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Pozmeňujúci návrh 1
Engin Eroglu

Návrh uznesenia
Citácia 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ), najmä na jej 
článok 122 ods. 2, ktorý uľahčuje finančnú 
pomoc členským štátom, ktoré sa 
nachádzajú v ťažkostiach alebo ktorým 
hrozia závažné ťažkosti spôsobené 
prírodnými katastrofami alebo 
výnimočnými udalosťami, ktoré sú mimo 
ich kontroly,

– so zreteľom na Zmluvu o fungovaní 
Európskej únie (ZFEÚ), najmä na jej 
článok 122 ods. 2, ktorý uľahčuje finančnú 
pomoc členským štátom, ktoré sa 
nachádzajú v ťažkostiach alebo ktorým 
hrozia závažné ťažkosti spôsobené 
prírodnými katastrofami alebo 
výnimočnými udalosťami, ktoré sú mimo 
ich kontroly, a na článok 126, v ktorom sa 
členské štáty vyzývajú, aby sa vyhli 
nadmerným schodkom verejných financií,

Or. de

Pozmeňujúci návrh 2
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, Isabel 
Benjumea Benjumea

Návrh uznesenia
Citácia 1 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Zmluvu o 
fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a 
najmä na jej článok 121 ods. 2, 
článok 136 a protokoly č. 1 a 2,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, Isabel 
Benjumea Benjumea

Návrh uznesenia
Citácia 1 b (nová)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správy Komisie zo 
17. decembra 2019 s názvom Správa o 
mechanizme varovania na rok 2020 
(COM(2019)0651) a na odporúčanie 
Komisie na odporúčanie Rady o 
hospodárskej politike eurozóny 
(COM(2019)0652),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, Isabel 
Benjumea Benjumea

Návrh uznesenia
Citácia 1 c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na odporúčanie Rady 
z 10. februára 2020 o hospodárskej 
politike eurozóny,1a

_________________
1a 
https://www.consilium.europa.eu/sk/press/
press-releases/2020/02/18/council-
approves-its-recommendation-on-the-
economic-policy-of-the-euro-area-for-
2020/

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, Isabel 
Benjumea Benjumea

Návrh uznesenia
Citácia 1 d (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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– so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 26. februára 2020 s názvom Európsky 
semester 2020: hodnotenie pokroku pri 
štrukturálnych reformách a pri prevencii 
a náprave makroekonomických 
nerovnováh a výsledky hĺbkových 
preskúmaní podľa nariadenia (EÚ) 
č. 1176/2011 (COM(2020) 0150),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Eugen Jurzyca, Roberts Zīle

Návrh uznesenia
Citácia 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie z 
18. decembra 2019 o spravodlivom 
zdaňovaní v digitalizovanom a 
globalizovanom hospodárstve: BEPS 2.01,

vypúšťa sa

_________________
1 Prijaté texty, P9_TA(2019)0102.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Herve Juvin, Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Citácia 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na hospodárske 
prognózy Komisie: Jar 2020 zo 6. mája 
2020 (inštitucionálny dokument č. 125),

– so zreteľom na hospodárske 
prognózy Komisie: Leto 2020 zo 7. júla 
2020,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 8
Aurore Lalucq

Návrh uznesenia
Citácia 21 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na návrh Komisie z 
28. mája 2020 na nariadenie Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje 
Mechanizmus na podporu obnovy a 
odolnosti, a na jeho prílohy [COM(2020) 
0408],

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 9
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs

Návrh uznesenia
Citácia 29 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na uznesenie 
Európskeho parlamentu o komplexnej 
politike Únie na predchádzanie praniu 
špinavých peňazí a financovaniu 
terorizmu – akčnom pláne Komisie 
a ďalšom nedávnom vývoji (B9-
0207/2020),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Návrh uznesenia
Citácia 29 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na hodnotenie 
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fiškálnej politiky vhodnej pre eurozónu na 
rok 2021 Európskej fiškálnej rady z 
1. júla 2020,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs

Návrh uznesenia
Citácia 29 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na uznesenie 
Európskeho parlamentu zo 16. februára 
2017 o zlepšení fungovania Európskej 
únie využitím potenciálu Lisabonskej 
zmluvy (P8_TA(2017)0049),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Návrh uznesenia
Citácia 29 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 5. februára 2020 o preskúmaní správy 
hospodárskych záležitostí 
(COM(2020)55),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs

Návrh uznesenia
Citácia 29 c (nová)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Herve Juvin, Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže pandémia ochorenia 
COVID-19 vytvára pre EÚ aj na celom 
svete bezprecedentný a symetrický šok, a 
jej trvanie, ako aj zdravotné, sociálne a 
hospodárske následky, ešte nie sú 
predvídateľné;

A. keďže vnútroštátne a regionálne 
opatrenia na obmedzenie prevádzky 
pohybu v reakcii na pandémiu COVID-19 
vytvárajú pre EÚ aj pre väčšinu 
rozvinutého sveta bezprecedentný šok, a 
jej trvanie, ako aj zdravotné, sociálne a 
hospodárske následky, ešte nie sú úplne 
predvídateľné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže šok je symetrický, ale vplyv 
sa v jednotlivých členských štátoch značne 
líši, čo odráža závažnosť pandémie a 
prísnosť ich opatrení na zamedzenie 
šírenia, ale aj ich špecifické hospodárske 
expozície a počiatočné podmienky vrátane 
ich dostupného priestoru na opatrenia 

B. keďže šok je symetrický, ale vplyv 
sa v jednotlivých členských štátoch značne 
líši, čo odráža závažnosť pandémie a 
prísnosť ich opatrení na zamedzenie 
šírenia, ale aj ich špecifické hospodárske 
expozície a počiatočné podmienky vrátane 
ich dostupného priestoru na opatrenia 
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fiškálnej politiky; fiškálnej politiky; keďže tento priestor na 
vykonávanie opatrení bol obmedzený v 
dôsledku nárastu úrovne verejného dlhu v 
„okrajových“ členských štátoch po roku 
2008 a jeho hlavnými faktormi boli: 1. 
politiky inštitúcií a členských štátov EÚ 
pri organizovaní koordinovanej záchrany 
finančného sektora, socializácii 
obrovských úrovní súkromného dlhu; 2. 
opatrenia ECB v prípade nezasahovania 
do poskytovania úverov štátom 
zasiahnutým krízou počas dlhšieho 
obdobia, čo vedie k nárastu nákladov na 
prijaté trhové úvery a pôžičky pre štáty; a 
3. programy úsporných opatrení uložené 
trojkou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, Isabel 
Benjumea Benjumea

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže šok je symetrický, ale vplyv 
sa v jednotlivých členských štátoch značne 
líši, čo odráža závažnosť pandémie a 
prísnosť ich opatrení na zamedzenie 
šírenia, ale aj ich špecifické hospodárske 
expozície a počiatočné podmienky vrátane 
ich dostupného priestoru na opatrenia 
fiškálnej politiky;

B. keďže šok je symetrický, ale vplyv 
sa v jednotlivých členských štátoch značne 
líši, čo odráža závažnosť pandémie a 
prísnosť ich opatrení na zamedzenie 
šírenia, ale aj ich špecifické hospodárske 
expozície a počiatočné podmienky vrátane 
ich dostupného priestoru na opatrenia 
fiškálnej politiky, pričom zdôrazňuje, že 
tie členské štáty, ktoré postupne vytvorili 
fiškálne rezervy, boli schopné mobilizovať 
balíky fiškálnych stimulov, ktoré pomohli 
zmierniť negatívne sociálno-ekonomické 
dôsledky pandémie, oveľa rýchlejšie a bez 
súvisiacich nákladov na prijaté úvery a 
pôžičky;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 17
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže šok je symetrický, ale vplyv 
sa v jednotlivých členských štátoch značne 
líši, čo odráža závažnosť pandémie a 
prísnosť ich opatrení na zamedzenie 
šírenia, ale aj ich špecifické hospodárske 
expozície a počiatočné podmienky vrátane 
ich dostupného priestoru na opatrenia 
fiškálnej politiky;

B. keďže šok je symetrický, ale vplyv 
sa v jednotlivých členských štátoch značne 
líši z dôvodu už existujúcich sociálno-
ekonomických rozdielov medzi regiónmi 
EÚ, čo odráža závažnosť pandémie a 
prísnosť ich opatrení na zamedzenie 
šírenia, ale aj ich špecifické hospodárske 
expozície a počiatočné podmienky vrátane 
ich dostupného priestoru na opatrenia 
fiškálnej politiky; konštatuje, že 
asymetrický vplyv šoku sa výrazne 
prejavuje prostredníctvom sanitárnych aj 
hospodárskych reakcií v rôznych 
krajinách EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Herve Juvin, Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže šok je symetrický, ale vplyv 
sa v jednotlivých členských štátoch značne 
líši, čo odráža závažnosť pandémie a 
prísnosť ich opatrení na zamedzenie 
šírenia, ale aj ich špecifické hospodárske 
expozície a počiatočné podmienky vrátane 
ich dostupného priestoru na opatrenia 
fiškálnej politiky;

B. keďže hospodársky vplyv opatrení 
na obmedzenie prevádzky a pohybu sa v 
jednotlivých členských štátoch značne líši, 
čo odráža ich špecifické hospodárske 
expozície a počiatočné podmienky vrátane 
ich dostupného priestoru na opatrenia 
hospodárskej politiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
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Joachim Schuster, Jonás Fernández, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva 
Pereira, Evelyn Regner, Marc Angel, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Margarida 
Marques

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže šok je symetrický, ale vplyv 
sa v jednotlivých členských štátoch značne 
líši, čo odráža závažnosť pandémie a 
prísnosť ich opatrení na zamedzenie 
šírenia, ale aj ich špecifické hospodárske 
expozície a počiatočné podmienky vrátane 
ich dostupného priestoru na opatrenia 
fiškálnej politiky;

B. keďže šok je symetrický, ale vplyv 
sa v jednotlivých členských štátoch značne 
líši, čo odráža závažnosť pandémie a 
prísnosť ich opatrení na zamedzenie 
šírenia, ale aj ich špecifické hospodárske 
expozície a počiatočné podmienky vrátane 
zraniteľnosti konkrétnych odvetví a ich 
dostupného priestoru na opatrenia fiškálnej 
politiky; vzhľadom na ich silnú vzájomnú 
závislosť by sa neúplné oživenie v jednej 
krajine rozšírilo do všetkých ostatných 
krajín a všade by utlmilo hospodársky 
rast;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Clara Ponsatí Obiols, Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže šok je symetrický, ale vplyv 
sa v jednotlivých členských štátoch značne 
líši, čo odráža závažnosť pandémie a 
prísnosť ich opatrení na zamedzenie 
šírenia, ale aj ich špecifické hospodárske 
expozície a počiatočné podmienky vrátane 
ich dostupného priestoru na opatrenia 
fiškálnej politiky;

B. keďže šok je symetrický, ale vplyv 
sa v jednotlivých členských štátoch a ich 
vlastných regiónoch značne líši, čo odráža 
závažnosť pandémie a prísnosť ich 
opatrení na zamedzenie šírenia, ale aj ich 
špecifické hospodárske expozície a 
počiatočné podmienky vrátane ich 
dostupného priestoru na opatrenia fiškálnej 
politiky;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 21
Marek Belka

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže šok je symetrický, ale vplyv 
sa v jednotlivých členských štátoch značne 
líši, čo odráža závažnosť pandémie a 
prísnosť ich opatrení na zamedzenie 
šírenia, ale aj ich špecifické hospodárske 
expozície a počiatočné podmienky vrátane 
ich dostupného priestoru na opatrenia 
fiškálnej politiky;

B. keďže šok je symetrický, ale vplyv 
sa v jednotlivých členských štátoch 
a jednotlivých odvetviach značne líši, čo 
odráža závažnosť pandémie a prísnosť ich 
opatrení na zamedzenie šírenia, ale aj ich 
špecifické hospodárske expozície a 
počiatočné podmienky vrátane ich 
dostupného priestoru na opatrenia fiškálnej 
politiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže pretrvávajúca celosvetová 
pandémia zhoršila nerovnomernú 
hospodársku obnovu v EÚ za posledné 
desaťročie, obnovu, ktorá bola poznačená 
značnými nerovnováhami v rámci 
eurozóny a EÚ ako celku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Clara Ponsatí Obiols, Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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Ba. keďže tieto počiatočné odlišné 
podmienky spolu s dočasným rámcom 
štátnej pomoci už viedli k rozdielnym 
opatreniam medzi regiónmi zasiahnutými 
pandémiou COVID-19, čo má nepriaznivý 
vplyv na hospodársku konvergenciu v 
rámci EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bb. keďže miera chudoby v Európe, 
najmä medzi dôchodcami a deťmi, a 
miera nezamestnanosti, najmä v južných 
krajinách eurozóny, boli znepokojujúce už 
pred začatím prebiehajúcej hospodárskej 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bc. keďže cieľ EÚ odstrániť 
hospodársku a sociálnu priepasť medzi 
severnými a južnými krajinami je v 
súčasnej hospodárskej situácii ešte ťažšie 
dosiahnuť;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 26
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Herve Juvin, Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže odhodlaná, koordinovaná a 
solidárna európska reakcia má zásadný 
význam pre zmiernenie negatívnych 
hospodárskych a sociálnych dôsledkov 
krízy a ďalšieho prehlbovania 
makroekonomických rozdielov;

C. keďže účinná a efektívna európska 
reakcia môže mať zásadný význam pre 
zmiernenie negatívnych hospodárskych a 
sociálnych dôsledkov vnútroštátnych a 
regionálnych opatrení na obmedzenie 
prevádzky a ďalšieho prehlbovania 
makroekonomických rozdielov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Marek Belka

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže odhodlaná, koordinovaná a 
solidárna európska reakcia má zásadný 
význam pre zmiernenie negatívnych 
hospodárskych a sociálnych dôsledkov 
krízy a ďalšieho prehlbovania 
makroekonomických rozdielov;

C. keďže odhodlaná, koordinovaná a 
solidárna európska reakcia má zásadný 
význam pre zmiernenie negatívnych 
hospodárskych a sociálnych dôsledkov 
krízy, fragmentácie jednotného trhu a 
ďalšieho prehlbovania 
makroekonomických rozdielov, ako aj 
politického napätia; keďže chýbajúci 
jednotný prístup k riešeniu dôsledkov 
krízy môže viesť k vedľajším účinkom, 
ktoré by predlžovali súčasnú, už aj tak 
tvrdú hospodársku krízu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Joachim Schuster, Csaba Molnár, Jonás Fernández, Carmen Avram, Pedro Silva 
Pereira, Evelyn Regner, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Paul Tang, Marc Angel, Eero 
Heinäluoma, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Margarida Marques



AM\1209978SK.docx 15/160 PE655.649v01-00

SK

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže odhodlaná, koordinovaná a 
solidárna európska reakcia má zásadný 
význam pre zmiernenie negatívnych 
hospodárskych a sociálnych dôsledkov 
krízy a ďalšieho prehlbovania 
makroekonomických rozdielov;

C. keďže odhodlaná, koordinovaná a 
solidárna európska reakcia má zásadný 
význam pre zmiernenie negatívnych 
hospodárskych a sociálnych dôsledkov 
krízy, fragmentácie vnútorného trhu a 
ďalšieho prehlbovania 
makroekonomických rozdielov a 
štrukturálnej polarizácie medzi regiónmi 
a krajinami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva 
Pereira, Evelyn Regner, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, 
Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže väčšina účinkov bude 
pravdepodobne dočasná a vnútroštátne a 
európske politiky zavedené na podporu 
príjmov, pracovných miest, likvidity a 
investícií sú účinné, hospodárska aktivita 
sa obnoví po postupnom uvoľňovaní 
obmedzení; keďže však možno očakávať 
trvalé negatívne dôsledky, ako je 
pokračujúci pokles dopytu, neistota na 
trhu a neisté príjmy, nedostatok investícií 
a pokles zamestnanosti, čo znižuje 
výrobný potenciál hospodárstva a 
poškodzuje návrat k predchádzajúcej 
trajektórii výroby a rastu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 30
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže účinné štrukturálne 
reformy sprevádzané dobre zameranými 
investíciami a zodpovednými fiškálnymi 
politikami poskytujú úspešný kompas pre 
prípravu EÚ na jej budúce a súčasné 
výzvy, ako je posilnenie 
konkurencieschopnosti pri prechode na 
nízkouhlíkové hospodárstvo, digitalizácia 
našich spoločností, rozvoj výskumu a 
inovácií, rast trhu práce založený na 
zručnostiach na vysokokvalitných 
pracovných miestach a pokračujúca 
odborná príprava;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Frances Fitzgerald

