore 
Lalucq, Siegfried Mureşan, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odsek 25 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25a. zdôrazňuje úlohu národných 
podporných bánk pri vytváraní 
udržateľného hospodárstva; vyzýva na 
reformy štátnej pomoci s cieľom umožniť 
NPB poskytovať preferenčné úvery za 
nižšie než trhové sadzby s cieľom 
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podporiť udržateľnosť; zdôrazňuje, že je 
dôležité zabezpečiť miestnu technickú 
podporu predkladateľom projektov a 
inováciám, ako aj úlohu tzv. projektových 
jaslí, ktoré pomáhajú v tom, aby projekty 
dozreli a mohli získať finančné 
prostriedky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 525
Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odsek 25 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25a. vyzýva Komisiu, aby revidovala 
pravidlá štátnej pomoci s cieľom stanoviť 
spoločné minimálne normy na spresnenie 
požiadaviek týkajúcich sa toho, aby 
spoločnosti, ktoré dostávajú finančnú 
pomoc, boli v súlade s klimatickou 
neutralitou, a aby od veľkých spoločností 
v odvetviach s vysokými emisiami, ktoré 
žiadajú o podporu, požadovala, aby 
vypracovali a zverejnili transformačný 
plán na zosúladenie svojich operácií s 
Parížskou dohodou a európskou zelenou 
dohodou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 526
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Ivars Ijabs, Valérie Hayer, Linea Søgaard-Lidell, Billy Kelleher

Návrh uznesenia
Odsek 25 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25a. vyzýva Komisiu, aby využila 
taxonómiu EÚ na usmerňovanie a 
sledovanie výdavkov na klímu a životné 
prostredie vo všetkých prípadoch 
verejného financovania zo zdrojov EÚ 
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vrátane budúceho VFR, nástroja Next 
Generation EU vrátane Nástroja na 
podporu platobnej schopnosti, Programu 
InvestEU a fondu Mechanizmu EÚ na 
podporu obnovy a odolnosti, a 
prostriedkov EIB, a to s cieľom zlepšiť 
systém sledovania klímy a životného 
prostredia v záujme lepšieho 
monitorovania pokroku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 527
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 25 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25a. vyzýva Komisiu, aby zrevidovala 
pravidlá štátnej pomoci s cieľom stanoviť 
spoločné minimálne normy udržateľnosti 
a požadovala od veľkých spoločností 
žiadajúcich o podporu v odvetviach s 
vysokými emisiami uhlíka, aby stanovili a 
zverejnili vedecky podložené ciele v oblasti 
klímy a časovo ohraničené plány 
transformácie smerom k nulovej bilancii s 
cieľom zosúladiť svoje operácie s 
Parížskou dohodou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 528
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Ivars Ijabs, Valérie Hayer, Billy Kelleher

Návrh uznesenia
Odsek 25 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25b. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
aby boli riziká, vplyvy a závislosti 
súvisiace s biodiverzitou začlenené do 
príslušných právnych predpisov EÚ 
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vrátane smernice o zverejňovaní 
nefinančných informácií, delegovaných 
aktov k nariadeniu o zverejňovaní 
informácií a iných príslušných právnych 
predpisov týkajúcich sa podnikov a 
financií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 529
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 25 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25b. vyzýva Komisiu, aby predložila 
právne záväzné kritériá zeleného 
verejného obstarávania pre členské štáty s 
cieľom minimalizovať ich 
environmentálnu stopu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 530
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
smernicu o zdaňovaní energie a 
koordinovala daň z kerozínu, ktorá by tiež 
mohla ísť do rozpočtu EÚ;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 531
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Stefan Berger, Enikő Győri, Jessica Polfjärd, 
Eva Maydell, Christian Doleschal, Jörgen Warborn, Inese Vaidere

Návrh uznesenia
Odsek 26
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
smernicu o zdaňovaní energie a 
koordinovala daň z kerozínu, ktorá by tiež 
mohla ísť do rozpočtu EÚ;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 532
José Manuel Fernandes

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
smernicu o zdaňovaní energie a 
koordinovala daň z kerozínu, ktorá by tiež 
mohla ísť do rozpočtu EÚ;

26. vyzýva Komisiu, aby predložila 
nové vlastné zdroje, ktoré netrestajú 
občanov EÚ a zároveň prispievajú k 
dosahovaniu cieľov EÚ v oblasti klímy; 
okrem toho sa domnieva, že Komisia by 
mala navrhnúť clá na výrobky vstupujúce 
do EÚ z krajín s nižšími 
environmentálnymi normami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 533
Valentino Grant, Francesca Donato, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni, Gunnar 
Beck, Maximilian Krah, Jörg Meuthen, Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
smernicu o zdaňovaní energie a 
koordinovala daň z kerozínu, ktorá by tiež 
mohla ísť do rozpočtu EÚ;

26. vyzýva Komisiu, aby 
nekoordinovala daň z kerozínu, pretože by 
zasiahla skôr spotrebiteľa než letecké 
spoločnosti; zdôrazňuje význam stimulácie 
využívania alternatívnych spôsobov 
dopravy voči leteckej doprave 
prostredníctvom zjednodušenia 
ekologickejšej dopravy;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 534
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Jonás Fernández, Carmen Avram, Evelyn 
Regner, Niels Fuglsang, Aurore Lalucq

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
smernicu o zdaňovaní energie a 
koordinovala daň z kerozínu, ktorá by tiež 
mohla ísť do rozpočtu EÚ;

26. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
smernicu o zdaňovaní energie s cieľom 
zvýšiť príslušné minimálne spotrebné 
dane, ktoré stratili svoj účinok v dôsledku 
inflácie, ukončiť súčasné oslobodenie od 
dane pre kerozín a námorné palivá a 
koordinovať daň z kerozínu, ktorá by tiež 
mohla ísť do rozpočtu EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 535
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
smernicu o zdaňovaní energie a 
koordinovala daň z kerozínu, ktorá by tiež 
mohla ísť do rozpočtu EÚ;

26. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
smernicu o zdaňovaní energie a 
koordinovala daň z kerozínu, aby zaistila 
to, aby bol kerozín konečne riadne 
zdanený, čo by takisto mohlo ísť do 
rozpočtu EÚ alebo do národných 
rozpočtov v prípade koordinácie medzi 
členskými štátmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 536
Herve Juvin, Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 26. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
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smernicu o zdaňovaní energie a 
koordinovala daň z kerozínu, ktorá by tiež 
mohla ísť do rozpočtu EÚ;

smernicu o zdaňovaní energie a 
koordinovala daň z kerozínu a z palív 
vyrábaných odlesňovaním v tropických 
alebo rovníkových krajinách, ktoré by tiež 
mohli ísť do rozpočtu EÚ;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 537
Caroline Nagtegaal

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
smernicu o zdaňovaní energie a 
koordinovala daň z kerozínu, ktorá by tiež 
mohla ísť do rozpočtu EÚ;

26. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
smernicu o zdaňovaní energie a 
koordinovala daň z kerozínu pod 
podmienkou, že by sa príjmy mali vyčleniť 
na podporu udržateľných iniciatív a 
projektov v odvetví letectva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 538
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
smernicu o zdaňovaní energie a 
koordinovala daň z kerozínu, ktorá by tiež 
mohla ísť do rozpočtu EÚ;

26. víta revíziu smernice o zdaňovaní 
energie plánovanú na rok 2021 a vyzýva 
Komisiu, aby predložila legislatívny návrh 
týkajúci sa dane z kerozínu, ktorá by tiež 
mohla ísť do rozpočtu EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 539
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 26
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
smernicu o zdaňovaní energie a 
koordinovala daň z kerozínu, ktorá by tiež 
mohla ísť do rozpočtu EÚ;

26. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
smernicu o zdaňovaní energie, 
environmentálnu DPH, poplatok za 
jednorazové plasty a koordinovala daň z 
kerozínu, ktorá by tiež mohla ísť do 
rozpočtu EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 540
Margarida Marques, Pedro Silva Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
smernicu o zdaňovaní energie a 
koordinovala daň z kerozínu, ktorá by tiež 
mohla ísť do rozpočtu EÚ;

26. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
smernicu o zdaňovaní energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 541
Eero Heinäluoma

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
smernicu o zdaňovaní energie a 
koordinovala daň z kerozínu, ktorá by tiež 
mohla ísť do rozpočtu EÚ;

26. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
smernicu o zdaňovaní energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 542
Billy Kelleher

Návrh uznesenia
Odsek 26
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
smernicu o zdaňovaní energie a 
koordinovala daň z kerozínu, ktorá by tiež 
mohla ísť do rozpočtu EÚ;

26. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
smernicu o zdaňovaní energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 543
Ondřej Kovařík, Martin Hlaváček

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
smernicu o zdaňovaní energie a 
koordinovala daň z kerozínu, ktorá by tiež 
mohla ísť do rozpočtu EÚ;

26. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
smernicu o zdaňovaní energie a 
koordinovala diskusiu o iných možných 
typoch opatrení súvisiacich s energetikou 
a dopravou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 544
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
smernicu o zdaňovaní energie a 
koordinovala daň z kerozínu, ktorá by tiež 
mohla ísť do rozpočtu EÚ;

26. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
smernicu o zdaňovaní energie a 
preskúmala možnosť dane z kerozínu, 
ktorá by tiež mohla ísť do rozpočtu EÚ;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 545
Paul Tang, Petros Kokkalis, Manon Aubry, Carmen Avram, Evelyn Regner, Pierre 
Larrouturou, Niels Fuglsang, Aurore Lalucq, Eero Heinäluoma, Jonás Fernández, 
Pedro Marques

Návrh uznesenia
Odsek 26 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26a. pripomína, že daňové úniky a 
vyhýbanie sa daňovým povinnostiam 
spôsobujú potenciálne stratené zdroje v 
národných rozpočtoch a rozpočte EÚ 
kvantifikované v rozmedzí od 50 až 70 
miliárd EUR do 160 až 190 miliárd 
EUR1a; preto sa zasadzuje za intenzívnejší 
boj proti daňovým podvodom, daňovým 
únikom, vyhýbaniu sa daňovým 
povinnostiam a agresívnemu daňovému 
plánovaniu; vyzýva Komisiu, aby 
stanovila kritériá, na základe ktorých by 
posudzovala členské štáty EÚ a ktoré by 
viedli k čiernej listine členských štátov 
EÚ, ktoré uľahčujú vyhýbanie sa 
daňovým povinnostiam, a aby vypracovala 
záväzné plány na dosiahnutie súladu s 
daňovými predpismi pre tieto členské 
štáty;
__________________
1a Európsky parlament, EPRS, Bringing 
transparency, coordination and 
convergence to corporate tax policies in 
the European Union: I - Assessment of 
the magnitude of aggressive corporate tax 
planning (Zavedenie transparentnosti, 
koordinácie a konvergencie v rámci 
politík v oblasti dane z príjmov 
právnických osôb v Európskej únii: I – 
Posúdenie rozsahu agresívneho daňového 
plánovania v oblasti dane z príjmov 
právnických osôb), štúdia, 2015.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 546
Paul Tang, Petros Kokkalis, Carmen Avram, Evelyn Regner, Niels Fuglsang, Aurore 
Lalucq, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Odsek 26 b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26b. vyzýva členské štáty obviňované z 
uľahčovania vyhýbania sa daňovým 
povinnostiam, aby zaviedli minimálnu 
účinnú sadzbu dane vo výške 18 % zo 
všetkých ziskov vytvorených na úrovni 
členských štátov vrátane ziskov 
presunutých do daňových rajov 
prostredníctvom pasívnych príjmov, ako 
sú úroky a licenčné poplatky alebo iné 
nástroje narúšania základu dane a 
presunu ziskov, s cieľom bojovať proti 
vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a 
mobilizovať zdroje na financovanie 
udržateľnej a spravodlivej transformácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 547
Paul Tang, Petros Kokkalis, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Alfred Sant, Aurore 
Lalucq, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Odsek 26 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26c. pripomína, že daň z pridanej 
hodnoty (DPH) sa môže použiť na 
stimulovanie prechodu od škodlivých na 
udržateľné činnosti; naliehavo preto 
vyzýva členské štáty, aby prijali konečný 
balík týkajúci sa DPH, ktorý by im 
umožnil využívať cielené sadzby DPH na 
tovar a služby podporujúce realizáciu 
európskej zelenej dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 548
Markus Ferber, Sven Simon, Ralf Seekatz, Stefan Berger, Enikő Győri, Jessica Polfjärd, 
Christian Doleschal, Jörgen Warborn