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže pandémia ochorenia 
COVID-19 zdôraznila význam ocenenia 
poskytovania opatrovateľskej práce, a to 
nielen v odvetví zdravotnej starostlivosti, 
ale aj v súvislosti so starostlivosťou o deti, 
starostlivosťou o osoby so zdravotným 
postihnutím a starostlivosťou o staršie 
osoby; zdôrazňuje, že hospodárske politiky 
eurozóny musia venovať viac investícií do 
vysokokvalitných, cenovo dostupných a 
prístupných verejných a súkromných 
služieb starostlivosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 32
Aurore Lalucq

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže pandémia COVID-19 
zdôraznila to, že Európska únia nemá 
dostatočne silné nástroje na riešenie 
núdzových zdravotných situácií, ako je 
rozšírenie novej infekčnej choroby, ktorá 
zo svojej podstaty nepozná hranice;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 33
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže sa predpokladá nárast 
verejného dlhu k HDP v eurozóne z 86 % 
v roku 2019 na 103 % v roku 2020; keďže 
takéto úrovne dlhu môžu byť 
neudržateľné, ak a keď sa úrokové sadzby 
vrátia na vyššie úrovne7a;
_________________
7a 
https://ec.europa.eu/commission/presscor
ner/detail/en/ip_20_799

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
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Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže ženy sú neúmerne 
zasiahnuté dôsledkami krízy a plán 
obnovy nerieši výzvy súvisiace s krízou 
COVID-19 v odvetví sociálnych služieb a 
osobitné výzvy, ktorým čelia ženy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Marek Belka

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže členské štáty aj vzhľadom 
na podporu Komisie a vzájomnú 
koordináciu dokázali uľahčiť riešenie a 
prekonanie problémov spôsobených 
súčasnou krízou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Siegfried Mureşan, 
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže európska reakcia založená 
na solidarite znamená aj zodpovednosť, 
ktorá si vyžaduje predloženie 
dôveryhodného plánu splácania pred 
prijatím VFR a nástroja Next Generation 
EU;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 37
Engin Eroglu

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže COVID-19 by sa nemal 
používať ako ospravedlnenie na premenu 
EÚ na transferovú úniu,

Or. de

Pozmeňujúci návrh 38
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže Únia musí reagovať na 
súčasnú krízu tak, aby zvýšila svoju 
odolnosť voči budúcim krízam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Marek Belka

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže napriek skutočnosti, že 
mnohé dôsledky krízy môžu byť z rôznych 
dôvodov dočasné, bez dodatočnej podpory 
by dlhodobé hospodárske vyhliadky mohli 
ohroziť možnosť financovať priority 
Európskej únie, ako je nová zelená 
dohoda, digitalizácia celého kontinentu a 
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ambicióznejšia stratégia zahraničnej 
politiky EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Joachim Schuster, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn Regner, 
Aurore Lalucq, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, 
Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže Komisia odhaduje celkové 
potreby financovania z verejných financií 
v rokoch 2020 a 2021 na 5,4 bilióna EUR. 
To zahŕňa predkrízové finančné potreby 
vo výške 3,7 bilióna EUR a dodatočné 
potreby financovania v dôsledku vplyvu 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19 vo 
výške 1,7 bilióna EUR pre členské štáty 
EÚ v rokoch 2020 a 2021;1a

_________________
1a Pracovný dokument útvarov Komisie: 
Identifikácia potrieb obnovy Európy 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
onomy-
finance/assessment_of_economic_and_in
vestment_needs.pdf 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže rast je do značnej miery 
závislý od nekonvenčnej a z dlhodobého 
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hľadiska neudržateľnej menovej politiky; 
keďže táto menová politika nedokázala 
vytvoriť impulz pre reformy na zvýšenie 
produktivity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže zodpovednosť Rady, 
Komisie a Euroskupiny voči Európskemu 
parlamentu vo všetkých fázach procesu 
európskeho semestra je opodstatnená z 
hľadiska demokratickej legitimity a 
transparentnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva 
Pereira, Evelyn Regner, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Paul Tang, Marc Angel, Eero 
Heinäluoma, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cc. keďže kríza COVID-19 postihuje 
najmä zraniteľné skupiny, čo má za 
následok zvýšené nerovnosti, chudobu, 
nezamestnanosť a sociálne rozdiely, a 
zároveň oslabuje sociálne normy a normy 
zamestnanosti v Európe;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 44
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cc. keďže v roku 2019 členské štáty v 
plnej miere vykonali iba 5,7 % odporúčaní 
pre jednotlivé krajiny, v prípade 45,9 % sa 
dosiahol aspoň určitý pokrok, ale 48,4 % 
odporúčaní nebolo vykonaných vôbec 
alebo len v obmedzenej miere;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cc. keďže menová politika nebola 
neutrálna a viedla k veľkým účinkom 
prerozdeľovania medzi krajiny s deficitom 
a prebytkom a medzi sporiteľov a 
dlžníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cd. keďže stabilita finančných 
inštitúcií v eurozóne je naďalej vážnym 
problémom; keďže hospodársky pokles 
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povedie k zvýšeniu nesplácaných úverov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva 
Pereira, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro 
Marques, Gabriele Bischoff, Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cd. keďže ženy sú neúmerne 
zasiahnuté dôsledkami krízy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn 
Regner, Aurore Lalucq, Paul Tang, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, 
Gabriele Bischoff, Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C e (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ce. keďže EÚ a jej členské štáty sa 
zaviazali dodržiavať hodnoty založené na 
zmluvách, vykonávať Agendu OSN 2030, 
Európsky pilier sociálnych práv a 
Parížsku dohodu o zmene klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva 
Pereira, Evelyn Regner, Alfred Sant, Aurore Lalucq, Paul Tang, Marc Angel, Pedro 
Marques, Gabriele Bischoff, Margarida Marques

Návrh uznesenia
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Odôvodnenie C f (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cf. keďže narušenie ovplyvňuje 
európske hospodárstvo ako celok a keďže 
sa musí zabezpečiť rovnaká kapacita na 
vydávanie dlhopisov a prístup k 
financovaniu s cieľom riešiť krízu, a to aj 
pre členské štáty, ktoré nie sú členmi 
eurozóny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Joachim Schuster, Carmen Avram, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Eero 
Heinäluoma, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. s veľkým znepokojením konštatuje, 
že podľa hospodárskej prognózy Komisie z 
jari 2020 sa očakáva, že v roku 2020 EÚ 
postihne najhlbšia recesia v jej histórii;

1. s veľkým znepokojením konštatuje, 
že podľa hospodárskej prognózy Komisie z 
jari 2020 sa očakáva, že v roku 2020 EÚ 
postihne najhlbšia recesia v jej histórii s 
poklesom HDP EÚ o 7,5 %, čo je omnoho 
hlbšie než počas finančnej krízy v roku 
2009, s nárastom celkového rozpočtového 
deficitu z 0,6 % HDP v roku 2019 na 
8,5 % HDP v roku 2020 v eurozóne aj 
v EÚ, s novým vrcholom celkového 
pomeru dlhu k HDP eurozóny vo výške 
takmer 103 %, ktorý zvráti klesajúci trend 
od roku 2014, pričom sa očakáva, že od 
roku 2014 sa zvýši nezamestnanosť v 
eurozóne zo 7,5 % v roku 2019 na 9,5 % a 
inflácia HICP v eurozóne o 0,2 % v roku 
2020; 1a

_________________
1a Európska hospodárska prognóza z jari 
2020 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
onomy-finance/ip125_en.pdf



AM\1209978SK.docx 25/160 PE655.649v01-00

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Herve Juvin, Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. s veľkým znepokojením konštatuje, 
že podľa hospodárskej prognózy Komisie z 
jari 2020 sa očakáva, že v roku 2020 EÚ 
postihne najhlbšia recesia v jej histórii;

1. s veľkým znepokojením konštatuje, 
že podľa hospodárskej prognózy Komisie z 
leta 2020 sa očakáva, že v roku 2020 EÚ 
postihne najhlbšia recesia v jej histórii, 
ktorá bude oveľa horšia, ako predpovedá 
prognóza z jari, vrátane poklesu v 
eurozóne o 8,7 %; konštatuje, že recesia je 
obmedzenejšia v tých členských štátoch 
EÚ, ktoré si stále zachovávajú svoju 
menovú zvrchovanosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Pedro Silva Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. s veľkým znepokojením konštatuje, 
že podľa hospodárskej prognózy Komisie z 
jari 2020 sa očakáva, že v roku 2020 EÚ 
postihne najhlbšia recesia v jej histórii;

1. s veľkým znepokojením konštatuje, 
že podľa hospodárskej prognózy Komisie z 
leta 2020 sa očakáva, že v roku 2020 EÚ 
postihne najhlbšia recesia v jej histórii s 
poklesom o 8,3 %, ktorý je oveľa väčší, 
ako pôvodne predpokladaných 7,4 % v 
prognóze z jari; konštatuje tiež, že 
prognóza rastu v roku 2021 bude o niečo 
nižšia, než sa predpokladalo na jar;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 53
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. s veľkým znepokojením konštatuje, 
že podľa hospodárskej prognózy Komisie z 
jari 2020 sa očakáva, že v roku 2020 EÚ 
postihne najhlbšia recesia v jej histórii;

1. s veľkým znepokojením konštatuje, 
že podľa hospodárskej prognózy Komisie z 
leta 2020 sa očakáva, že v roku 2020 EÚ 
postihne najhlbšia recesia v jej histórii, 
keďže v prognóze sa predpokladá, že 
hospodárstvo eurozóny sa v roku 2020 
zníži o 8,7 % a v roku 2021 sa zvýši o 
6,1 %, a podľa prognóz sa hospodárstvo 
EÚ v roku 2020 zníži o 8,3 % a v roku 
2021 sa zvýši o 5,8 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Enikő Győri, Markus Ferber, Agnès Evren, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, 
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. s veľkým znepokojením konštatuje, 
že podľa hospodárskej prognózy Komisie z 
jari 2020 sa očakáva, že v roku 2020 EÚ 
postihne najhlbšia recesia v jej histórii;

1. s veľkým znepokojením konštatuje, 
že podľa hospodárskej prognózy Komisie z 
jari 2020 EÚ postihla najhlbšia recesia v 
jej histórii; očakáva sa, že HDP eurozóny 
sa v roku 2020 zníži o 7,7 % (7,4 % v EÚ), 
pričom v roku 2021 sa zvýši o 6,3 % 
(6,1 % v EÚ); 1a

_________________
1a Prognóza z jari 2020, strana 168, 
tabuľka 1. 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
onomy-finance/ip125_en.pdf

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 55
Marek Belka

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. s veľkým znepokojením konštatuje, 
že podľa hospodárskej prognózy Komisie z 
jari 2020 sa očakáva, že v roku 2020 EÚ 
postihne najhlbšia recesia v jej histórii;

1. s veľkým znepokojením konštatuje, 
že podľa hospodárskej prognózy Komisie z 
leta 2020 sa očakáva, že v roku 2020 EÚ 
postihne najhlbšia recesia v jej histórii, 
keďže hospodárstvo eurozóny v roku 2020 
poklesne o 8,7 % a v EÚ ako celku sa v 
roku 2020 zníži o 8,3 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Frances Fitzgerald

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. s veľkým znepokojením konštatuje, 
že podľa hospodárskej prognózy Komisie z 
jari 2020 sa očakáva, že v roku 2020 EÚ 
postihne najhlbšia recesia v jej histórii;

1. s veľkým znepokojením konštatuje, 
že podľa hospodárskej prognózy Komisie z 
leta sa očakáva, že eurozóna zaznamená v 
roku 2020 pokles o 8,7 %, ale v roku 2021 
sa očakáva nárast o 6,1 %; konštatuje, že 
táto prognóza nepredpokladá potenciálnu 
druhú vlnu ochorenia COVID-19;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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1. s veľkým znepokojením konštatuje, 
že podľa hospodárskej prognózy Komisie z 
jari 2020 sa očakáva, že v roku 2020 EÚ 
postihne najhlbšia recesia v jej histórii;

1. s veľkým znepokojením konštatuje, 
že podľa hospodárskej prognózy Komisie z 
jari 2020 sa očakáva, že v roku 2020 EÚ 
postihne najhlbšia recesia v jej histórii a že 
HDP eurozóny sa nevráti na úroveň spred 
krízy až do roku 2022;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Clara Ponsatí Obiols, Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. s veľkým znepokojením konštatuje, 
že podľa hospodárskej prognózy Komisie 
z jari 2020 sa očakáva, že v roku 2020 EÚ 
postihne najhlbšia recesia v jej histórii;

1. s veľkým znepokojením konštatuje, 
že v hospodárskej prognóze Komisie z leta 
2020 je horší výhľad v porovnaní s jarnou 
prognózou, podľa ktorej sa očakáva, že v 
roku 2020 EÚ postihne najhlbšia recesia v 
jej histórii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, Isabel 
Benjumea Benjumea

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že bezprecedentná 
hospodárska recesia v roku 2020 a 
opatrenia prijaté v reakcii na pandémiu 
zvýšia pomer dlhu k HDP v eurozóne na 
novú najvyššiu úroveň približne 102,7 % 
(95,1 % v EÚ) v roku 2020, kým v roku 
2021 sa zníži približne na 98,8 % (92,0 % 
v EÚ), zatiaľ čo v roku 2019 klesol pomer 
dlhu k HDP v eurozóne na 86,0 % 
(79,4 % v EÚ), pričom v porovnaní s 
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rokom 2014 sa pohyboval okolo 9 
percentuálnych bodov; 1a

_________________
1a Prognóza z jari 2020, s. 188, tabuľka 
42. 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
onomy-finance/ip125_en.pdf

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. poukazuje na aktualizáciu 
svetového hospodárskeho výhľadu MMF 
z júna 2020, v ktorom sa uvádza, že 
pandémia COVID-19 mala v prvej 
polovici roka 2020 negatívnejší vplyv na 
činnosť, než sa očakávalo, a že obnova by 
mala byť postupnejšia, než sa pôvodne 
predpokladalo, pričom HDP z roku 2021 
je približne o 6,5 percentuálneho bodu 
nižší ako v prognózach z obdobia pred 
krízou COVID-19 z januára 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. berie na vedomie pripomienku 
výkonného podpredsedu Komisie Valdisa 
Dombrovskisa po zverejnení hospodárskej 
prognózy z leta 2020, že „hospodársky 
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vplyv obmedzenia prevádzky je závažnejší, 
než sa pôvodne očakávalo“, čo poukazuje 
len na bezradnosť Komisie v 
hospodárskych záležitostiach, najmä 
krízovom riadení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva 
Pereira, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro 
Marques, Gabriele Bischoff, Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. je znepokojený negatívnym 
vplyvom krízy súvisiacej s pandémiou 
ochorenia COVID-19 na celosvetové 
hospodárstvo, obchod, nerovnosť príjmov a 
chudobu;

2. je znepokojený negatívnym 
vplyvom krízy súvisiacej s pandémiou 
ochorenia COVID-19 na celosvetové 
hospodárstvo, obchod, nerovnosť príjmov a 
chudobu s predpokladaným poklesom 
celosvetového HDP tento rok (okrem EÚ) 
približne o 3 %, čo je výraznejší pokles než 
počas globálnej finančnej krízy v rokoch 
2008 – 2009, s poklesom objemu 
svetového dovozu o viac ako 10 % a 
poklesom vývozu z eurozóny o približne 
13 % v roku 2020; je znepokojený 
nárastom chudoby, keďže mnohé 
rozvíjajúce sa krajiny a krajiny s nízkymi 
príjmami majú obmedzenú schopnosť 
riešiť zdravotnú krízu takéhoto rozsahu, 
ako aj obmedzený politický priestor na 
absorbovanie makroekonomického 
vplyvu, najmä vzhľadom na obmedzené 
vyhliadky v oblasti cien komodít a 
sprísnené finančné podmienky; 1b

_________________
1b Európska hospodárska prognóza z jari 
2020 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
onomy-finance/ip125_en.pdf 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 63
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. je znepokojený negatívnym 
vplyvom krízy súvisiacej s pandémiou 
ochorenia COVID-19 na celosvetové 
hospodárstvo, obchod, nerovnosť príjmov a 
chudobu;