Návrh uznesenia
Odsek 27
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. želá si zabezpečiť, aby všetci 
rovnocenne prispeli k oživeniu po 
koronavírusovej kríze a k prechodu na 
udržateľné hospodárstvo; zasadzuje sa za 
intenzívnejší boj proti daňovým 
podvodom, daňovým únikom, vyhýbaniu 
sa daňovým povinnostiam a agresívnemu 
daňovému plánovaniu; vyzýva Komisiu, 
aby vytvorila čiernu listinu členských 
štátov EÚ, ktoré uľahčujú vyhýbanie sa 
daňovým povinnostiam; žiada 
koordináciu na úrovni EÚ s cieľom 
zabrániť agresívnemu daňovému 
plánovaniu zo strany jednotlivcov a 
podnikov; v tejto súvislosti požaduje 
ambicióznu stratégiu zdaňovania 
podnikov pre 21. storočie;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 549
Eero Heinäluoma

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. želá si zabezpečiť, aby všetci 
rovnocenne prispeli k oživeniu po 
koronavírusovej kríze a k prechodu na 
udržateľné hospodárstvo; zasadzuje sa za 
intenzívnejší boj proti daňovým 
podvodom, daňovým únikom, vyhýbaniu 
sa daňovým povinnostiam a agresívnemu 
daňovému plánovaniu; vyzýva Komisiu, 
aby vytvorila čiernu listinu členských 
štátov EÚ, ktoré uľahčujú vyhýbanie sa 
daňovým povinnostiam; žiada koordináciu 
na úrovni EÚ s cieľom zabrániť 
agresívnemu daňovému plánovaniu zo 
strany jednotlivcov a podnikov; v tejto 
súvislosti požaduje ambicióznu stratégiu 
zdaňovania podnikov pre 21. storočie;

27. domnieva sa, že je morálne 
neudržateľné, najmä v časoch 
hospodárskej recesie a nesmiernych 
ťažkostí pre našich občanov, že finančnou 
trestnou činnosťou sa naďalej strácajú 
miliardy eur; žiada, aby všetci rovnocenne 
prispeli k oživeniu po koronavírusovej 
kríze a k prechodu na udržateľné 
hospodárstvo; zasadzuje sa za intenzívnejší 
boj proti daňovým podvodom, daňovým 
únikom, vyhýbaniu sa daňovým 
povinnostiam a agresívnemu daňovému 
plánovaniu; vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
čiernu listinu členských štátov EÚ, ktoré 
uľahčujú vyhýbanie sa daňovým 
povinnostiam; žiada koordináciu na úrovni 
EÚ s cieľom zabrániť agresívnemu 
daňovému plánovaniu zo strany 
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jednotlivcov a podnikov; v tejto súvislosti 
požaduje ambicióznu stratégiu zdaňovania 
podnikov pre 21. storočie; okrem toho 
požaduje ambicióznu reformu 
legislatívneho rámca boja proti praniu 
špinavých peňazí, keďže podľa Europolu 
sa pre finančnú trestnú činnosť, ako je 
pranie špinavých peňazí, stráca 
zarážajúcich 0,7 – 1,28 HDP Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 550
Ernest Urtasun, Rasmus Andresen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. želá si zabezpečiť, aby všetci 
rovnocenne prispeli k oživeniu po 
koronavírusovej kríze a k prechodu na 
udržateľné hospodárstvo; zasadzuje sa za 
intenzívnejší boj proti daňovým podvodom, 
daňovým únikom, vyhýbaniu sa daňovým 
povinnostiam a agresívnemu daňovému 
plánovaniu; vyzýva Komisiu, aby 
vytvorila čiernu listinu členských štátov 
EÚ, ktoré uľahčujú vyhýbanie sa daňovým 
povinnostiam; žiada koordináciu na úrovni 
EÚ s cieľom zabrániť agresívnemu 
daňovému plánovaniu zo strany 
jednotlivcov a podnikov; v tejto súvislosti 
požaduje ambicióznu stratégiu zdaňovania 
podnikov pre 21. storočie;