2. je znepokojený negatívnym 
vplyvom krízy súvisiacej s pandémiou 
ochorenia COVID-19 na celosvetové 
hospodárstvo, obchod, nerovnosť príjmov a 
chudobu; konštatuje, že fiškálna politika 
je jedným z najdôležitejších spôsobov, ako 
musí štát prerozdeľovať bohatstvo a 
znížiť nerovnosť príjmov a bohatstva 
alebo im zabrániť1a, a že rast vedený 
investíciami, ako aj sociálne transfery 
uskutočnené prostredníctvom verejných 
výdavkov, ktoré sú nevyhnutné na 
prerozdelenie bohatstva a predchádzanie 
zvyšovaniu nerovnosti, boli znížené a 
obmedzené pravidlami týkajúcimi sa dlhu 
a deficitu; konštatuje, že prístup k 
bezplatným alebo cenovo dostupným 
verejným službám takisto zohráva 
kľúčovú úlohu pri riešení existujúcich 
nerovností;
_________________
1a Európsky hospodársky a sociálny výbor, 
2017. „Majetková nerovnosť v Európe: 
rozdiely medzi členskými štátmi z 
hľadiska zisku a práce“. Prijaté 6. 
decembra 2017. 
https://www.eesc.europa.eu/en/agenda/ou
r-events/events/wealth-inequality-europe-
profit-labour-split/opinions.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Návrh uznesenia
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Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. je znepokojený negatívnym 
vplyvom krízy súvisiacej s pandémiou 
ochorenia COVID-19 na celosvetové 
hospodárstvo, obchod, nerovnosť príjmov a 
chudobu;

2. je znepokojený negatívnym 
vplyvom krízy súvisiacej s pandémiou 
ochorenia COVID-19 na európske 
hospodárstvo, obchod, dôveru 
spotrebiteľov, nerovnosť príjmov a 
chudobu, ako aj rizikom nadmernej 
regulácie, zhovievavejším prístupom k 
emisiám štátneho dlhu a k financovaniu 
dlhov vnútroštátnych rozpočtov a 
zvýšením hromadného dohľadu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Frances Fitzgerald

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. je znepokojený negatívnym 
vplyvom krízy súvisiacej s pandémiou 
ochorenia COVID-19 na celosvetové 
hospodárstvo, obchod, nerovnosť príjmov a 
chudobu;

2. je znepokojený obrovským 
negatívnym vplyvom krízy súvisiacej s 
pandémiou ochorenia COVID-19 na 
celosvetové hospodárstvo, obchod, 
zamestnanosť, nerovnosť príjmov a 
chudobu; zdôrazňuje, že EÚ a jej členské 
štáty sa musia usilovať o najambicióznejší 
možný plán obnovy, ktorý sa zameriava na 
najťažšie zasiahnuté odvetvia spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Enikő Győri, Markus Ferber, Agnès Evren, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, 
Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh uznesenia
Odsek 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. je znepokojený negatívnym 
vplyvom krízy súvisiacej s pandémiou 
ochorenia COVID-19 na celosvetové 
hospodárstvo, obchod, nerovnosť príjmov 
a chudobu;

2. je znepokojený mimoriadne 
negatívnym vplyvom pandémie ochorenia 
COVID-19 na hospodárstvo EÚ, najmä na 
MSP, jednotný trh a jeho 
konkurencieschopnosť, 
multilateralizmus, nerovnosť a chudobu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Marek Belka

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. je znepokojený negatívnym 
vplyvom krízy súvisiacej s pandémiou 
ochorenia COVID-19 na celosvetové 
hospodárstvo, obchod, nerovnosť príjmov a 
chudobu;

2. je znepokojený negatívnym 
vplyvom krízy súvisiacej s pandémiou 
ochorenia COVID-19 na celosvetové 
hospodárstvo, obchod, nerovnosť (vrátane 
nerovnosti príjmov a rodovej nerovnosti) a 
chudobu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. je znepokojený negatívnym 
vplyvom krízy súvisiacej s pandémiou 
ochorenia COVID-19 na celosvetové 
hospodárstvo, obchod, nerovnosť príjmov a 
chudobu;

2. je znepokojený negatívnym 
vplyvom krízy súvisiacej s pandémiou 
ochorenia COVID-19 na celosvetové 
hospodárstvo, obchod, zamestnanosť, 
nerovnosť príjmov, rodovú nerovnosť a 
chudobu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 69
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
od zavedenia európskeho semestra v roku 
2011 sa konkrétne politické opatrenia 
požadované Komisiou v odporúčaniach 
pre jednotlivé krajiny zameriavajú na 
obmedzenie rastu miezd; zvýšenie 
minimálnej vekovej hranice na poberanie 
dôchodku; privatizáciu štátnych podnikov, 
znižovanie verejných výdavkov na 
poskytovanie zdravotnej starostlivosti; 
podporu dlhšieho pracovného času; 
zníženie istoty zamestnania; a zníženie 
finančných prostriedkov na sociálne 
služby; to všetko prispelo k oslabeniu 
schopnosti štátov, inštitúcií a jednotlivcov 
reagovať na pandémiu; konštatuje, že 
Komisia prostredníctvom procesu 
európskeho semestra vyvinula 
neprimerané úsilie, pokiaľ ide o oblasti 
verejnej politiky, ktoré z právneho 
hľadiska podľa ZFEÚ patria do 
právomoci členských štátov, ako sú 
dôchodky a poskytovanie zdravotnej 
starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. v tejto súvislosti zdôrazňuje 
naliehavú potrebu chrániť práva a 
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podmienky pracovníkov na európskej 
úrovni; žiada ďalšie zváženie zvýšenia 
miezd na európskej úrovni, ktoré by malo 
mať tento formát: zvýšenie minimálnej 
mzdy o 5 % vo všetkých krajinách, ktoré 
majú minimálnu mzdu, kým v krajinách, 
ktoré ju nemajú, sa zavedie systém 
minimálnej mzdy, ktorý sa vždy prispôsobí 
vnútroštátnym podmienkam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Joachim Schuster, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn Regner, 
Aurore Lalucq, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, 
Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. poukazuje na to, že odhad Komisie 
týkajúci sa investičných potrieb EÚ na 
dosiahnutie ekologickej transformácie a 
digitálnej transformácie dosahuje 
minimálne 595 miliárd EUR ročne8;

3. poukazuje na to, že odhad Komisie 
týkajúci sa investičných potrieb EÚ-27 v 
rokoch 2020 a 2021 dosiahne 1,5 miliardy 
EUR nad rámec základného scenára, 
ktorý sa predpokladá v prognóze z jari, a 
na dosiahnutie ekologickej transformácie a 
digitálnej transformácie minimálne 595 
mld. EUR ročne8; vrátane dodatočných 
investičných potrieb vo výške 20 miliárd 
EUR ročne na realizáciu strategických 
investícií do autonómie EÚ na posilnenie 
odolnosti priemyselných odvetví a 
strategickej autonómie EÚ pre 
najpotrebnejšie tovary a služby 
(zdravotnícke výrobky a farmaceutické 
výrobky, strategická digitálna 
infraštruktúra, kľúčové podporné 
technológie, kľúčové suroviny, obrana a 
kozmický priestor);

_________________ _________________
8 pracovný dokument útvarov Komisie – 
Identifikácia potrieb obnovy Európy, s. 16: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eco
nomy-

8 pracovný dokument útvarov Komisie: 
Identifikácia potrieb obnovy Európy 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eco
nomy-
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finance/assessment_of_economic_and_inv
estment_needs.pdf

finance/assessment_of_economic_and_inv
estment_needs.pdf

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Aurore Lalucq

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. poukazuje na to, že odhad Komisie 
týkajúci sa investičných potrieb EÚ na 
dosiahnutie ekologickej transformácie a 
digitálnej transformácie dosahuje 
minimálne 595 miliárd EUR ročne8;

3. poukazuje na to, že odhad Komisie 
týkajúci sa investičných potrieb EÚ na 
dosiahnutie ekologickej transformácie a 
digitálnej transformácie dosahuje 
minimálne 595 miliárd EUR ročne; keďže 
tieto potreby sa sústreďujú na obmedzený 
počet sektorov, a to na energiu 
z obnoviteľných zdrojov, dopravu a 
energetickú účinnosť vo verejných a 
bytových budovách a budovách tretieho 
sektora, ako aj na ochranu životného 
prostredia a riadenie prírodných zdrojov; 
keďže splnenie týchto potrieb si vyžaduje 
verejné investície a proaktívne politiky na 
úrovni Únie, členských štátov a miestnej 
samosprávy;

_________________
8 Pracovný dokument útvarov Komisie: – 
Identifikácia potrieb obnovy Európy, s. 16:

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 73
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. poukazuje na to, že odhad Komisie 3. poukazuje na to, že odhad Komisie 
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týkajúci sa investičných potrieb EÚ na 
dosiahnutie ekologickej transformácie a 
digitálnej transformácie dosahuje 
minimálne 595 miliárd EUR ročne8;

týkajúci sa investičných potrieb EÚ na 
dosiahnutie ekologickej transformácie a 
digitálnej transformácie dosahuje 
minimálne 595 miliárd EUR ročne8; 
uznáva, že verejné investície sú 
obmedzené, pretože predstavujú 
obmedzené zdroje, ktoré sú do veľkej 
miery financované daňovníkmi; 
zdôrazňuje potrebu uprednostniť verejné 
investície, ktoré posilňujú hospodársky 
rast;

_________________ _________________
8 pracovný dokument útvarov Komisie – 
Identifikácia potrieb obnovy Európy, s. 16: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eco
nomy-
finance/assessment_of_economic_and_inv
estment_needs.pdf

8 pracovný dokument útvarov Komisie – 
Identifikácia potrieb obnovy Európy, s. 16: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eco
nomy-
finance/assessment_of_economic_and_inv
estment_needs.pdf

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. poukazuje na to, že odhad Komisie 
týkajúci sa investičných potrieb EÚ na 
dosiahnutie ekologickej transformácie a 
digitálnej transformácie dosahuje 
minimálne 595 miliárd EUR ročne8;

3. poukazuje na to, že odhad Komisie 
týkajúci sa investičných potrieb EÚ na 
dosiahnutie ekologickej transformácie a 
digitálnej transformácie dosahuje 
minimálne 595 miliárd EUR ročne8; 
uznáva, že viac ako kedykoľvek predtým 
musí táto transformácia zostať jadrom 
cieľa vzostupnej transformácie životnej 
úrovne všetkých občanov EÚ v celej Únii;

_________________ _________________
8 pracovný dokument útvarov Komisie – 
Identifikácia potrieb obnovy Európy, s. 16: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eco
nomy-
finance/assessment_of_economic_and_inv
estment_needs.pdf

8 pracovný dokument útvarov Komisie – 
Identifikácia potrieb obnovy Európy, s. 16: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eco
nomy-
finance/assessment_of_economic_and_inv
estment_needs.pdf
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. poukazuje na to, že odhad Komisie 
týkajúci sa investičných potrieb EÚ na 
dosiahnutie ekologickej transformácie a 
digitálnej transformácie dosahuje 
minimálne 595 miliárd EUR ročne8;

3. poukazuje na to, že Komisia by 
mala svoju zelenú dohodu vzhľadom na 
krízu COVID-19 odložiť na neurčito;

_________________
8 pracovný dokument útvarov Komisie – 
Identifikácia potrieb obnovy Európy, s. 16: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/eco
nomy-
finance/assessment_of_economic_and_inv
estment_needs.pdf

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, Isabel 
Benjumea Benjumea

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. poukazuje na to, že odhad Komisie 
týkajúci sa investičných potrieb EÚ na 
dosiahnutie ekologickej transformácie a 
digitálnej transformácie dosahuje 
minimálne 595 miliárd EUR ročne8;

3. poukazuje na to, že súhrnné 
opatrenia zamerané na likviditu 
poskytnuté v reakcii na pandémiu 
predstavujú 22 % HDP EÚ a boli 
doplnené existujúcimi rozpočtovými 
nástrojmi EÚ, ktoré ponúkajú podporu vo 
výške približne 4,5 % HDP EÚ; 1a

_________________ _________________
1a Strana 3 prognózy z jari 2020. 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
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onomy-finance/ip125_en.pdf
8 pracovný dokument útvarov Komisie – 
Identifikácia potrieb obnovy Európy, 
s. 16: 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
onomy-
finance/assessment_of_economic_and_in
vestment_needs.pdf

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, Billy Kelleher

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. konštatuje, že vlády prijali v roku 
2020 diskrečné fiškálne opatrenia vo 
výške viac ako 4 % HDP eurozóny, a 
zastáva názor, že tieto opatrenia budú 
musieť pokračovať aj v roku 2021;
konštatuje, že iniciatíva Next Generation 
EU môže európskym hospodárstvam v 
priebehu nasledujúcich štyroch rokov 
poskytnúť dodatočný fiškálny stimul vo 
výške približne 1 % HDP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Joachim Schuster, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn Regner, Alfred Sant, 
Aurore Lalucq, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, 
Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že investície verejného 
aj súkromného sektora boli už pred krízou 
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zjavne nedostatočné, a to napriek 
historicky nízkym úrokovým mieram, a z 
prognóz vyplýva ďalšie výrazné zníženie 
investícií, ktoré sa odhaduje na 846 mld. 
EUR v rokoch 2020 a 2021 spolu; 1c

_________________
1c Pracovný dokument útvarov Komisie: 
Identifikácia potrieb obnovy Európy 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
onomy-
finance/assessment_of_economic_and_in
vestment_needs.pdf 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. je znepokojený nedostatočným 
pokrokom v obchodných rokovaniach 
medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby sa 
pripravila aj na scenár bez dohody, ktorý 
by od začiatku roka 2021 vytvoril vážne 
prekážky obchodu medzi EÚ a Spojeným 
kráľovstvom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Enikő Győri, Markus Ferber, Eva Maydell, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, 
Siegfried Mureşan, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že prognózy poukazujú 
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na mimoriadne vysokú neistotu a značné 
riziko poklesu.1a

_________________
1a Prognóza z jari 2020, s. 26. 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
onomy-finance/ip125_en.pdf

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Enikő Győri, Eva Maydell, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Siegfried Mureşan, 
Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. uznáva, že EÚ čelí bezprecedentnej 
výzve zmiernenia sociálnych a 
hospodárskych dôsledkov historickej 
recesie a určenia smerovania rýchleho 
hospodárskeho oživenia spojeného s 
udržateľným a spravodlivým prechodom a 
digitálnou transformáciou; je presvedčený, 
že v tejto súvislosti je nevyhnutné výrazne 
zvýšiť verejné a súkromné investície v 
porovnaní s 10. rokmi 20. storočia, a že 
zvýšená úroveň investícií sa musí 
stabilizovať na mnoho rokov;

4. uznáva, že EÚ čelí bezprecedentnej 
výzve zmiernenia sociálnych a 
hospodárskych dôsledkov historickej 
recesie a určenia smerovania rýchleho 
hospodárskeho oživenia spojeného s 
posilnením jednotného trhu a MSP, 
konkurencieschopnosťou, udržateľným a 
spravodlivým prechodom a digitálnou 
transformáciou; je presvedčený, že v tejto 
súvislosti je nevyhnutné výrazne zvýšiť 
súkromné a verejné investície, a že 
zvýšená úroveň ekonomicky 
životaschopných investícií sa musí 
stabilizovať na mnoho rokov, pričom je 
potrebná väčšia konvergencia v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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4. uznáva, že EÚ čelí bezprecedentnej 
výzve zmiernenia sociálnych a 
hospodárskych dôsledkov historickej 
recesie a určenia smerovania rýchleho 
hospodárskeho oživenia spojeného s 
udržateľným a spravodlivým prechodom a 
digitálnou transformáciou; je 
presvedčený, že v tejto súvislosti je 
nevyhnutné výrazne zvýšiť verejné a 
súkromné investície v porovnaní s 10. 
rokmi 20. storočia, a že zvýšená úroveň 
investícií sa musí stabilizovať na mnoho 
rokov;

4. uznáva, že členské štáty čelia 
bezprecedentnej výzve zmiernenia 
sociálnych a hospodárskych dôsledkov 
historickej recesie a určenia smerovania 
udržateľného hospodárskeho oživenia 
založeného na rovnosti a zdravých 
rozpočtových politikách; varuje, že 
výrazné zvýšenie verejných investícií v 
porovnaní s 10. rokmi 20. storočia spôsobí 
ešte problematickejšie úrovne už 
neudržateľného dlhu v mnohých 
členských štátoch a zvýši volatilitu trhu; 
domnieva sa, že zvýšená úroveň 
rozpočtovej disciplíny sa musí stabilizovať 
na mnoho rokov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. uznáva, že EÚ čelí bezprecedentnej 
výzve zmiernenia sociálnych a 
hospodárskych dôsledkov historickej 
recesie a určenia smerovania rýchleho 
hospodárskeho oživenia spojeného s 
udržateľným a spravodlivým prechodom a 
digitálnou transformáciou; je presvedčený, 
že v tejto súvislosti je nevyhnutné výrazne 
zvýšiť verejné a súkromné investície v 
porovnaní s 10. rokmi 20. storočia, a že 
zvýšená úroveň investícií sa musí 
stabilizovať na mnoho rokov;