27. želá si zabezpečiť, aby všetci 
rovnocenne prispeli k oživeniu po 
koronavírusovej kríze a k prechodu na 
udržateľné hospodárstvo; zasadzuje sa za 
intenzívnejší boj proti daňovým únikom a 
vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam; 
vyzýva Radu, aby aktualizovala kritériá 
kódexu správania pri zdaňovaní podnikov 
s cieľom vymedziť, čo je škodlivý režim, 
aby sa zohľadnil najnovší vývoj; vyzýva 
Komisiu, aby začala konanie o porušení 
povinnosti proti členským štátom, ktoré 
vykazujú charakteristiky agresívneho 
daňového plánovania, a aby vytvorila 
čiernu listinu členských štátov EÚ, ktoré 
uľahčujú vyhýbanie sa daňovým 
povinnostiam; žiada koordináciu na úrovni 
EÚ s cieľom zabrániť vzniku systémov 
agresívneho daňového plánovania zo 
strany jednotlivcov a podnikov v členských 
štátoch, odhaľovať ich a vyšetrovať ich; v 
tejto súvislosti požaduje ambicióznu 
stratégiu zdaňovania podnikov pre 21. 
storočie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 551
Marek Belka, Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. želá si zabezpečiť, aby všetci 
rovnocenne prispeli k oživeniu po 
koronavírusovej kríze a k prechodu na 
udržateľné hospodárstvo; zasadzuje sa za 
intenzívnejší boj proti daňovým 
podvodom, daňovým únikom, vyhýbaniu 
sa daňovým povinnostiam a agresívnemu 
daňovému plánovaniu; vyzýva Komisiu, 
aby vytvorila čiernu listinu členských 
štátov EÚ, ktoré uľahčujú vyhýbanie sa 
daňovým povinnostiam; žiada koordináciu 
na úrovni EÚ s cieľom zabrániť 
agresívnemu daňovému plánovaniu zo 
strany jednotlivcov a podnikov; v tejto 
súvislosti požaduje ambicióznu stratégiu 
zdaňovania podnikov pre 21. storočie;

27. želá si zabezpečiť, aby všetci 
rovnocenne prispeli k oživeniu po 
koronavírusovej kríze a k prechodu na 
udržateľné hospodárstvo; zasadzuje sa za 
intenzívnejší boj proti daňovým 
podvodom, daňovým únikom, vyhýbaniu 
sa daňovým povinnostiam a agresívnemu 
daňovému plánovaniu; vyzýva Komisiu, 
aby vytvorila čiernu listinu členských 
štátov EÚ, ktoré uľahčujú vyhýbanie sa 
daňovým povinnostiam; žiada koordináciu 
na úrovni EÚ s cieľom zabrániť 
agresívnemu daňovému plánovaniu zo 
strany jednotlivcov a podnikov; v tejto 
súvislosti požaduje ambicióznu stratégiu 
zdaňovania podnikov pre 21. storočie; 
pripomína Komisii v kontexte daňových 
záležitostí existenciu článku 116 ZFEÚ a 
nabáda Komisiu, aby ho využila v prípade, 
že riešená otázka povedie k narušeniu 
podmienok hospodárskej súťaže v rámci 
jednotného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 552
Billy Kelleher

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. želá si zabezpečiť, aby všetci 
rovnocenne prispeli k oživeniu po 
koronavírusovej kríze a k prechodu na 
udržateľné hospodárstvo; zasadzuje sa za 
intenzívnejší boj proti daňovým 
podvodom, daňovým únikom, vyhýbaniu 
sa daňovým povinnostiam a agresívnemu 
daňovému plánovaniu; vyzýva Komisiu, 

27. želá si zabezpečiť, aby všetci 
rovnocenne prispeli k oživeniu po 
koronavírusovej kríze a k prechodu na 
udržateľné hospodárstvo; zasadzuje sa za 
intenzívnejší boj proti daňovým 
podvodom, daňovým únikom, vyhýbaniu 
sa daňovým povinnostiam a agresívnemu 
daňovému plánovaniu; vyzýva Komisiu, 
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aby vytvorila čiernu listinu členských 
štátov EÚ, ktoré uľahčujú vyhýbanie sa 
daňovým povinnostiam; žiada koordináciu 
na úrovni EÚ s cieľom zabrániť 
agresívnemu daňovému plánovaniu zo 
strany jednotlivcov a podnikov; v tejto 
súvislosti požaduje ambicióznu stratégiu 
zdaňovania podnikov pre 21. storočie;

aby vytvorila čiernu listinu členských 
štátov EÚ, ktoré uľahčujú vyhýbanie sa 
daňovým povinnostiam; žiada koordináciu 
na úrovni EÚ s cieľom zabrániť 
agresívnemu daňovému plánovaniu zo 
strany jednotlivcov a podnikov; v tejto 
súvislosti požaduje ambicióznu stratégiu 
zdaňovania podnikov pre 21. storočie; víta 
oznámenie Komisie navrhnúť dozorného 
úradníka a dozorný orgán na úrovni EÚ 
na boj proti praniu špinavých peňazí a 
financovaniu terorizmu a zdôrazňuje, že 
je potrebné sprístupniť dostatočné zdroje 
na to, aby to bolo účinné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 553
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Pascal Canfin, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Ivars Ijabs, Clotilde Armand, Valérie Hayer, Paul Tang

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. želá si zabezpečiť, aby všetci 
rovnocenne prispeli k oživeniu po 
koronavírusovej kríze a k prechodu na 
udržateľné hospodárstvo; zasadzuje sa za 
intenzívnejší boj proti daňovým 
podvodom, daňovým únikom, vyhýbaniu 
sa daňovým povinnostiam a agresívnemu 
daňovému plánovaniu; vyzýva Komisiu, 
aby vytvorila čiernu listinu členských 
štátov EÚ, ktoré uľahčujú vyhýbanie sa 
daňovým povinnostiam; žiada koordináciu 
na úrovni EÚ s cieľom zabrániť 
agresívnemu daňovému plánovaniu zo 
strany jednotlivcov a podnikov; v tejto 
súvislosti požaduje ambicióznu stratégiu 
zdaňovania podnikov pre 21. storočie;

27. želá si zabezpečiť, aby všetci 
rovnocenne prispeli k oživeniu po 
koronavírusovej kríze a k prechodu na 
udržateľné hospodárstvo; zasadzuje sa za 
intenzívnejší boj proti daňovým 
podvodom, daňovým únikom, vyhýbaniu 
sa daňovým povinnostiam a agresívnemu 
daňovému plánovaniu; vyzýva Komisiu, 
aby vytvorila čiernu listinu členských 
štátov EÚ, ktoré uľahčujú vyhýbanie sa 
daňovým povinnostiam; žiada koordináciu 
na úrovni EÚ s cieľom zabrániť 
agresívnemu daňovému plánovaniu zo 
strany jednotlivcov a podnikov; v tejto 
súvislosti požaduje ambicióznu stratégiu 
zdaňovania podnikov pre 21. storočie; víta 
oznámenie Komisie navrhnúť dozorného 
úradníka a dozorný orgán na úrovni EÚ 
na boj proti praniu špinavých peňazí a 
financovaniu terorizmu a zdôrazňuje, že 
je potrebné sprístupniť dostatočné zdroje 
na to, aby to bolo účinné;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 554
Gunnar Beck, Joachim Kuhs, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. želá si zabezpečiť, aby všetci 
rovnocenne prispeli k oživeniu po 
koronavírusovej kríze a k prechodu na 
udržateľné hospodárstvo; zasadzuje sa za 
intenzívnejší boj proti daňovým 
podvodom, daňovým únikom, vyhýbaniu 
sa daňovým povinnostiam a agresívnemu 
daňovému plánovaniu; vyzýva Komisiu, 
aby vytvorila čiernu listinu členských 
štátov EÚ, ktoré uľahčujú vyhýbanie sa 
daňovým povinnostiam; žiada 
koordináciu na úrovni EÚ s cieľom 
zabrániť agresívnemu daňovému 
plánovaniu zo strany jednotlivcov a 
podnikov; v tejto súvislosti požaduje 
ambicióznu stratégiu zdaňovania 
podnikov pre 21. storočie;

27. želá si zabezpečiť, aby všetci 
rovnocenne prispeli k oživeniu po 
koronavírusovej kríze a k prechodu na 
udržateľné hospodárstvo a mali z toho 
rovnocenný prospech; pripomína, že len 
inovácie a podnikateľský duch, na rozdiel 
od zdaňovania a regulácie, môžu 
podporovať oživenie hospodárstva a 
inovácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 555
Paul Tang, Petros Kokkalis, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. želá si zabezpečiť, aby všetci 
rovnocenne prispeli k oživeniu po 
koronavírusovej kríze a k prechodu na 
udržateľné hospodárstvo; zasadzuje sa za 
intenzívnejší boj proti daňovým 
podvodom, daňovým únikom, vyhýbaniu 
sa daňovým povinnostiam a agresívnemu 
daňovému plánovaniu; vyzýva Komisiu, 
aby vytvorila čiernu listinu členských 
štátov EÚ, ktoré uľahčujú vyhýbanie sa 

27. želá si zabezpečiť, aby všetci 
rovnocenne prispeli k oživeniu po 
koronavírusovej kríze a k prechodu na 
udržateľné hospodárstvo; domnieva sa, že 
zisky podnikov a súkromný majetok 
prúdia do jurisdikcií s najnižším 
zdaňovaním v rámci jednotného trhu; 
zasadzuje sa za intenzívnejší boj proti 
daňovým podvodom, daňovým únikom, 
vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a 
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daňovým povinnostiam; žiada koordináciu 
na úrovni EÚ s cieľom zabrániť 
agresívnemu daňovému plánovaniu zo 
strany jednotlivcov a podnikov; v tejto 
súvislosti požaduje ambicióznu stratégiu 
zdaňovania podnikov pre 21. storočie;

agresívnemu daňovému plánovaniu; 
vyzýva Komisiu, aby vytvorila čiernu 
listinu členských štátov EÚ, ktoré uľahčujú 
vyhýbanie sa daňovým povinnostiam; 
žiada koordináciu na úrovni EÚ s cieľom 
zabrániť agresívnemu daňovému 
plánovaniu zo strany jednotlivcov a 
podnikov; v tejto súvislosti požaduje 
ambicióznu stratégiu zdaňovania podnikov 
pre 21. storočie a volá po dani z bohatstva 
koordinovanej na úrovni EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 556
Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. želá si zabezpečiť, aby všetci 
rovnocenne prispeli k oživeniu po 
koronavírusovej kríze a k prechodu na 
udržateľné hospodárstvo; zasadzuje sa za 
intenzívnejší boj proti daňovým 
podvodom, daňovým únikom, vyhýbaniu 
sa daňovým povinnostiam a agresívnemu 
daňovému plánovaniu; vyzýva Komisiu, 
aby vytvorila čiernu listinu členských 
štátov EÚ, ktoré uľahčujú vyhýbanie sa 
daňovým povinnostiam; žiada koordináciu 
na úrovni EÚ s cieľom zabrániť 
agresívnemu daňovému plánovaniu zo 
strany jednotlivcov a podnikov; v tejto 
súvislosti požaduje ambicióznu stratégiu 
zdaňovania podnikov pre 21. storočie;