4. uznáva, že EÚ čelí bezprecedentnej 
výzve zmiernenia sociálnych a 
hospodárskych dôsledkov historickej 
recesie a určenia smerovania rýchleho 
hospodárskeho oživenia spojeného s 
udržateľným a spravodlivým prechodom a 
digitálnou transformáciou; je presvedčený, 
že v tejto súvislosti je nevyhnutné výrazne 
zvýšiť investície v porovnaní s 10. rokmi 
20. storočia, a že primeraná a efektívna 
úroveň investícií sa musí stabilizovať na 
mnoho rokov; vyzýva členské štáty, aby 
vytvorili regulačný rámec, ktorý podporí 
súkromné investície;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Engin Eroglu
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Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. uznáva, že EÚ čelí bezprecedentnej 
výzve zmiernenia sociálnych a 
hospodárskych dôsledkov historickej 
recesie a určenia smerovania rýchleho 
hospodárskeho oživenia spojeného s 
udržateľným a spravodlivým prechodom a 
digitálnou transformáciou; je presvedčený, 
že v tejto súvislosti je nevyhnutné výrazne 
zvýšiť verejné a súkromné investície v 
porovnaní s 10. rokmi 20. storočia, a že 
zvýšená úroveň investícií sa musí 
stabilizovať na mnoho rokov;

4. uznáva, že EÚ čelí bezprecedentnej 
výzve zmiernenia sociálnych a 
hospodárskych dôsledkov historickej 
recesie a určenia smerovania rýchleho 
hospodárskeho oživenia spojeného s 
udržateľným a spravodlivým prechodom a 
digitálnou transformáciou; je presvedčený, 
že v tejto súvislosti je nevyhnutné výrazne 
zvýšiť verejné a súkromné investície v 
porovnaní s 10. rokmi 20. storočia, že 
dlhodobý rast bude primárne stimulovaný 
súkromnými investíciami a štátne výdavky 
nesmú ohrozovať medzigeneračnú 
spravodlivosť;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 85
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. uznáva, že EÚ čelí bezprecedentnej 
výzve zmiernenia sociálnych a 
hospodárskych dôsledkov historickej 
recesie a určenia smerovania rýchleho 
hospodárskeho oživenia spojeného s 
udržateľným a spravodlivým prechodom a 
digitálnou transformáciou; je presvedčený, 
že v tejto súvislosti je nevyhnutné výrazne 
zvýšiť verejné a súkromné investície v 
porovnaní s 10. rokmi 20. storočia, a že 
zvýšená úroveň investícií sa musí 
stabilizovať na mnoho rokov;

4. uznáva, že EÚ čelí bezprecedentnej 
výzve zmiernenia sociálnych a 
hospodárskych dôsledkov historickej 
recesie sprevádzanej globálnou 
pandémiou, a určenia smerovania rýchleho 
hospodárskeho oživenia spojeného s 
udržateľným a spravodlivým prechodom a 
digitálnou transformáciou; je presvedčený, 
že v tejto súvislosti je nevyhnutné výrazne 
zvýšiť verejné a súkromné investície v 
porovnaní s 10. rokmi 20. storočia a ešte 
viac v súčasnej situácii, a že zvýšená 
úroveň investícií sa musí stabilizovať na 
mnoho rokov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 86
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. uznáva, že EÚ čelí bezprecedentnej 
výzve zmiernenia sociálnych a 
hospodárskych dôsledkov historickej 
recesie a určenia smerovania rýchleho 
hospodárskeho oživenia spojeného s 
udržateľným a spravodlivým prechodom a 
digitálnou transformáciou; je presvedčený, 
že v tejto súvislosti je nevyhnutné výrazne 
zvýšiť verejné a súkromné investície v 
porovnaní s 10. rokmi 20. storočia, a že 
zvýšená úroveň investícií sa musí 
stabilizovať na mnoho rokov;

4. uznáva, že EÚ čelí bezprecedentnej 
výzve zmiernenia sociálnych a 
hospodárskych dôsledkov historickej 
recesie a určenia smerovania rýchleho 
hospodárskeho oživenia spojeného s 
udržateľným a spravodlivým prechodom a 
digitálnou transformáciou; je presvedčený, 
že v tejto súvislosti je nevyhnutné výrazne 
zvýšiť verejné a súkromné investície v 
porovnaní s 10. rokmi 20. storočia, a že 
zvýšená úroveň investícií by sa mala 
skombinovať so štrukturálnymi 
reformami zameranými na zvýšenie rastu 
a produktivity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. uznáva, že EÚ čelí bezprecedentnej 
výzve zmiernenia sociálnych a 
hospodárskych dôsledkov historickej 
recesie a určenia smerovania rýchleho 
hospodárskeho oživenia spojeného s 
udržateľným a spravodlivým prechodom a 
digitálnou transformáciou; je presvedčený, 
že v tejto súvislosti je nevyhnutné výrazne 
zvýšiť verejné a súkromné investície v 
porovnaní s 10. rokmi 20. storočia, a že 
zvýšená úroveň investícií sa musí 
stabilizovať na mnoho rokov;

4. uznáva, že EÚ čelí bezprecedentnej 
výzve zmiernenia sociálnych a 
hospodárskych dôsledkov historickej 
recesie a určenia smerovania rýchleho 
hospodárskeho oživenia spojeného s 
udržateľným a spravodlivým prechodom a 
digitálnou transformáciou; je presvedčený, 
že v tejto súvislosti je nevyhnutné výrazne 
krátkodobo zvýšiť hospodársky 
životaschopné verejné a súkromné 
investície; poukazuje na to, že zvýšenú 
úroveň verejných výdavkov nemožno 
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udržať naveky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, Valentino Grant

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. uznáva, že EÚ čelí bezprecedentnej 
výzve zmiernenia sociálnych a 
hospodárskych dôsledkov historickej 
recesie a určenia smerovania rýchleho 
hospodárskeho oživenia spojeného s 
udržateľným a spravodlivým prechodom a 
digitálnou transformáciou; je 
presvedčený, že v tejto súvislosti je 
nevyhnutné výrazne zvýšiť verejné a 
súkromné investície v porovnaní s 10. 
rokmi 20. storočia, a že zvýšená úroveň 
investícií sa musí stabilizovať na mnoho 
rokov;

4. uznáva, že EÚ čelí bezprecedentnej 
výzve zmiernenia sociálnych a 
hospodárskych dôsledkov historickej 
recesie a určenia smerovania rýchleho 
hospodárskeho oživenia zameraného na 
udržateľný a spravodlivý prechod a 
digitálnu transformáciu; je presvedčený, 
že v tejto súvislosti je nevyhnutné výrazne 
zvýšiť verejné a súkromné investície v 
porovnaní s 10. rokmi 20. storočia, a že 
zvýšená úroveň investícií sa musí 
stabilizovať na mnoho rokov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. konštatuje, že v dôsledku pandémie 
ECB predpovedá verejný dlh vo výške 
200 % HDP v Grécku, 160 % v Taliansku, 
130 % v Portugalsku a 120 % vo 
Francúzsku a v Španielsku, a že dlh 
eurozóny sa zvýši v priemere z úrovne 
86 % HDP pred pandémiou na viac ako 
100 %, zatiaľ čo priemerný deficit bude 
8 % HDP1a; vyjadruje znepokojenie nad 
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tým, že viaceré štáty vrátane Talianska, 
Španielska, Francúzska a Portugalska 
budú musieť v nasledujúcom roku 
refinancovať veľké časti svojho dlhu, čo 
môže zaťažiť zraniteľné štáty; konštatuje, 
že Komisia uznáva, že „vládne financie 
môžu byť trvalo oslabené“1b, 
poznamenáva, že to predstavuje v 
eurozóne jedinečný problém z dôvodu 
doložky „no bail-out“ v zmluve, ktorá 
zakazuje priame peňažné financovanie 
štátneho dlhu centrálnou bankou, a 
pravidiel Paktu stability a rastu, ktoré 
zavádzajú deflačnú dynamiku v poklese; 
žiada o ukončenie týchto obmedzení, ktoré 
sama prijala, v rámci preskúmania 
makroekonomického rámca;
_________________
1a Európska centrálna banka, 
Preskúmanie finančnej stability, máj 
2020. 
https://www.ecb.europa.eu/pub/financial-
stability/fsr/html/ecb.fsr202005~1b75555f
66.en.html#toc1
1b Európska komisia. Identifikácia potrieb 
obnovy Európy. Pracovný dokument 
útvarov Komisie, 27.5.2020. 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ec
onomy-
finance/assessment_of_economic_and_in
vestment_needs.pdf?fbclid=IwAR1kxXW
wWAUV8FLV8OMTBidRqeKIiwNCthC4
xEdoHdBWpzCYIND04rsUIiU

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva 
Pereira, Evelyn Regner, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Gabriele 
Bischoff, Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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4a. víta rýchlu a silnú reakciu na 
krízu v oblasti menovej a fiškálnej politiky 
na úrovni EÚ a členských štátov s 
núdzovým pandemickým programom 
nákupu aktív ECB (PEPP), s aktiváciou 
Európskeho mechanizmu pre stabilitu 
(EMS) a so zavedením Celoeurópskeho 
záručného fondu EIB na zabezpečenie 
likvidity a stabilizácie finančných trhov, s 
aktiváciou „všeobecnej únikovej doložky“ 
Európskou komisiou, ktorá umožňuje 
maximálnu flexibilitu fiškálneho rámca, a 
s prijatými dočasnými pravidlami štátnej 
pomoci, aby národné vlády mohli 
finančne podporovať systémy zdravotnej 
starostlivosti a podniky, a s 
bezprostredným európskym systémom 
podpory na zmiernenie rizík 
nezamestnanosti v núdzovej situácii 
(SURE) s cieľom udržať ľudí v 
zamestnaní počas krízy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Marek Belka

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. víta rýchlu a silnú reakciu na 
krízu v oblasti menovej a fiškálnej politiky 
na úrovni EÚ a členských štátov s 
núdzovým pandemickým programom 
nákupu aktív ECB (PEPP), s aktiváciou 
Európskeho mechanizmu pre stabilitu 
(EMS) a so zavedením Celoeurópskeho 
záručného fondu EIB, s aktiváciou 
„všeobecnej únikovej doložky“ Európskou 
komisiou, s prijatím dočasných pravidiel 
štátnej pomoci a s bezprostredným 
európskym systémom podpory na 
zmiernenie rizík nezamestnanosti v 
núdzovej situácii (SURE); zdôrazňuje, že 
bez takejto podpory by bol hospodársky, 
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sociálny a environmentálny pokles v EÚ 
závažnejší a mohol by mať ešte 
negatívnejšie účinky presahovania za 
hranicami EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že základ 
hospodárskeho oživenia spočíva v 
štrukturálnych reformách podporujúcich 
rast; konštatuje, že v záujme ochrany 
európskych daňovníkov by každá pomoc z 
plánu obnovy pre každý členský štát mala 
byť podmienená vykonávaním 
štrukturálnych reforiem odporúčaných v 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva 
Pereira, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Paul Tang, Marc Angel, Pedro Marques, 
Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odsek 4 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4b. v zásade víta oznámenie Komisie s 
názvom Správny čas pre Európu: náprava 
škôd a príprava budúcnosti pre ďalšie 
generácie, v rámci ktorého sa navrhuje 
plán európskej obnovy so sumou 1,85 
bilióna EUR, prepracovaný rozpočet EÚ 
vo výške približne 1 100 mld. EUR na 
roky 2021 – 2027, vydávanie spoločných 
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dlhopisov Európskou komisiou a nové 
vlastné zdroje na zabezpečenie úplnej 
transparentnosti a demokratickej 
zodpovednosti a začlenenie solidarity, 
súdržnosti a konvergencie do centra plánu 
európskej obnovy;
(článok je predmetom úpravy z dôvodu 
stavu rokovaní)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Marek Belka

Návrh uznesenia
Odsek 4 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4b. víta ambiciózny prístup Komisie s 
názvom Next Generation EU, ktorého 
cieľom je vypracovanie plánu európskej 
obnovy, prepracovaný dlhodobý rozpočet 
EÚ, vydávanie spoločných dlhopisov 
Európskou komisiou a nové vlastné 
zdroje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh uznesenia
Odsek 4 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4b. pripomína, že vysoká miera 
zdaňovania v Európe je prekážkou pre 
investície, pracovné miesta, produktivitu a 
konkurencieschopnosť;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 96
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn 
Regner, Paul Tang, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro Marques

Návrh uznesenia
Odsek 4 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4c. v zásade víta návrh Komisie na 
nový Mechanizmus na podporu obnovy a 
odolnosti s cieľom podporiť členské štáty 
prostredníctvom nenávratnej finančnej 
podpory a pôžičiek na realizáciu investícií 
a reforiem, ktoré sú nevyhnutné pre 
udržateľné oživenie na základe priorít 
identifikovaných v rámci európskeho 
semestra pre koordináciu hospodárskych 
politík vrátane zásad Európskeho piliera 
sociálnych práv, a pokiaľ ide o prínos k 
dosiahnutiu cieľa v oblasti klímy do roku 
2030 a k digitálnej agende;
(článok je predmetom úpravy z dôvodu 
stavu rokovaní)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh uznesenia
Odsek 4 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4c. zdôrazňuje, že zdravé verejné 
financie sú nevyhnutnou podmienkou pre 
makrofinančnú stabilitu eurozóny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh uznesenia
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Odsek 4 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4d. pripomína pozitívnu prax 
transparentnosti uplatňovanú vo 
viacerých členských štátoch formou 
povinného zverejňovania zmlúv 
uzatvorených verejným sektorom, ktorá 
podporuje efektívnosť verejných financií 
a hospodársky rast;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. víta rýchlu a silnú reakciu na 
krízu v oblasti menovej a fiškálnej politiky 
tak na úrovni EÚ, ako aj na úrovni 
členských štátov, ako aj v rámci plánu 
hospodárskej obnovy Európy; považuje za 
nevyhnutné, aby bol balík opatrení na 
obnovu plne v súlade s novou stratégiou 
rastu EÚ, t. j. v súlade so zásadami 
Európskej zelenej dohody (EZD), 
Európskym pilierom sociálnych práv 
(EPSP) a cieľmi OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja a s cieľom chrániť 
práva žien a dosiahnuť rodovú rovnosť; 
žiada, aby sa finančné prostriedky a 
zdroje nasmerovali na také projekty a 
príjemcov, ktorí spĺňajú naše základné 
hodnoty zakotvené v zmluve, a aby 
prijímajúce spoločnosti chránili svojich 
pracovníkov, platili svoj spravodlivý podiel 
na daniach a vyhýbali sa vyplácaniu 
dividend alebo ponúkaniu systémov 
spätného odkúpenia akcií zameraných na 
odmeňovanie akcionárov;

5. vyjadruje poľutovanie nad 
zneužívaním krízy na ďalšie uvoľňovanie 
menovej a fiškálnej politiky tak na úrovni 
EÚ, ako aj na úrovni členských štátov, ako 
aj v rámci plánu hospodárskej obnovy 
Európy a jeho navrhované čiastočné 
financovanie dlhu; pripomína, že 
financovanie dlhu je podľa článku 311 
ZFEÚ zakázané;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 100
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. víta rýchlu a silnú reakciu na krízu 
v oblasti menovej a fiškálnej politiky tak 
na úrovni EÚ, ako aj na úrovni členských 
štátov, ako aj v rámci plánu hospodárskej 
obnovy Európy; považuje za nevyhnutné, 
aby bol balík opatrení na obnovu plne v 
súlade s novou stratégiou rastu EÚ, t. j. v 
súlade so zásadami Európskej zelenej 
dohody (EZD), Európskym pilierom 
sociálnych práv (EPSP) a cieľmi OSN v 
oblasti udržateľného rozvoja a s cieľom 
chrániť práva žien a dosiahnuť rodovú 
rovnosť; žiada, aby sa finančné prostriedky 
a zdroje nasmerovali na také projekty a 
príjemcov, ktorí spĺňajú naše základné 
hodnoty zakotvené v zmluve, a aby 
prijímajúce spoločnosti chránili svojich 
pracovníkov, platili svoj spravodlivý podiel 
na daniach a vyhýbali sa vyplácaniu 
dividend alebo ponúkaniu systémov 
spätného odkúpenia akcií zameraných na 
odmeňovanie akcionárov;

5. víta rýchlu a silnú reakciu na krízu 
v oblasti menovej a fiškálnej politiky tak 
na úrovni EÚ, ako aj na úrovni členských 
štátov, ako aj v rámci plánu hospodárskej 
obnovy Európy; vyjadruje znepokojenie 
nad tým, že prvok obnovy v pláne Next 
Generation dosahuje ročne len 0,56 % 
HDP EÚ počas štyroch rokov1a, čo je 
zjavne nedostatočná suma na riešenie 
rozsahu recesie, ktorej čelíme, a je 
nepravdepodobné, že by mohol poskytnúť 
pomoc, ktorú potrebujú najviac 
zasiahnuté členské štáty; naliehavo vyzýva 
Komisiu a Radu, aby hľadali nový a 
dodatočný balík, ktorý presahuje toto 
číslo; považuje za nevyhnutné, aby bol 
balík opatrení na obnovu plne v súlade s 
novou stratégiou rastu EÚ, t. j. v súlade so 
zásadami Európskej zelenej dohody (EZD), 
Európskym pilierom sociálnych práv 
(EPSP) a cieľmi OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja a s cieľom chrániť 
práva žien a dosiahnuť rodovú rovnosť; 
žiada, aby sa finančné prostriedky a zdroje 
nasmerovali na také projekty a príjemcov, 
ktorí spĺňajú naše základné hodnoty 
zakotvené v zmluve, a aby prijímajúce 
spoločnosti chránili svojich pracovníkov, 
platili svoj spravodlivý podiel na daniach a 
vyhýbali sa vyplácaniu dividend alebo 
ponúkaniu systémov spätného odkúpenia 
akcií zameraných na odmeňovanie 
akcionárov;

_________________
1a Münchau, Wolfgang. Why it is not 500 
billion (Prečo nie 500 miliárd). 
Eurointelligence, 30.5.2020. 
http://www.eurointelligence.com/professio
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nal/briefings/2020-05-
29.html?cHash=a03f37f075470a52d93b1
a43be5102d9 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. víta rýchlu a silnú reakciu na krízu 
v oblasti menovej a fiškálnej politiky tak 
na úrovni EÚ, ako aj na úrovni členských 
štátov, ako aj v rámci plánu hospodárskej 
obnovy Európy; považuje za nevyhnutné, 
aby bol balík opatrení na obnovu plne v 
súlade s novou stratégiou rastu EÚ, t. j. v 
súlade so zásadami Európskej zelenej 
dohody (EZD), Európskym pilierom 
sociálnych práv (EPSP) a cieľmi OSN v 
oblasti udržateľného rozvoja a s cieľom 
chrániť práva žien a dosiahnuť rodovú 
rovnosť; žiada, aby sa finančné prostriedky 
a zdroje nasmerovali na také projekty a 
príjemcov, ktorí spĺňajú naše základné 
hodnoty zakotvené v zmluve, a aby 
prijímajúce spoločnosti chránili svojich 
pracovníkov, platili svoj spravodlivý podiel 
na daniach a vyhýbali sa vyplácaniu 
dividend alebo ponúkaniu systémov 
spätného odkúpenia akcií zameraných na 
odmeňovanie akcionárov;

5. víta rýchlu a silnú reakciu na krízu 
v oblasti menovej a fiškálnej politiky tak 
na úrovni EÚ, ako aj na úrovni členských 
štátov; považuje za nevyhnutné, aby bol 
navrhovaný balík na obnovu plne 
zosúladený s novou stratégiou rastu EÚ a 
by bola jeho základná finančná stratégia 
zdravá; žiada, aby sa finančné prostriedky 
a zdroje smerovali na také projekty a 
príjemcov, ktorí majú najväčší možný 
hospodársky vplyv a ktorí spĺňajú naše 
základné hodnoty zakotvené v zmluve;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh uznesenia
Odsek 5
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. víta rýchlu a silnú reakciu na krízu 
v oblasti menovej a fiškálnej politiky tak 
na úrovni EÚ, ako aj na úrovni členských 
štátov, ako aj v rámci plánu hospodárskej 
obnovy Európy; považuje za nevyhnutné, 
aby bol balík opatrení na obnovu plne v 
súlade s novou stratégiou rastu EÚ, t. j. v 
súlade so zásadami Európskej zelenej 
dohody (EZD), Európskym pilierom 
sociálnych práv (EPSP) a cieľmi OSN v 
oblasti udržateľného rozvoja a s cieľom 
chrániť práva žien a dosiahnuť rodovú 
rovnosť; žiada, aby sa finančné prostriedky 
a zdroje nasmerovali na také projekty a 
príjemcov, ktorí spĺňajú naše základné 
hodnoty zakotvené v zmluve, a aby 
prijímajúce spoločnosti chránili svojich 
pracovníkov, platili svoj spravodlivý podiel 
na daniach a vyhýbali sa vyplácaniu 
dividend alebo ponúkaniu systémov 
spätného odkúpenia akcií zameraných na 
odmeňovanie akcionárov;

5. víta rýchlu a silnú reakciu na krízu 
v oblasti menovej a fiškálnej politiky tak 
na úrovni EÚ, ako aj na úrovni členských 
štátov, ako aj v rámci plánu hospodárskej 
obnovy Európy; považuje za nevyhnutné, 
aby bol balík opatrení na obnovu plne v 
súlade s novou stratégiou rastu EÚ; žiada, 
aby sa finančné prostriedky a zdroje 
nasmerovali na také projekty a príjemcov, 
ktorí spĺňajú naše základné hodnoty 
zakotvené v zmluve, a aby prijímajúce 
spoločnosti chránili svojich pracovníkov, 
platili svoj spravodlivý podiel na daniach a 
vyhýbali sa vyplácaniu dividend alebo 
ponúkaniu systémov spätného odkúpenia 
akcií zameraných na odmeňovanie 
akcionárov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn 
Regner, Aurore Lalucq, Paul Tang, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, 
Gabriele Bischoff, Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. víta rýchlu a silnú reakciu na 
krízu v oblasti menovej a fiškálnej politiky 
tak na úrovni EÚ, ako aj na úrovni 
členských štátov, ako aj v rámci plánu 
hospodárskej obnovy Európy; považuje za 
nevyhnutné, aby bol balík opatrení na 
obnovu plne v súlade s novou stratégiou 
rastu EÚ, t. j. v súlade so zásadami 
Európskej zelenej dohody (EZD), 
Európskym pilierom sociálnych práv 

5. považuje za nevyhnutné, aby bol 
balík opatrení na obnovu plne v súlade s 
novou stratégiou rastu EÚ, t. j. v súlade so 
zásadami Európskej zelenej dohody (EZD), 
Európskym pilierom sociálnych práv 
(EPSP) a cieľmi OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja a s cieľom chrániť 
práva žien a dosiahnuť rodovú rovnosť, a 
aby kládol blaho občanov a udržateľnosť 
do centra našich opatrení; okrem toho by 
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(EPSP) a cieľmi OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja a s cieľom chrániť 
práva žien a dosiahnuť rodovú rovnosť; 
žiada, aby sa finančné prostriedky a zdroje 
nasmerovali na také projekty a príjemcov, 
ktorí spĺňajú naše základné hodnoty 
zakotvené v zmluve, a aby prijímajúce 
spoločnosti chránili svojich pracovníkov, 
platili svoj spravodlivý podiel na daniach a 
vyhýbali sa vyplácaniu dividend alebo 
ponúkaniu systémov spätného odkúpenia 
akcií zameraných na odmeňovanie 
akcionárov;

fond na obnovu mal poskytnúť dodatočnú 
podporu investičnému plánu pre 
udržateľnú Európu (SEIP) s cieľom 
podporiť hospodárstva EÚ na ceste k 
udržateľnému a inkluzívnemu 
hospodárstvu, ktoré by umožnilo základný 
prechod na klimaticky neutrálne 
hospodárstvo; žiada, aby sa finančné 
prostriedky a zdroje nasmerovali na také 
projekty a príjemcov, ktorí spĺňajú naše 
základné hodnoty zakotvené v zmluve 
vrátane právneho štátu, a aby prijímajúce 
spoločnosti chránili svojich pracovníkov, 
platili svoj spravodlivý podiel na daniach a 
vyhýbali sa vyplácaniu dividend alebo 
ponúkaniu systémov spätného odkúpenia 
akcií zameraných na odmeňovanie 
akcionárov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. víta rýchlu a silnú reakciu na krízu 
v oblasti menovej a fiškálnej politiky tak 
na úrovni EÚ, ako aj na úrovni členských 
štátov, ako aj v rámci plánu hospodárskej 
obnovy Európy; považuje za nevyhnutné, 
aby bol balík opatrení na obnovu plne v 
súlade s novou stratégiou rastu EÚ, t. j. v 
súlade so zásadami Európskej zelenej 
dohody (EZD), Európskym pilierom 
sociálnych práv (EPSP) a cieľmi OSN v 
oblasti udržateľného rozvoja a s cieľom 
chrániť práva žien a dosiahnuť rodovú 
rovnosť; žiada, aby sa finančné prostriedky 
a zdroje nasmerovali na také projekty a 
príjemcov, ktorí spĺňajú naše základné 
hodnoty zakotvené v zmluve, a aby 
prijímajúce spoločnosti chránili svojich 
pracovníkov, platili svoj spravodlivý podiel 

5. víta rýchlu a silnú reakciu na krízu 
v oblasti menovej a fiškálnej politiky tak 
na úrovni EÚ, ako aj na úrovni členských 
štátov, ako aj v rámci plánu hospodárskej 
obnovy Európy; považuje za nevyhnutné, 
aby bol balík opatrení na obnovu plne v 
súlade s novou stratégiou rastu EÚ, t. j. v 
súlade so zásadami Európskej zelenej 
dohody (EZD), Európskym pilierom 
sociálnych práv (EPSP) a cieľmi OSN v 
oblasti udržateľného rozvoja a s cieľom 
chrániť práva žien a dosiahnuť rodovú 
rovnosť; žiada, aby sa finančné prostriedky 
a zdroje nasmerovali na také projekty a 
príjemcov, ktorí spĺňajú naše základné 
hodnoty zakotvené v zmluve, a aby 
prijímajúce spoločnosti chránili svojich 
pracovníkov, platili svoj spravodlivý podiel 



PE655.649v01-00 56/160 AM\1209978SK.docx

SK

na daniach a vyhýbali sa vyplácaniu 
dividend alebo ponúkaniu systémov 
spätného odkúpenia akcií zameraných na 
odmeňovanie akcionárov;

na daniach a vyhýbali sa vyplácaniu 
dividend alebo ponúkaniu systémov 
spätného odkúpenia akcií zameraných na 
odmeňovanie akcionárov, ako aj zákaz 
prijímať predátorské opatrenia voči iným 
spoločnostiam, ktoré sa ocitli v zlej 
finančnej situácii v dôsledku 
prebiehajúcej krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Enikő Győri, Eva Maydell, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Siegfried Mureşan

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. víta rýchlu a silnú reakciu na krízu 
v oblasti menovej a fiškálnej politiky tak 
na úrovni EÚ, ako aj na úrovni členských 
štátov, ako aj v rámci plánu hospodárskej 
obnovy Európy; považuje za nevyhnutné, 
aby bol balík opatrení na obnovu plne v 
súlade s novou stratégiou rastu EÚ, t. j. v 
súlade so zásadami Európskej zelenej 
dohody (EZD), Európskym pilierom 
sociálnych práv (EPSP) a cieľmi OSN v 
oblasti udržateľného rozvoja a s cieľom 
chrániť práva žien a dosiahnuť rodovú 
rovnosť; žiada, aby sa finančné prostriedky 
a zdroje nasmerovali na také projekty a 
príjemcov, ktorí spĺňajú naše základné 
hodnoty zakotvené v zmluve, a aby 
prijímajúce spoločnosti chránili svojich 
pracovníkov, platili svoj spravodlivý podiel 
na daniach a vyhýbali sa vyplácaniu 
dividend alebo ponúkaniu systémov 
spätného odkúpenia akcií zameraných na 
odmeňovanie akcionárov;

5. víta rýchlu a silnú reakciu na krízu 
v oblasti menovej a fiškálnej politiky tak 
na úrovni EÚ, ako aj na úrovni členských 
štátov, ako aj v rámci plánu hospodárskej 
obnovy Európy; považuje za nevyhnutné, 
aby bol balík opatrení na obnovu plne v 
súlade s novou stratégiou rastu EÚ; žiada, 
aby sa finančné prostriedky a zdroje 
nasmerovali na také projekty a príjemcov, 
ktorí vynakladajú zdroje zodpovedne, 
efektívne a na ekonomicky životaschopné 
projekty, pričom sa posilní zodpovednosť 
za európsky semester pod prísnym 
dohľadom, spĺňajú základné hodnoty 
zakotvené v zmluve, a aby  spoločnosti 
prijímajúce štátnu pomoc alebo fondy EÚ 
chránili svojich pracovníkov, platili svoj 
spravodlivý podiel na daniach, a aby sa 
spoločnosti, ktoré využívajú štátnu pomoc 
alebo fondy obnovy, v prípade potreby 
vyhýbali vyplácaniu dividend alebo 
ponúkaniu systémov spätného odkúpenia 
akcií zameraných na odmeňovanie 
akcionárov; osobitnú pozornosť treba 
venovať posilneniu postavenia žien a 
podpore rodovej rovnosti;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. víta rýchlu a silnú reakciu na krízu 
v oblasti menovej a fiškálnej politiky tak 
na úrovni EÚ, ako aj na úrovni členských 
štátov, ako aj v rámci plánu hospodárskej 
obnovy Európy; považuje za nevyhnutné, 
aby bol balík opatrení na obnovu plne v 
súlade s novou stratégiou rastu EÚ, t. j. v 
súlade so zásadami Európskej zelenej 
dohody (EZD), Európskym pilierom 
sociálnych práv (EPSP) a cieľmi OSN v 
oblasti udržateľného rozvoja a s cieľom 
chrániť práva žien a dosiahnuť rodovú 
rovnosť; žiada, aby sa finančné prostriedky 
a zdroje nasmerovali na také projekty a 
príjemcov, ktorí spĺňajú naše základné 
hodnoty zakotvené v zmluve, a aby 
prijímajúce spoločnosti chránili svojich 
pracovníkov, platili svoj spravodlivý podiel 
na daniach a vyhýbali sa vyplácaniu 
dividend alebo ponúkaniu systémov 
spätného odkúpenia akcií zameraných na 
odmeňovanie akcionárov;

5. víta rýchlu a silnú reakciu na krízu 
v oblasti menovej a fiškálnej politiky tak 
na úrovni EÚ, ako aj na úrovni členských 
štátov, ako aj v rámci plánu hospodárskej 
obnovy Európy; považuje za nevyhnutné, 
aby bol balík opatrení na obnovu plne v 
súlade s novou stratégiou rastu EÚ, t. j. v 
súlade so zásadami Európskej zelenej 
dohody (EZD), Európskym pilierom 
sociálnych práv (EPSP) a cieľmi OSN v 
oblasti udržateľného rozvoja a s cieľom 
chrániť práva žien a dosiahnuť rodovú 
rovnosť; žiada, aby sa finančné prostriedky 
a zdroje nasmerovali na také projekty a 
príjemcov, ktorí spĺňajú naše základné 
hodnoty zakotvené v zmluve, a aby 
prijímajúce spoločnosti chránili svojich 
pracovníkov, platili svoj spravodlivý podiel 
na daniach a vyhýbali sa vyplácaniu 
dividend alebo ponúkaniu systémov 
spätného odkúpenia akcií zameraných na 
odmeňovanie akcionárov; vyzýva na úplné 
oddelenie fondov obnovy od procesu 
európskeho semestra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh



PE655.649v01-00 58/160 AM\1209978SK.docx

SK

5. víta rýchlu a silnú reakciu na krízu 
v oblasti menovej a fiškálnej politiky tak 
na úrovni EÚ, ako aj na úrovni členských 
štátov, ako aj v rámci plánu hospodárskej 
obnovy Európy; považuje za nevyhnutné, 
aby bol balík opatrení na obnovu plne v 
súlade s novou stratégiou rastu EÚ, t. j. v 
súlade so zásadami Európskej zelenej 
dohody (EZD), Európskym pilierom 
sociálnych práv (EPSP) a cieľmi OSN v 
oblasti udržateľného rozvoja a s cieľom 
chrániť práva žien a dosiahnuť rodovú 
rovnosť; žiada, aby sa finančné prostriedky 
a zdroje nasmerovali na také projekty a 
príjemcov, ktorí spĺňajú naše základné 
hodnoty zakotvené v zmluve, a aby 
prijímajúce spoločnosti chránili svojich 
pracovníkov, platili svoj spravodlivý podiel 
na daniach a vyhýbali sa vyplácaniu 
dividend alebo ponúkaniu systémov 
spätného odkúpenia akcií zameraných na 
odmeňovanie akcionárov;