27. želá si zabezpečiť, aby všetci 
rovnocenne prispeli k oživeniu po 
koronavírusovej kríze a k prechodu na 
udržateľné hospodárstvo; zasadzuje sa za 
intenzívnejší boj proti daňovým 
podvodom, daňovým únikom, vyhýbaniu 
sa daňovým povinnostiam a agresívnemu 
daňovému plánovaniu; vyzýva Komisiu, 
aby vytvorila čiernu listinu členských 
štátov EÚ, ktoré uľahčujú vyhýbanie sa 
daňovým povinnostiam; žiada koordináciu 
na úrovni EÚ s cieľom zabrániť 
agresívnemu daňovému plánovaniu zo 
strany jednotlivcov a podnikov; v tejto 
súvislosti požaduje ambicióznu stratégiu 
zdaňovania podnikov pre 21. storočie; 
vyzýva členské štáty, aby zaviedli daň z 
bohatstva a ďalšie progresívne daňové 
opatrenia na financovanie zelenej 
dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 557
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo
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Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. želá si zabezpečiť, aby všetci 
rovnocenne prispeli k oživeniu po 
koronavírusovej kríze a k prechodu na 
udržateľné hospodárstvo; zasadzuje sa za 
intenzívnejší boj proti daňovým 
podvodom, daňovým únikom, vyhýbaniu 
sa daňovým povinnostiam a agresívnemu 
daňovému plánovaniu; vyzýva Komisiu, 
aby vytvorila čiernu listinu členských 
štátov EÚ, ktoré uľahčujú vyhýbanie sa 
daňovým povinnostiam; žiada koordináciu 
na úrovni EÚ s cieľom zabrániť 
agresívnemu daňovému plánovaniu zo 
strany jednotlivcov a podnikov; v tejto 
súvislosti požaduje ambicióznu stratégiu 
zdaňovania podnikov pre 21. storočie;

27. želá si zabezpečiť, aby všetci 
rovnocenne prispeli k oživeniu po 
koronavírusovej kríze a k prechodu na 
hospodárstvo s vysokou efektívnosťou 
využívania energie a zdrojov, v plnej 
miere založené na obnoviteľných zdrojoch 
energie, s nulovou bilanciou skleníkových 
plynov a bez toxických látok do roku 
2040; zasadzuje sa za intenzívnejší boj 
proti daňovým podvodom, daňovým 
únikom, vyhýbaniu sa daňovým 
povinnostiam a agresívnemu daňovému 
plánovaniu; vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
čiernu listinu členských štátov EÚ, ktoré 
uľahčujú vyhýbanie sa daňovým 
povinnostiam; žiada koordináciu na úrovni 
EÚ s cieľom zabrániť agresívnemu 
daňovému plánovaniu zo strany 
jednotlivcov a podnikov; v tejto súvislosti 
požaduje ambicióznu stratégiu zdaňovania 
podnikov pre 21. storočie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 558
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. želá si zabezpečiť, aby všetci 
rovnocenne prispeli k oživeniu po 
koronavírusovej kríze a k prechodu na 
udržateľné hospodárstvo; zasadzuje sa za 
intenzívnejší boj proti daňovým 
podvodom, daňovým únikom, vyhýbaniu 
sa daňovým povinnostiam a agresívnemu 
daňovému plánovaniu; vyzýva Komisiu, 
aby vytvorila čiernu listinu členských 
štátov EÚ, ktoré uľahčujú vyhýbanie sa 
daňovým povinnostiam; žiada koordináciu 
na úrovni EÚ s cieľom zabrániť 

27. želá si zabezpečiť, aby všetci 
rovnocenne prispeli k oživeniu po 
koronavírusovej kríze a k prechodu na 
konkurencieschopné a udržateľné 
hospodárstvo; zasadzuje sa za intenzívnejší 
boj proti daňovým podvodom, daňovým 
únikom, vyhýbaniu sa daňovým 
povinnostiam a agresívnemu daňovému 
plánovaniu; vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
čiernu listinu členských štátov EÚ, ktoré 
uľahčujú vyhýbanie sa daňovým 
povinnostiam; žiada koordináciu na úrovni 
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agresívnemu daňovému plánovaniu zo 
strany jednotlivcov a podnikov; v tejto 
súvislosti požaduje ambicióznu stratégiu 
zdaňovania podnikov pre 21. storočie;

EÚ s cieľom zabrániť agresívnemu 
daňovému plánovaniu zo strany 
jednotlivcov a podnikov; v tejto súvislosti 
požaduje ambicióznu stratégiu zdaňovania 
podnikov pre 21. storočie, a to so zreteľom 
na daňovú autonómiu členských štátov;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 559
Petros Kokkalis

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. želá si zabezpečiť, aby všetci 
rovnocenne prispeli k oživeniu po 
koronavírusovej kríze a k prechodu na 
udržateľné hospodárstvo; zasadzuje sa za 
intenzívnejší boj proti daňovým 
podvodom, daňovým únikom, vyhýbaniu 
sa daňovým povinnostiam a agresívnemu 
daňovému plánovaniu; vyzýva Komisiu, 
aby vytvorila čiernu listinu členských 
štátov EÚ, ktoré uľahčujú vyhýbanie sa 
daňovým povinnostiam; žiada koordináciu 
na úrovni EÚ s cieľom zabrániť 
agresívnemu daňovému plánovaniu zo 
strany jednotlivcov a podnikov; v tejto 
súvislosti požaduje ambicióznu stratégiu 
zdaňovania podnikov pre 21. storočie;

27. želá si zabezpečiť, aby všetci 
rovnocenne prispeli k oživeniu po 
koronavírusovej kríze a k prechodu na 
udržateľné hospodárstvo, a to so zreteľom 
na rozdielne kapacity členských štátov; 
zasadzuje sa za intenzívnejší boj proti 
daňovým podvodom, daňovým únikom, 
vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a 
agresívnemu daňovému plánovaniu; 
vyzýva Komisiu, aby vytvorila čiernu 
listinu členských štátov EÚ, ktoré uľahčujú 
vyhýbanie sa daňovým povinnostiam; 
žiada koordináciu na úrovni EÚ s cieľom 
zabrániť agresívnemu daňovému 
plánovaniu zo strany jednotlivcov a 
podnikov; v tejto súvislosti požaduje 
ambicióznu stratégiu zdaňovania podnikov 
pre 21. storočie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 560
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. želá si zabezpečiť, aby všetci 
rovnocenne prispeli k oživeniu po 