5. víta rýchlu a silnú reakciu na krízu 
v oblasti menovej a fiškálnej politiky tak 
na úrovni EÚ, ako aj na úrovni členských 
štátov, ako aj v rámci plánu hospodárskej 
obnovy Európy; považuje za nevyhnutné, 
aby bol balík opatrení na obnovu plne v 
súlade s novou stratégiou rastu EÚ – 
Európskej zelenej dohody, ktorá kladie 
udržateľnosť do centra svojich opatrení a 
má za cieľ chrániť práva žien a dosiahnuť 
rodovú rovnosť; žiada, aby sa finančné 
prostriedky a zdroje nasmerovali na také 
projekty a príjemcov, ktorí spĺňajú naše 
základné hodnoty zakotvené v zmluve, a 
aby prijímajúce spoločnosti chránili 
svojich pracovníkov, platili svoj 
spravodlivý podiel na daniach a vyhýbali 
sa vyplácaniu dividend alebo ponúkaniu 
systémov spätného odkúpenia akcií 
zameraných na odmeňovanie akcionárov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. víta rýchlu a silnú reakciu na krízu 
v oblasti menovej a fiškálnej politiky tak 
na úrovni EÚ, ako aj na úrovni členských 
štátov, ako aj v rámci plánu hospodárskej 
obnovy Európy; považuje za nevyhnutné, 
aby bol balík opatrení na obnovu plne v 
súlade s novou stratégiou rastu EÚ, t. j. v 
súlade so zásadami Európskej zelenej 
dohody (EZD), Európskym pilierom 
sociálnych práv (EPSP) a cieľmi OSN v 
oblasti udržateľného rozvoja a s cieľom 
chrániť práva žien a dosiahnuť rodovú 
rovnosť; žiada, aby sa finančné prostriedky 
a zdroje nasmerovali na také projekty a 

5. víta rýchlu a silnú reakciu na krízu 
v oblasti menovej a fiškálnej politiky tak 
na úrovni EÚ, ako aj na úrovni členských 
štátov, ako aj v rámci plánu hospodárskej 
obnovy Európy; považuje za nevyhnutné, 
aby bol balík opatrení na obnovu plne v 
súlade s novou stratégiou rastu EÚ, t. j. v 
súlade so zásadami Európskej zelenej 
dohody (EZD), Európskym pilierom 
sociálnych práv (EPSP) a cieľmi OSN v 
oblasti udržateľného rozvoja a s cieľom 
chrániť práva žien a dosiahnuť rodovú 
rovnosť; žiada, aby sa finančné prostriedky 
a zdroje nasmerovali na také projekty a 
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príjemcov, ktorí spĺňajú naše základné 
hodnoty zakotvené v zmluve, a aby 
prijímajúce spoločnosti chránili svojich 
pracovníkov, platili svoj spravodlivý podiel 
na daniach a vyhýbali sa vyplácaniu 
dividend alebo ponúkaniu systémov 
spätného odkúpenia akcií zameraných na 
odmeňovanie akcionárov;

príjemcov, od ktorých Komisia v súlade s 
právnymi predpismi požaduje, aby spĺňali 
naše základné hodnoty zakotvené v 
zmluve, a aby prijímajúce spoločnosti 
chránili svojich pracovníkov, platili svoj 
spravodlivý podiel na daniach a vyhýbali 
sa vyplácaniu dividend alebo ponúkaniu 
systémov spätného odkúpenia akcií 
zameraných na odmeňovanie akcionárov a 
zvyšovaniu cien akcií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. víta rýchlu a silnú reakciu na krízu 
v oblasti menovej a fiškálnej politiky tak 
na úrovni EÚ, ako aj na úrovni členských 
štátov, ako aj v rámci plánu hospodárskej 
obnovy Európy; považuje za nevyhnutné, 
aby bol balík opatrení na obnovu plne v 
súlade s novou stratégiou rastu EÚ, t. j. v 
súlade so zásadami Európskej zelenej 
dohody (EZD), Európskym pilierom 
sociálnych práv (EPSP) a cieľmi OSN v 
oblasti udržateľného rozvoja a s cieľom 
chrániť práva žien a dosiahnuť rodovú 
rovnosť; žiada, aby sa finančné prostriedky 
a zdroje nasmerovali na také projekty a 
príjemcov, ktorí spĺňajú naše základné 
hodnoty zakotvené v zmluve, a aby 
prijímajúce spoločnosti chránili svojich 
pracovníkov, platili svoj spravodlivý podiel 
na daniach a vyhýbali sa vyplácaniu 
dividend alebo ponúkaniu systémov 
spätného odkúpenia akcií zameraných na 
odmeňovanie akcionárov;

5. víta rýchlu a silnú reakciu na krízu 
v oblasti menovej a fiškálnej politiky tak 
na úrovni EÚ, ako aj na úrovni členských 
štátov, ako aj v rámci plánu hospodárskej 
obnovy Európy; považuje za nevyhnutné, 
aby bol balík opatrení na obnovu plne v 
súlade s novou stratégiou rastu EÚ, t. j. v 
súlade so zásadami Európskej zelenej 
dohody (EZD), Európskym pilierom 
sociálnych práv (EPSP) a cieľmi OSN v 
oblasti udržateľného rozvoja a s cieľom 
chrániť práva žien a dosiahnuť rodovú 
rovnosť; žiada, aby sa finančné prostriedky 
a zdroje nasmerovali na také projekty a 
príjemcov, ktorí spĺňajú naše základné 
hodnoty zakotvené v zmluve, a aby 
prijímajúce spoločnosti chránili svojich 
pracovníkov, platili svoj spravodlivý podiel 
na daniach a aby sa spoločnosti, ktoré sú 
príjemcami verejných prostriedkov v 
rámci krízy spôsobenej ochorením 
COVID 19, vyhýbali vyplácaniu dividend 
alebo ponúkaniu systémov spätného 
odkúpenia akcií;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 110
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. víta rýchlu a silnú reakciu na krízu 
v oblasti menovej a fiškálnej politiky tak 
na úrovni EÚ, ako aj na úrovni členských 
štátov, ako aj v rámci plánu hospodárskej 
obnovy Európy; považuje za nevyhnutné, 
aby bol balík opatrení na obnovu plne v 
súlade s novou stratégiou rastu EÚ, t. j. v 
súlade so zásadami Európskej zelenej 
dohody (EZD), Európskym pilierom 
sociálnych práv (EPSP) a cieľmi OSN v 
oblasti udržateľného rozvoja a s cieľom 
chrániť práva žien a dosiahnuť rodovú 
rovnosť; žiada, aby sa finančné prostriedky 
a zdroje nasmerovali na také projekty a 
príjemcov, ktorí spĺňajú naše základné 
hodnoty zakotvené v zmluve, a aby 
prijímajúce spoločnosti chránili svojich 
pracovníkov, platili svoj spravodlivý podiel 
na daniach a vyhýbali sa vyplácaniu 
dividend alebo ponúkaniu systémov 
spätného odkúpenia akcií zameraných na 
odmeňovanie akcionárov;

5. víta rýchlu a silnú reakciu na krízu 
v oblasti menovej a fiškálnej politiky tak 
na úrovni EÚ, ako aj na úrovni členských 
štátov, ako aj v rámci plánu hospodárskej 
obnovy Európy; považuje za nevyhnutné, 
aby bol balík opatrení na obnovu plne v 
súlade s novou stratégiou udržateľného 
rastu EÚ, t. j. v súlade so zásadami 
Európskej zelenej dohody (EZD), 
Európskym pilierom sociálnych práv 
(EPSP) a cieľmi OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja a s cieľom chrániť 
práva žien a dosiahnuť rodovú rovnosť; 
žiada, aby sa finančné prostriedky a zdroje 
nasmerovali na také projekty a príjemcov, 
ktorí spĺňajú naše základné hodnoty 
zakotvené v zmluve, a aby prijímajúce 
spoločnosti chránili svojich pracovníkov, 
platili svoj spravodlivý podiel na daniach a 
vyhýbali sa vyplácaniu dividend alebo 
ponúkaniu systémov spätného odkúpenia 
akcií zameraných na odmeňovanie 
akcionárov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, Valentino Grant

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. víta rýchlu a silnú reakciu na krízu 
v oblasti menovej a fiškálnej politiky tak 

5. berie na vedomie rýchlu a silnú 
reakciu na krízu v oblasti menovej a 
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na úrovni EÚ, ako aj na úrovni členských 
štátov, ako aj v rámci plánu hospodárskej 
obnovy Európy; považuje za nevyhnutné, 
aby bol balík opatrení na obnovu plne v 
súlade s novou stratégiou rastu EÚ, t. j. v 
súlade so zásadami Európskej zelenej 
dohody (EZD), Európskym pilierom 
sociálnych práv (EPSP) a cieľmi OSN v 
oblasti udržateľného rozvoja a s cieľom 
chrániť práva žien a dosiahnuť rodovú 
rovnosť; žiada, aby sa finančné prostriedky 
a zdroje nasmerovali na také projekty a 
príjemcov, ktorí spĺňajú naše základné 
hodnoty zakotvené v zmluve, a aby 
prijímajúce spoločnosti chránili svojich 
pracovníkov, platili svoj spravodlivý podiel 
na daniach a vyhýbali sa vyplácaniu 
dividend alebo ponúkaniu systémov 
spätného odkúpenia akcií zameraných na 
odmeňovanie akcionárov;

fiškálnej politiky tak na úrovni EÚ, ako aj 
na úrovni členských štátov, ako aj v rámci 
plánu hospodárskej obnovy Európy; 
uznáva, že balík opatrení na obnovu je plne 
v súlade s novou stratégiou rastu EÚ, t. j. v 
súlade so zásadami Európskej zelenej 
dohody (EZD), Európskym pilierom 
sociálnych práv (EPSP) a cieľmi OSN v 
oblasti udržateľného rozvoja a s cieľom 
chrániť práva žien a dosiahnuť rodovú 
rovnosť; žiada, aby sa finančné prostriedky 
a zdroje nasmerovali na také projekty a 
príjemcov, ktorí spĺňajú naše základné 
hodnoty zakotvené v zmluve, a aby 
prijímajúce spoločnosti chránili svojich 
pracovníkov, platili svoj spravodlivý podiel 
na daniach a vyhýbali sa vyplácaniu 
dividend alebo ponúkaniu systémov 
spätného odkúpenia akcií zameraných na 
odmeňovanie akcionárov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. konštatuje, že podľa plánu Next 
Generation sa dlh Komisie vo výške 
750 mld. EUR splatí pomocou troch 
dostupných možností, pričom 
predsedníčka Komisie uprednostňuje 
možnosť, aby EÚ v budúcnosti získala 
nové vlastné zdroje, ako sú digitálna daň, 
daň z kompenzácie uhlíka na hraniciach, 
rozšírenie systému obchodovania s 
emisiami a daň pre veľké nadnárodné 
spoločnosti; vyjadruje znepokojenie nad 
tým, že získavanie značných nových 
vlastných zdrojov bude ťažké bez zmeny 
zmluvy, ktorou sa ukončí jednomyseľné 
hlasovanie o zdaňovaní v Rade, kde 
mnohé progresívne návrhy o zdaňovaní 
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neuspeli alebo boli pozastavené z dôvodu 
nesúhlasu členských štátov EÚ, ktoré sú 
daňovými rajmi, vrátane Holandska, 
Luxemburska, Írska, Belgicka, 
Maďarska, Malty a Cypru; vyjadruje 
vážne znepokojenie nad tým, že ďalšie dve 
možnosti splácania zvýšia úroveň 
verejného dlhu členských štátov a 
spôsobia „vracanie“ finančných 
prostriedkov prostredníctvom budúcich 
rozpočtov EÚ, a to buď prostredníctvom 
zvýšených príspevkov členských štátov, 
alebo prostredníctvom znížených 
prostriedkov v programoch, čo znamená, 
že fondy obnovy buď prispejú k 
národnému dlhu členských štátov, alebo 
znížia úroveň finančných prostriedkov a 
služieb, z ktorých majú úžitok občania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Carmen Avram, Csaba Molnár, Evelyn Regner, 
Alfred Sant, Aurore Lalucq, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Gabriele 
Bischoff, Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje potrebu plánu obnovy 
na ochranu pracovníkov, zamestnancov, 
samostatne zárobkovo činných osôb a 
MSP a zabezpečenie ich náhrady príjmov; 
oživenie musí byť založené na vzostupnej 
sociálnej hospodárskej konvergencii, 
sociálnom dialógu a zlepšovaní 
sociálnych práv a pracovných podmienok 
s cielenými opatreniami pre osoby s 
neistými formami práce; vyzýva inštitúcie 
a členské štáty EÚ, aby zabezpečili 
poskytovanie verejnej finančnej podpory 
spoločnostiam pod podmienkou zaručenia 
pracovných miest a príjmu ich 
zamestnancov, aby sa zaviazali k plneniu 
cieľov udržateľnosti na základe 
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dodržiavania medzinárodných noriem 
zodpovedného podnikania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Marek Belka

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že Fond obnovy by 
mal podporovať investičný plán pre 
udržateľnú Európu so silným zameraním 
na veľmi dobre financovanú spravodlivú 
transformáciu s cieľom podporiť členské 
štáty a ich občanov na ceste k 
inkluzívnemu hospodárstvu založenému 
na hospodárskej, sociálnej a 
environmentálnej udržateľnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. domnieva sa, že Európsky 
mechanizmus pre stabilitu nie je vhodný 
nástroj na účinnú reakciu na hospodárske 
krízy eurozóny, a považuje za potrebnú 
revíziu ZFEÚ, aby ECB mohla priamo 
kupovať štátne dlhopisy členských štátov 
na primárnom trhu;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 116
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. víta aktiváciu všeobecnej únikovej 
doložky Paktu stability a rastu a očakáva, 
že zostane aktivovaná aspoň do konca roka 
2021 s cieľom podporiť úsilie členských 
štátov pri zotavovaní sa z krízy súvisiacej s 
pandémiou a posilniť ich hospodársku a 
sociálnu odolnosť;

6. ľutuje aktiváciu všeobecnej 
únikovej doložky Paktu stability a rastu a 
očakáva, že zostane aktivovaná aspoň do 
konca roka 2021 s cieľom umožniť 
zvýšené verejné výdavky a financovanie 
dlhu členských štátov, čo len zvýši 
volatilitu trhu; naliehavo vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby sa skôr zamerali na 
udržateľné oživenie z dôsledkov opatrení 
na zastavenie činnosti v dôsledku krízy 
súvisiacej s pandémiou a posilniť ich 
hospodársku a sociálnu odolnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, Billy Kelleher

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. víta aktiváciu všeobecnej únikovej 
doložky Paktu stability a rastu a očakáva, 
že zostane aktivovaná aspoň do konca 
roka 2021 s cieľom podporiť úsilie 
členských štátov pri zotavovaní sa z krízy 
súvisiacej s pandémiou a posilniť ich 
hospodársku a sociálnu odolnosť;

6. víta aktiváciu všeobecnej únikovej 
doložky Paktu stability a rastu v prípade 
závažného hospodárskeho poklesu;

konštatuje, že v záujme väčšej účinnosti a 
dôveryhodnosti by aktivácia mala 
poskytnúť informácie o načasovaní a 
podmienkach výstupu alebo preskúmania, 
a žiada Komisiu, aby ich poskytla na 
základe ekonomických údajov a výstupov;
očakáva, že zostane aktivovaná, kým sa 
európske hospodárstvo nevráti na úroveň 
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reálneho HDP pred krízou, s cieľom 
podporiť úsilie členských štátov pri 
zotavovaní sa z krízy súvisiacej s 
pandémiou a posilniť ich hospodársku a 
sociálnu odolnosť;

vyzýva na revíziu Paktu stability a rastu v 
nadväznosti na krízu COVID-19 s cieľom 
ďalej umožniť primeranú reakciu na 
krízy a zároveň zabezpečiť udržateľnosť 
dlhu v eurozóne, zjednodušiť jeho 
pravidlá a postupy a zlepšiť ich 
dodržiavanie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Carmen Avram, Csaba Molnár, Evelyn Regner, 
Aurore Lalucq, Paul Tang, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Gabriele 
Bischoff

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. víta aktiváciu všeobecnej únikovej 
doložky Paktu stability a rastu a očakáva, 
že zostane aktivovaná aspoň do konca roka 
2021 s cieľom podporiť úsilie členských 
štátov pri zotavovaní sa z krízy súvisiacej s 
pandémiou a posilniť ich hospodársku a 
sociálnu odolnosť;

6. víta aktiváciu všeobecnej únikovej 
doložky Paktu stability a rastu a očakáva, 
že zostane aktivovaná aspoň do konca roka 
2021 s cieľom podporiť úsilie členských 
štátov pri zotavovaní sa z krízy súvisiacej s 
pandémiou a posilniť ich hospodársku a 
sociálnu odolnosť a pripraviť pôdu na 
ekologickú transformáciu, ktorá bude 
spravodlivá a inkluzívna; podporí 
konkurencieschopnosť hospodárstva a 
bude riešiť riziká súvisiace so zmenou 
klímy vrátane následného zvýšenia 
regionálnych rozdielov a sociálnych 
nerovností; v tejto súvislosti súhlasí s 
názorom Európskej fiškálnej rady, že 
rýchle zvrátenie zámerov fiškálnej politiky 
nie je priaznivé pre oživenie a že na 
udržanie dopytu je potrebná väčšia a 
dlhšia fiškálna podpora a rozšírenie 
diskrečných fiškálnych opatrení vrátane 
silnej zložky verejných výdavkov, a to aj v 
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roku 2021; 1e

_________________
1e Správa EFB za rok 2020: Posúdenie 
zámerov fiškálnej politiky vhodných pre 
eurozónu 
https://ec.europa.eu/info/publications/asse
ssment-fiscal-stance-appropriate-euro-
area_en 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Pedro Silva Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. víta aktiváciu všeobecnej únikovej 
doložky Paktu stability a rastu a očakáva, 
že zostane aktivovaná aspoň do konca 
roka 2021 s cieľom podporiť úsilie 
členských štátov pri zotavovaní sa z krízy 
súvisiacej s pandémiou a posilniť ich 
hospodársku a sociálnu odolnosť;

6. víta aktiváciu všeobecnej únikovej 
doložky Paktu stability a rastu a vyzýva, 
aby zostala aktivovaná tak dlho, ako to 
bude potrebné s cieľom podporiť úsilie 
členských štátov pri zotavovaní sa z krízy 
súvisiacej s pandémiou a posilniť ich 
hospodársku a sociálnu odolnosť; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že očakávané 
oživenie v roku 2021 bude len čiastočné, 
čo bude znamenať potrebu rozšíriť 
diskrečné opatrenia fiškálnej podpory; 
súhlasí s názorom Európskej fiškálnej 
rady, že rýchle zvrátenie zámerov fiškálnej 
politiky nie je priaznivé a že na udržanie 
dopytu je potrebná väčšia a dlhšia 
podpora vrátane silnej zložky verejných 
výdavkov, a to aj v roku 2021;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 6
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. víta aktiváciu všeobecnej únikovej 
doložky Paktu stability a rastu a očakáva, 
že zostane aktivovaná aspoň do konca roka 
2021 s cieľom podporiť úsilie členských 
štátov pri zotavovaní sa z krízy súvisiacej s 
pandémiou a posilniť ich hospodársku a 
sociálnu odolnosť;

6. víta aktiváciu všeobecnej únikovej 
doložky Paktu stability a rastu a očakáva, 
že zostane aktivovaná aspoň do konca roka 
2021 s cieľom podporiť úsilie členských 
štátov pri zotavovaní sa z krízy súvisiacej s 
pandémiou a posilniť ich hospodársku a 
sociálnu odolnosť; berie na vedomie obavy 
Európskej fiškálnej rady, že všeobecná 
úniková doložka neobsahuje ustanovenie 
o ukončení platnosti, a preto naliehavo 
vyzýva členské štáty, aby stanovili dátum 
preskúmania, ktorý by mohol byť na jar 
2021;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. víta aktiváciu všeobecnej únikovej 
doložky Paktu stability a rastu a očakáva, 
že zostane aktivovaná aspoň do konca 
roka 2021 s cieľom podporiť úsilie 
členských štátov pri zotavovaní sa z krízy 
súvisiacej s pandémiou a posilniť ich 
hospodársku a sociálnu odolnosť;

6. víta aktiváciu všeobecnej únikovej 
doložky Paktu stability a rastu a trvá na 
tom, že zostane aktivovaná do zrušenia 
alebo zásadnej transformácie paktu; 
konštatuje, že existujúce hlavné 
referenčné hodnoty dlhu a deficitu sú 
úplne odtrhnuté od reality, a trvá na tom, 
aby sa nikdy opätovne 
neuplatňovali; domnieva sa, že ak sa v 
budúcom makroekonomickom rámci 
dohodnú akékoľvek nové ciele, musia byť 
nasmerované na ukazovatele klímy a 
blahobytu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Clara Ponsatí Obiols, Fabio Massimo Castaldo
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Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. víta aktiváciu všeobecnej únikovej 
doložky Paktu stability a rastu a očakáva, 
že zostane aktivovaná aspoň do konca roka 
2021 s cieľom podporiť úsilie členských 
štátov pri zotavovaní sa z krízy súvisiacej s 
pandémiou a posilniť ich hospodársku a 
sociálnu odolnosť;

6. víta aktiváciu všeobecnej únikovej 
doložky Paktu stability a rastu a očakáva, 
že zostane aktivovaná aspoň do konca roka 
2021 s cieľom podporiť úsilie na všetkých 
úrovniach správy členských štátov, a 
najmä na tých, ktoré sú zodpovedné na 
systémy verejného zdravotníctva, pri 
zotavovaní sa z krízy súvisiacej s 
pandémiou a posilniť ich hospodársku a 
sociálnu odolnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. víta aktiváciu všeobecnej únikovej 
doložky Paktu stability a rastu a očakáva, 
že zostane aktivovaná aspoň do konca roka 
2021 s cieľom podporiť úsilie členských 
štátov pri zotavovaní sa z krízy súvisiacej s 
pandémiou a posilniť ich hospodársku a 
sociálnu odolnosť;

6. víta aktiváciu všeobecnej únikovej 
doložky Paktu stability a rastu a očakáva, 
že zostane aktivovaná aspoň do konca roka 
2021 a do obnovenia hospodárskeho rastu 
a stability s cieľom podporiť úsilie 
členských štátov pri zotavovaní sa z krízy 
súvisiacej s pandémiou a posilniť ich 
hospodársku a sociálnu odolnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh uznesenia
Odsek 6
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. víta aktiváciu všeobecnej únikovej 
doložky Paktu stability a rastu a očakáva, 
že zostane aktivovaná aspoň do konca 
roka 2021 s cieľom podporiť úsilie 
členských štátov pri zotavovaní sa z krízy 
súvisiacej s pandémiou a posilniť ich 
hospodársku a sociálnu odolnosť;

6. víta aktiváciu všeobecnej únikovej 
doložky Paktu stability a rastu s cieľom 
podporiť úsilie členských štátov pri 
zotavovaní sa z krízy súvisiacej s 
pandémiou a posilniť ich hospodársku a 
sociálnu odolnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Enikő Győri, Markus Ferber, Agnès Evren, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, 
Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. víta aktiváciu všeobecnej únikovej 
doložky Paktu stability a rastu a očakáva, 
že zostane aktivovaná aspoň do konca 
roka 2021 s cieľom podporiť úsilie 
členských štátov pri zotavovaní sa z krízy 
súvisiacej s pandémiou a posilniť ich 
hospodársku a sociálnu odolnosť;

6. berie na vedomie dočasnú 
aktiváciu všeobecnej únikovej doložky v 
rámci Paktu stability a rastu a očakáva, že 
zostane aktivovaná len tak dlho, ako je to 
nevyhnutne potrebné s cieľom podporiť 
úsilie členských štátov pri zotavovaní sa z 
krízy súvisiacej s pandémiou a posilniť ich 
konkurencieschopnosť, hospodársku a 
sociálnu odolnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, Valentino Grant

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. víta aktiváciu všeobecnej únikovej 
doložky Paktu stability a rastu a očakáva, 
že zostane aktivovaná aspoň do konca roka 
2021 s cieľom podporiť úsilie členských 

6. víta aktiváciu všeobecnej únikovej 
doložky Paktu stability a rastu a očakáva, 
že zostane aktivovaná aspoň do konca roka 
2021 a nie pred úplným oživením všetkých 
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štátov pri zotavovaní sa z krízy súvisiacej s 
pandémiou a posilniť ich hospodársku a 
sociálnu odolnosť;

členských štátov s cieľom podporiť ich 
úsilie pri zotavovaní sa z krízy súvisiacej s 
pandémiou a posilniť ich hospodársku a 
sociálnu odolnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. víta aktiváciu všeobecnej únikovej 
doložky Paktu stability a rastu a očakáva, 
že zostane aktivovaná aspoň do konca 
roka 2021 s cieľom podporiť úsilie 
členských štátov pri zotavovaní sa z krízy 
súvisiacej s pandémiou a posilniť ich 
hospodársku a sociálnu odolnosť;

6. víta aktiváciu všeobecnej únikovej 
doložky Paktu stability a rastu a očakáva, 
že zostane aktivovaná, kým členské štáty 
poskytnú podporu výdavkov na podporu 
rastu pri zotavovaní sa z krízy súvisiacej s 
pandémiou, zabezpečia stabilizáciu v 
krátkodobom horizonte a posilnia svoju 
hospodársku a sociálnu odolnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, Isabel 
Benjumea Benjumea

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že súčasné fiškálne a 
rozpočtové pravidlá EÚ preukázali 
potrebnú flexibilitu v čase krízy a 
preukázali mimoriadnu proticyklickosť, 
ktorá všetkým členským štátom umožňuje 
prijať potrebnú fiškálnu politiku na 
ochranu hospodárstiev EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 129
Clara Ponsatí Obiols

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. domnieva sa, že v čase zrušenia 
únikovej doložky by členské štáty mali 
rozdeliť svoj cieľový deficit verejných 
financií medzi rôzne úrovne verejnej 
správy úmerne k ich relatívnej účasti na 
všeobecných výdavkoch členského štátu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. víta odporúčanie Európskej 
fiškálnej rady1a, že usmernenia o 
načasovaní a podmienkach ukončenia 
všeobecnej únikovej doložky by sa mali 
poskytnúť najneskôr do jari 2021;
_________________
1a Európska fiškálna rada (2020): 
Posúdenie zámerov fiškálnej politiky 
vhodných pre eurozónu v roku 2021. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
predložila plán na zabezpečenie rýchleho 
opätovného stiahnutia všeobecnej 
únikovej doložky Paktu stability a rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. pripomína osobitnú potrebu 
podporovať zbližovanie v rámci eurozóny;

7. pripomína osobitnú potrebu 
pripraviť riadne rozdelenie eurozóny; 
vyzýva Komisiu, aby pripravila scenáre 
vystúpenia členských štátov z eurozóny 
vrátane návrhu na zmenu zmluvy, ktorá 
umožní vylúčiť členské štáty z eurozóny, 
ak neustále spôsobujú hospodárske 
problémy eurozóne ako celku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. pripomína osobitnú potrebu 
podporovať zbližovanie v rámci eurozóny;

7. pripomína osobitnú potrebu 
podporovať zbližovanie v rámci eurozóny; 
víta preto návrh Komisie na Nástroj na 
podporu platobnej schopnosti zameraný 
na zlepšenie rovnakých podmienok na 
vnútornom trhu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 134
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. pripomína osobitnú potrebu 
podporovať zbližovanie v rámci eurozóny;

7. pripomína osobitnú naliehavú 
potrebu podporovať zbližovanie v rámci 
EÚ a konkrétnejšie v rámci eurozóny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Enikő Győri, Markus Ferber, Eva Maydell, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, 
Lídia Pereira, Luděk Niedermayer, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. pripomína osobitnú potrebu 
podporovať zbližovanie v rámci eurozóny;

7. pripomína osobitnú potrebu 
podporovať zbližovanie v rámci eurozóny 
a EÚ ako takej;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, Valentino Grant

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. pripomína osobitnú potrebu 
podporovať zbližovanie v rámci eurozóny;

7. pripomína osobitnú potrebu 
podporovať rast a zbližovanie v rámci 
eurozóny;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 137
Engin Eroglu

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. pripomína osobitnú potrebu 
podporovať zbližovanie v rámci eurozóny;

7. pripomína, že by sa mal dosiahnuť 
rast vo všetkých krajinách v rámci 
eurozóny;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 138
Aurore Lalucq

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva európske inštitúcie a 
členské štáty, aby vyvodili náležité 
ponaučenie z krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 a podstatne zintenzívnili 
spoluprácu v oblasti zdravia; požaduje 
preto viacero opatrení na vytvorenie 
Európskej zdravotnej únie; vyzýva 
Komisiu, aby do odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny v rámci európskeho semestra 
začlenila následné financovanie systému 
zdravotnej starostlivosti a ukazovatele a 
ciele dobrých životných podmienok;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 139
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

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

7a. pripomína naliehavú potrebu 
dokončiť a posilniť štruktúru HMÚ s 
cieľom chrániť občanov a znížiť tlak na 
verejné financie počas vonkajších otrasov 
tak, aby sa prekonala sociálna a 
hospodárska nerovnováha, a to 
dokončením bankovej únie a únie 
kapitálových trhov, vytvorením fiškálnej 
kapacity pre eurozónu, 
makroekonomickou stabilizáciou a 
súdržnosťou v eurozóne, a taktiež 
európskym systémom zaistenia v 
nezamestnanosti; s cieľom reagovať na 
očakávania občanov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Marek Belka

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje škodlivosť daňových 
únikov a praktík vyhýbania sa daňovým 
povinnostiam vo vnútroštátnych 
rozpočtoch a v európskom rozpočte, 
zdôrazňuje, že spoločnosti registrované na 
územiach uvedených na zozname 
nespolupracujúcich jurisdikcií EÚ na 
daňové účely by nemali byť oprávnené na 
štátnu pomoc a inú verejnú podporu vo 
fáze obnovy a mimo nej, pokiaľ tam 
nepreukážu legitímnu hospodársku 
činnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte
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Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. so znepokojením konštatuje, že 
nerovnováha v rámci systému TARGET 2 
sa zvyšuje, a to aj napriek zmierneniu 
obchodnej nerovnováhy, čo svedčí o 
pokračujúcom odlive kapitálu z 
okrajových častí eurozóny; je osobitne 
znepokojený záväzkami Talianska v rámci 
systému TARGET 2, ktoré dosiahli novú 
historickú úroveň 537 miliárd EUR;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva Komisiu a Radu, aby 
uplatňovali hľadisko rodovej rovnosti vo 
všetkých rozpočtoch a investíciách v rámci 
balíka obnovy a aby prideľovali finančné 
prostriedky rovnakým a spravodlivým 
spôsobom odrážajúcim skutočné potreby 
mužov a žien;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Aurore Lalucq

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. víta záver Európskej fiškálnej rady 
(EFB)9, podľa ktorej sa fiškálny rámec 

8. víta záver Európskej fiškálnej rady 
(EFB), podľa ktorej sa fiškálny rámec musí 
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musí revidovať, a je presvedčený, že 
hlboká hospodárska kríza vyvolaná 
pandémiou ešte viac prehlbuje túto 
potrebu; domnieva sa, že preskúmanie a 
reforma musia spĺňať vyššie uvedené 
požiadavky, pokiaľ ide o zvýšenie 
investícií súvisiacich so zmenou klímy a 
digitalizáciou a stabilizáciu novej úrovne 
investícií, a to pri súčasnom zabezpečení 
riadneho rozpočtového hospodárenia;

revidovať, a je presvedčený, že hlboká 
hospodárska kríza vyvolaná pandémiou 
ešte viac prehlbuje túto potrebu; víta 
skutočnosť, že Komisia začala proces, 
ktorý by mal viesť k takémuto 
preskúmaniu, a žiada, aby sa toto 
preskúmanie ešte pred prijatím podrobilo 
hĺbkovej a demokratickej diskusii; 
pripomína vedecký konsenzus, podľa 
ktorého zmena klímy a zhoršenie 
biodiverzity s nezanedbateľnou 
pravdepodobnosťou vyvolajú rušivé 
udalosti, ktoré sú doteraz neznáme a ktoré 
majú hospodárske a nezvratné dôsledky 
pre hospodárstva a pre veľké spoločnosti; 
zdôrazňuje, že daňový základ, stabilita 
finančných trhov a udržateľnosť 
verejných financií sú úzko spojené s 
ekologickou a sociálnou udržateľnosťou 
hospodárstva a jeho odolnosťou; 
domnieva sa, že v záujme udržateľného 
riadneho rozpočtového riadenia 
zameraného na blaho obyvateľstva by 
revízia rozpočtového rámca mala viesť k 
lepšej rovnováhe medzi požiadavkami na 
koordináciu verejných deficitov a 
požiadavkami, pre ktoré by bolo prínosné 
udržateľné zvyšovanie investícií do zmeny 
klímy, odolnosti vrátane v oblasti zdravia 
a digitalizácie.