27. želá si zabezpečiť, aby všetci 
rovnocenne prispeli k oživeniu po 
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koronavírusovej kríze a k prechodu na 
udržateľné hospodárstvo; zasadzuje sa za 
intenzívnejší boj proti daňovým 
podvodom, daňovým únikom, vyhýbaniu 
sa daňovým povinnostiam a agresívnemu 
daňovému plánovaniu; vyzýva Komisiu, 
aby vytvorila čiernu listinu členských 
štátov EÚ, ktoré uľahčujú vyhýbanie sa 
daňovým povinnostiam; žiada koordináciu 
na úrovni EÚ s cieľom zabrániť 
agresívnemu daňovému plánovaniu zo 
strany jednotlivcov a podnikov; v tejto 
súvislosti požaduje ambicióznu stratégiu 
zdaňovania podnikov pre 21. storočie;

koronavírusovej kríze a k prechodu na 
udržateľné hospodárstvo; zasadzuje sa za 
intenzívnejší boj proti daňovým 
podvodom, daňovým únikom, vyhýbaniu 
sa daňovým povinnostiam a agresívnemu 
daňovému plánovaniu; žiada koordináciu 
na úrovni EÚ s cieľom zabrániť 
agresívnemu daňovému plánovaniu zo 
strany jednotlivcov a podnikov; v tejto 
súvislosti požaduje ambicióznu stratégiu 
zdaňovania podnikov pre 21. storočie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 561
Frances Fitzgerald

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. želá si zabezpečiť, aby všetci 
rovnocenne prispeli k oživeniu po 
koronavírusovej kríze a k prechodu na 
udržateľné hospodárstvo; zasadzuje sa za 
intenzívnejší boj proti daňovým 
podvodom, daňovým únikom, vyhýbaniu 
sa daňovým povinnostiam a agresívnemu 
daňovému plánovaniu; vyzýva Komisiu, 
aby vytvorila čiernu listinu členských 
štátov EÚ, ktoré uľahčujú vyhýbanie sa 
daňovým povinnostiam; žiada koordináciu 
na úrovni EÚ s cieľom zabrániť 
agresívnemu daňovému plánovaniu zo 
strany jednotlivcov a podnikov; v tejto 
súvislosti požaduje ambicióznu stratégiu 
zdaňovania podnikov pre 21. storočie;

27. želá si zabezpečiť, aby všetci 
rovnocenne prispeli k oživeniu po 
koronavírusovej kríze a k prechodu na 
udržateľné hospodárstvo; zasadzuje sa za 
intenzívnejší boj proti daňovým 
podvodom, daňovým únikom, vyhýbaniu 
sa daňovým povinnostiam a agresívnemu 
daňovému plánovaniu; žiada koordináciu 
na úrovni EÚ s cieľom zabrániť 
agresívnemu daňovému plánovaniu zo 
strany jednotlivcov a podnikov; v tejto 
súvislosti požaduje ambicióznu stratégiu 
zdaňovania podnikov pre 21. storočie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 562
Alfred Sant
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Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. želá si zabezpečiť, aby všetci 
rovnocenne prispeli k oživeniu po 
koronavírusovej kríze a k prechodu na 
udržateľné hospodárstvo; zasadzuje sa za 
intenzívnejší boj proti daňovým 
podvodom, daňovým únikom, vyhýbaniu 
sa daňovým povinnostiam a agresívnemu 
daňovému plánovaniu; vyzýva Komisiu, 
aby vytvorila čiernu listinu členských 
štátov EÚ, ktoré uľahčujú vyhýbanie sa 
daňovým povinnostiam; žiada koordináciu 
na úrovni EÚ s cieľom zabrániť 
agresívnemu daňovému plánovaniu zo 
strany jednotlivcov a podnikov; v tejto 
súvislosti požaduje ambicióznu stratégiu 
zdaňovania podnikov pre 21. storočie;

27. želá si zabezpečiť, aby všetci 
rovnocenne prispeli k oživeniu po 
koronavírusovej kríze a k prechodu na 
udržateľné hospodárstvo; zasadzuje sa za 
intenzívnejší boj proti daňovým 
podvodom, daňovým únikom, vyhýbaniu 
sa daňovým povinnostiam a agresívnemu 
daňovému plánovaniu; žiada koordináciu 
na úrovni EÚ s cieľom zabrániť 
agresívnemu daňovému plánovaniu zo 
strany jednotlivcov a podnikov; v tejto 
súvislosti požaduje ambicióznu stratégiu 
zdaňovania podnikov pre 21. storočie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 563
Caroline Nagtegaal

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. želá si zabezpečiť, aby všetci 
rovnocenne prispeli k oživeniu po 
koronavírusovej kríze a k prechodu na 
udržateľné hospodárstvo; zasadzuje sa za 
intenzívnejší boj proti daňovým 
podvodom, daňovým únikom, vyhýbaniu 
sa daňovým povinnostiam a agresívnemu 
daňovému plánovaniu; vyzýva Komisiu, 
aby vytvorila čiernu listinu členských 
štátov EÚ, ktoré uľahčujú vyhýbanie sa 
daňovým povinnostiam; žiada koordináciu 
na úrovni EÚ s cieľom zabrániť 
agresívnemu daňovému plánovaniu zo 
strany jednotlivcov a podnikov; v tejto 
súvislosti požaduje ambicióznu stratégiu 
zdaňovania podnikov pre 21. storočie;

27. želá si zabezpečiť, aby všetci 
rovnocenne prispeli k oživeniu po 
koronavírusovej kríze a k prechodu na 
udržateľné hospodárstvo; zasadzuje sa za 
intenzívnejší boj proti daňovým 
podvodom, daňovým únikom, vyhýbaniu 
sa daňovým povinnostiam a agresívnemu 
daňovému plánovaniu; žiada koordináciu 
na úrovni EÚ s cieľom zabrániť 
agresívnemu daňovému plánovaniu zo 
strany jednotlivcov a podnikov; v tejto 
súvislosti požaduje ambicióznu stratégiu 
zdaňovania podnikov pre 21. storočie;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 564
Mick Wallace, Clare Daly

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. želá si zabezpečiť, aby všetci 
rovnocenne prispeli k oživeniu po 
koronavírusovej kríze a k prechodu na 
udržateľné hospodárstvo; zasadzuje sa za 
intenzívnejší boj proti daňovým 
podvodom, daňovým únikom, vyhýbaniu 
sa daňovým povinnostiam a agresívnemu 
daňovému plánovaniu; vyzýva Komisiu, 
aby vytvorila čiernu listinu členských 
štátov EÚ, ktoré uľahčujú vyhýbanie sa 
daňovým povinnostiam; žiada koordináciu 
na úrovni EÚ s cieľom zabrániť 
agresívnemu daňovému plánovaniu zo 
strany jednotlivcov a podnikov; v tejto 
súvislosti požaduje ambicióznu stratégiu 
zdaňovania podnikov pre 21. storočie;

27. želá si zabezpečiť, aby všetci 
rovnocenne prispeli k oživeniu po 
koronavírusovej kríze a k ekologickému 
prechodu na udržateľné hospodárstvo; 
žiada, aby EÚ a členské štáty riešili 
daňové podvody, daňové úniky a 
vyhýbanie sa daňovým povinnostiam aj 
agresívne daňové plánovanie; vyzýva 
Komisiu, aby vytvorila čiernu listinu 
členských štátov EÚ, ktoré uľahčujú 
vyhýbanie sa daňovým povinnostiam; 
žiada koordináciu na úrovni EÚ s cieľom 
zabrániť agresívnemu daňovému 
plánovaniu zo strany jednotlivcov a 
podnikov; v tejto súvislosti požaduje 
ambicióznu stratégiu zdaňovania podnikov 
pre 21. storočie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 565
Tiziana Beghin, Mario Furore, Piernicola Pedicini, Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. považuje zelené a udržateľné 
verejné obstarávanie za kľúčovú hnaciu 
silu priemyselnej transformácie; vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala, ako v plnej 
miere využiť pákový efekt verejných 
výdavkov a investícií s cieľom vytvoriť 
trhy pre produkty a služby, ktoré sú 
uhlíkovo neutrálne a efektívne využívajú 
zdroje, a dosiahnuť politické ciele, a to aj 
zavedením povinnosti environmentálnych 
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a sociálnych kritérií vo verejnom 
obstarávaní; vyzýva takisto Komisiu, aby 
presadzovala ambicióznejší nástroj 
medzinárodného obstarávania, ktorý 
zabezpečí reciprocitu a spoločné normy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 566
Paul Tang, Gilles Boyer, Petros Kokkalis, Jonás Fernández, Evelyn Regner, Pierre 
Larrouturou, Joachim Schuster, Aurore Lalucq, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. opakuje svoju výzvu na postupné 
zrušenie dotácií na fosílne palivá, a to aj 
vo forme daňovej výhody, pričom plne 
rešpektuje práva členských štátov vybrať 
si svoj energetický mix; podporuje však 
daňové opatrenia, ktoré by stimulovali 
investície do čistejšej energie a čistejšieho 
spôsobu dopravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 567
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. vyzýva spoločnosti, ktoré využívajú 
verejnú podporu, aby sa zaviazali k 
verejnému podávaniu správ podľa 
jednotlivých krajín, aby dodržiavali svoje 
povinnosti v oblasti nefinančného 
výkazníctva a aby zverejnili všetky prijaté 
výhody; vyzýva Komisiu, aby 
zodpovedajúcim spôsobom zrevidovala 
smernicu o účtovníctve.

Or. en



PE652.496v02-00 296/298 AM\1209233SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 568
Marek Belka, Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. zastáva názor, že spoločnostiam 
zaregistrovaným na územiach, ktoré sú 
zapísané na zoznam EÚ týkajúci sa 
nespolupracujúcich jurisdikcií na daňové 
účely, by sa nemala poskytnúť verejná 
finančná podpora, pokiaľ tam 
nepreukážu legitímnu hospodársku 
činnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 569
Clotilde Armand

Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. vyzýva Komisiu, aby zaviedla 
účinné monitorovanie údajov a podávanie 
správ o vykonávaní investičného plánu 
pre udržateľnú Európu a sprístupnila ich 
verejnosti s cieľom zaručiť úplnú 
transparentnosť výdavkov EÚ na zelenú 
transformáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 570
Pierre Larrouturou

Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. domnieva sa, že všetky tieto návrhy 
financovania spolu (klimatická banka, 
klimatický rozpočet a právny predpis 
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v oblasti klímy typu FATCA) môžu 
priniesť aspoň 660 miliárd EUR ročne, 
aby sa vyhral boj za klímu a pracovné 
miesta;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 571
Sirpa Pietikäinen

Návrh uznesenia
Odsek 27 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27b. žiada Komisiu a členské štáty, aby 
zaviedli celoeurópsky register daňovej 
transparentnosti, v ktorom bude možné 
overiť, či spoločnosti zaplatili svoje 
záväzky v oblasti daní a sociálneho 
zabezpečenia v členských štátoch EÚ a či 
sa podieľali na agresívnom daňovom 
plánovaní alebo nie; spoločnosti, ktoré 
tieto požiadavky nespĺňajú, by nemali byť 
oprávnené na žiadne financovanie z 
prostriedkov EÚ ani členských štátov, ani 
by nemali byť schopné zúčastniť sa na 
financovaní obnovy alebo na súťažiach 
verejného obstarávania v oblasti EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 572
Pierre Larrouturou

Návrh uznesenia
Odsek 27 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27b. víta podporu týchto troch riešení 
zo strany 1 milióna občanov25a;
__________________
25a http://www.climateandjobs.eu/.

Or. en
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