_________________
9 Výročná správa EFB za rok 2019, s. 71.

https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 144
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn 
Regner, Aurore Lalucq, Paul Tang, Marc Angel, Pedro Marques, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odsek 8
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. víta záver Európskej fiškálnej rady 
(EFB)9, podľa ktorej sa fiškálny rámec 
musí revidovať, a je presvedčený, že 
hlboká hospodárska kríza vyvolaná 
pandémiou ešte viac prehlbuje túto 
potrebu; domnieva sa, že preskúmanie a 
reforma musia spĺňať vyššie uvedené 
požiadavky, pokiaľ ide o zvýšenie 
investícií súvisiacich so zmenou klímy a 
digitalizáciou a stabilizáciu novej úrovne 
investícií, a to pri súčasnom zabezpečení 
riadneho rozpočtového hospodárenia;

8. víta záver Európskej fiškálnej rady 
(EFB)9, podľa ktorej sa fiškálny rámec 
musí revidovať z dôvodu jeho zbytočnej 
zložitosti, procyklickosti, nadmerného 
spoliehania sa na nepozorovateľné 
premenné a skutočnosti, že počas obdobia 
rastu za posledných sedem rokov pred 
krízou nechránil kvalitu verejných 
výdavkov ani nepodporoval verejné 
investície; je presvedčený, že hlboká 
hospodárska kríza vyvolaná pandémiou 
ešte viac prehlbuje túto potrebu; domnieva 
sa, že preskúmanie a reforma musia spĺňať 
vyššie uvedené požiadavky, pokiaľ ide o 
zvýšenie investícií súvisiacich so zmenou 
klímy a digitalizáciou a stabilizáciu novej 
úrovne investícií, a to pri súčasnom 
zabezpečení riadneho rozpočtového 
hospodárenia;

_________________ _________________
9 Výročná správa EFB za rok 2019, s. 
71.https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/
2019-efb-annual-report_en.pdf

9 Výročná správa Európskej fiškálnej rady 
za rok 2019. 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Luděk Niedermayer

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. víta záver Európskej fiškálnej rady 
(EFB)9, podľa ktorej sa fiškálny rámec 
musí revidovať, a je presvedčený, že 
hlboká hospodárska kríza vyvolaná 
pandémiou ešte viac prehlbuje túto 
potrebu; domnieva sa, že preskúmanie a 
reforma musia spĺňať vyššie uvedené 
požiadavky, pokiaľ ide o zvýšenie 
investícií súvisiacich so zmenou klímy a 

8. víta záver Európskej fiškálnej rady 
(EFB)9, podľa ktorej sa fiškálny rámec 
musí revidovať, a je presvedčený, že 
hlboká hospodárska kríza vyvolaná 
pandémiou ešte viac prehlbuje túto 
potrebu;
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digitalizáciou a stabilizáciu novej úrovne 
investícií, a to pri súčasnom zabezpečení 
riadneho rozpočtového hospodárenia;
_________________ _________________
9 Výročná správa EFB za rok 2019, s. 71. 
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

9 Výročná správa EFB za rok 2019, s. 71. 
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Enikő Győri, Markus Ferber, Eva Maydell, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, 
Siegfried Mureşan, Lídia Pereira, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. víta záver Európskej fiškálnej rady 
(EFB)9, podľa ktorej sa fiškálny rámec 
musí revidovať, a je presvedčený, že 
hlboká hospodárska kríza vyvolaná 
pandémiou ešte viac prehlbuje túto 
potrebu; domnieva sa, že preskúmanie a 
reforma musia spĺňať vyššie uvedené 
požiadavky, pokiaľ ide o zvýšenie 
investícií súvisiacich so zmenou klímy a 
digitalizáciou a stabilizáciu novej úrovne 
investícií, a to pri súčasnom zabezpečení 
riadneho rozpočtového hospodárenia;

8. víta záver Európskej fiškálnej rady 
(EFB)9, podľa ktorej sa fiškálny rámec 
musí preskúmať, a je presvedčený, že 
hlboká hospodárska kríza vyvolaná 
pandémiou ešte viac prehlbuje túto 
potrebu; domnieva sa, že preskúmanie 
musí spĺňať vyššie uvedené požiadavky, 
pokiaľ ide o zvýšenie investícií súvisiacich 
s oživením hospodárstva EÚ, najmä MSP, 
jednotného trhu a jeho 
konkurencieschopnosti, so zmenou klímy 
a digitalizáciou a stabilizáciu novej úrovne 
investícií, a to pri súčasnom zabezpečení 
riadneho rozpočtového hospodárenia a 
opätovnom začatí vytvárania fiškálnych 
rezerv, aby bolo možné účinne reagovať 
na akékoľvek budúce výzvy;

_________________ _________________
9 Výročná správa EFB za rok 2019, s. 71. 
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

9 Výročná správa EFB za rok 2019, s. 71. 
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 147
Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. víta záver Európskej fiškálnej rady 
(EFB)9, podľa ktorej sa fiškálny rámec 
musí revidovať, a je presvedčený, že 
hlboká hospodárska kríza vyvolaná 
pandémiou ešte viac prehlbuje túto 
potrebu; domnieva sa, že preskúmanie a 
reforma musia spĺňať vyššie uvedené 
požiadavky, pokiaľ ide o zvýšenie 
investícií súvisiacich so zmenou klímy a 
digitalizáciou a stabilizáciu novej úrovne 
investícií, a to pri súčasnom zabezpečení 
riadneho rozpočtového hospodárenia;

8. víta záver Európskej fiškálnej rady 
(EFB)9, podľa ktorej sa fiškálny rámec 
musí revidovať, a je presvedčený, že 
hlboká hospodárska kríza vyvolaná 
pandémiou ešte viac prehlbuje túto 
potrebu; domnieva sa, že preskúmanie a 
reforma musia spĺňať vyššie uvedené 
požiadavky, pokiaľ ide o zvýšenie 
investícií súvisiacich so zmenou klímy a 
digitalizáciou a stabilizáciu novej úrovne 
investícií, a to pri súčasnom zabezpečení 
riadneho rozpočtového hospodárenia; na 
tento účel zdôrazňuje potrebu vyčleniť 
produktívne verejné investície a investície 
spojené s energetickým a digitálnym 
prechodom z výpočtu deficitu;

_________________ _________________
9 Výročná správa EFB za rok 2019, s. 71.

Https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf.

9 Výročná správa EFB za rok 2019, s. 71.

Https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 148
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. víta záver Európskej fiškálnej rady 
(EFB)9, podľa ktorej sa fiškálny rámec 
musí revidovať, a je presvedčený, že 
hlboká hospodárska kríza vyvolaná 
pandémiou ešte viac prehlbuje túto 

8. víta záver Európskej fiškálnej rady 
(EFB)9, podľa ktorej sa fiškálny rámec 
musí revidovať vzhľadom na jeho 
zbytočnú zložitosť a procyklickosť; je 
presvedčený, že hlboká hospodárska kríza 
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potrebu; domnieva sa, že preskúmanie a 
reforma musia spĺňať vyššie uvedené 
požiadavky, pokiaľ ide o zvýšenie 
investícií súvisiacich so zmenou klímy a 
digitalizáciou a stabilizáciu novej úrovne 
investícií, a to pri súčasnom zabezpečení 
riadneho rozpočtového hospodárenia;

vyvolaná pandémiou ešte viac prehlbuje 
túto potrebu; domnieva sa, že preskúmanie 
a reforma musia spĺňať vyššie uvedené 
požiadavky, pokiaľ ide o zvýšenie 
investícií súvisiacich so zmenou klímy a 
digitalizáciou, ako aj sociálnou, 
hospodárskou a environmentálnou 
odolnosťou, a pokiaľ ide o stabilizáciu 
novej úrovne investícií, a to pri súčasnom 
zabezpečení udržateľného rozpočtového 
hospodárenia;

_________________ _________________
9 Výročná správa EFB za rok 2019, s. 71. 
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

9 Výročná správa EFB za rok 2019, s. 71. 
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. víta záver Európskej fiškálnej rady 
(EFB)9, podľa ktorej sa fiškálny rámec 
musí revidovať, a je presvedčený, že 
hlboká hospodárska kríza vyvolaná 
pandémiou ešte viac prehlbuje túto 
potrebu; domnieva sa, že preskúmanie a 
reforma musia spĺňať vyššie uvedené 
požiadavky, pokiaľ ide o zvýšenie 
investícií súvisiacich so zmenou klímy a 
digitalizáciou a stabilizáciu novej úrovne 
investícií, a to pri súčasnom zabezpečení 
riadneho rozpočtového hospodárenia;

8. víta záver Európskej fiškálnej rady 
(EFB)9, podľa ktorej sa fiškálny rámec 
musí revidovať s cieľom zabrániť „druhej 
vlne“ úsporných opatrení v dôsledku 
krízy; je presvedčený, že hlboká 
hospodárska kríza vyvolaná pandémiou 
ešte viac prehlbuje túto potrebu; domnieva 
sa, že preskúmanie a reforma musia spĺňať 
vyššie uvedené požiadavky, pokiaľ ide o 
zvýšenie spoločensky uvedomelých 
investícií súvisiacich so zmenou klímy a 
digitalizáciou a stabilizáciu novej úrovne 
investícií, a to pri súčasnom zabezpečení 
riadneho rozpočtového hospodárenia;

_________________ _________________
9 Výročná správa EFB za rok 2019, s. 71. 
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

9 Výročná správa EFB za rok 2019, s. 71. 
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Herve Juvin, Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. víta záver Európskej fiškálnej rady 
(EFB)9, podľa ktorej sa fiškálny rámec 
musí revidovať, a je presvedčený, že 
hlboká hospodárska kríza vyvolaná 
pandémiou ešte viac prehlbuje túto 
potrebu; domnieva sa, že preskúmanie a 
reforma musia spĺňať vyššie uvedené 
požiadavky, pokiaľ ide o zvýšenie 
investícií súvisiacich so zmenou klímy a 
digitalizáciou a stabilizáciu novej úrovne 
investícií, a to pri súčasnom zabezpečení 
riadneho rozpočtového hospodárenia;

8. berie na vedomie záver Európskej 
fiškálnej rady (EFB)9, podľa ktorej sa 
fiškálny rámec musí revidovať, a je 
presvedčený, že hlboká hospodárska kríza 
vyvolaná opatreniami na obmedzenie 
prevádzky v dôsledku pandémie ešte viac 
prehlbuje túto potrebu; domnieva sa, že 
preskúmanie a reforma musia spĺňať 
uvedené požiadavky, pokiaľ ide o 
zabezpečenie riadneho rozpočtového 
hospodárenia;

_________________ _________________
9 Výročná správa EFB za rok 2019, s. 71. 
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

9 Výročná správa EFB za rok 2019, s. 71. 
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. víta záver Európskej fiškálnej rady 
(EFB)9, podľa ktorej sa fiškálny rámec 
musí revidovať, a je presvedčený, že 
hlboká hospodárska kríza vyvolaná 
pandémiou ešte viac prehlbuje túto 
potrebu; domnieva sa, že preskúmanie a 
reforma musia spĺňať vyššie uvedené 
požiadavky, pokiaľ ide o zvýšenie 

8. víta záver Európskej fiškálnej rady 
(EFB)9, podľa ktorej sa fiškálny rámec 
musí revidovať, a je presvedčený, že 
hlboká hospodárska kríza vyvolaná 
pandémiou ešte viac prehlbuje túto 
potrebu; domnieva sa, že preskúmanie a 
reforma musia zabezpečiť dôrazné 
presadzovanie riadneho rozpočtového 
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investícií súvisiacich so zmenou klímy a 
digitalizáciou a stabilizáciu novej úrovne 
investícií, a to pri súčasnom zabezpečení 
riadneho rozpočtového hospodárenia;

hospodárenia a zabezpečiť jasný spôsob 
dosiahnutia udržateľnej úrovne verejného 
dlhu v členských štátoch;

_________________ _________________
9 Výročná správa EFB za rok 2019, s. 71. 
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

9 Výročná správa EFB za rok 2019, s. 71. 
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. víta záver Európskej fiškálnej rady 
(EFB)9, podľa ktorej sa fiškálny rámec 
musí revidovať, a je presvedčený, že 
hlboká hospodárska kríza vyvolaná 
pandémiou ešte viac prehlbuje túto 
potrebu; domnieva sa, že preskúmanie a 
reforma musia spĺňať vyššie uvedené 
požiadavky, pokiaľ ide o zvýšenie 
investícií súvisiacich so zmenou klímy a 
digitalizáciou a stabilizáciu novej úrovne 
investícií, a to pri súčasnom zabezpečení 
riadneho rozpočtového hospodárenia;

8. víta záver Európskej fiškálnej rady 
(EFB)9, podľa ktorej sa fiškálny rámec 
musí revidovať, a je presvedčený, že 
hlboká hospodárska kríza vyvolaná 
pandémiou ešte viac prehlbuje túto 
potrebu; domnieva sa, že preskúmanie a 
reforma musia spĺňať vyššie uvedené 
požiadavky, pokiaľ ide o zvýšenie 
investícií súvisiacich so zmenou klímy a 
digitalizáciou a stabilizáciu novej úrovne 
investícií, a to pri súčasnom zabezpečení 
riadneho a udržateľného rozpočtového 
hospodárenia;

_________________ _________________
9 Výročná správa EFB za rok 2019, s. 71. 
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

9 Výročná správa EFB za rok 2019, s. 71. 
https:/ec.europa.eu/info/sites/infos/files/20
19-efb-annual-report_en.pdf

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Návrh uznesenia
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Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. konštatuje, že Európsky dvor 
audítorov zistil, že pokiaľ ide o postup pri 
makroekonomickej nerovnováhe, 
spôsobu, akým Komisia klasifikuje 
členské štáty s nerovnováhou, „chýba 
transparentnosť“; že odporúčania pre 
jednotlivé krajiny vydané Komisiou v 
rámci postupu pri makroekonomickej 
nerovnováhe v skutočnosti nevyplývali zo 
zistených nerovnováh; a že vo 
všeobecnosti chýba dostatočná 
informovanosť verejnosti, viditeľnosť a 
pochopenie postupu a jeho dôsledkov1a; 
vyzýva na revíziu makroekonomického 
rámca s cieľom zlepšiť transparentnosť a 
zodpovednosť, pokiaľ ide o postupy 
klasifikácie a odporúčania;
_________________
1a Európsky dvor audítorov. 2018. Plní sa 
hlavný cieľ preventívnej časti Paktu 
stability a rastu? Osobitná správa č. 
18/2018. 
https://www.eca.europa.eu/sk/Pages/DocIt
em.aspx?did=46430 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočným presadzovaním fiškálnych 
pravidiel EÚ pred pandémiou COVID-19;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 155
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Valentino Grant

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. je znepokojený významným, ale 
nerovnomerným negatívnym vplyvom 
krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19 
na deficit verejných financií a súkromný 
dlh, čo ďalej zhoršuje situáciu tých 
členských štátov, ktoré sú obzvlášť 
postihnuté pandémiou a/alebo už 
existujúcimi vysokými úrovňami 
verejného dlhu; žiada také riešenie, ktoré 
zaručí udržateľnosť verejného dlhu;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. je znepokojený významným, ale 
nerovnomerným negatívnym vplyvom 
krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19 
na deficit verejných financií a súkromný 
dlh, čo ďalej zhoršuje situáciu tých 
členských štátov, ktoré sú obzvlášť 
postihnuté pandémiou a/alebo už 
existujúcimi vysokými úrovňami verejného 
dlhu; žiada také riešenie, ktoré zaručí 
udržateľnosť verejného dlhu;

9. je znepokojený významným, ale 
nerovnomerným negatívnym vplyvom 
krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19 
na deficit verejných financií a súkromný 
dlh, čo ďalej zhoršuje situáciu tých 
členských štátov, ktoré sú obzvlášť 
postihnuté pandémiou a/alebo už 
existujúcimi vysokými úrovňami verejného 
dlhu; žiada také riešenie, ktoré zaručí 
udržateľnosť verejného dlhu; domnieva sa, 
že si to vyžaduje zavedenie spoločných 
dlhopisov, ktoré by vládam umožnili 
vynaložiť prostriedky v reakcii na 
zdravotnú a hospodársku krízu spôsobenú 
koronavírusom spôsobom, ktorý nezvýši 
ich národný dlh a udrží pomerne nízke 
náklady na prijaté úvery a pôžičky; alebo, 
pokiaľ možno, v prípade zrušenia 
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verejného dlhu zakúpeného ECB v rámci 
núdzového pandemického programu 
nákupu aktív alebo zaúčtovania 
národných vládnych účtov ECB na 
základe objemu na obyvateľa na priame 
financovanie výdavkov súvisiacich s 
pandémiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. je znepokojený významným, ale 
nerovnomerným negatívnym vplyvom 
krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19 
na deficit verejných financií a súkromný 
dlh, čo ďalej zhoršuje situáciu tých 
členských štátov, ktoré sú obzvlášť 
postihnuté pandémiou a/alebo už 
existujúcimi vysokými úrovňami verejného 
dlhu; žiada také riešenie, ktoré zaručí 
udržateľnosť verejného dlhu;

9. je znepokojený významným, ale 
nerovnomerným negatívnym vplyvom 
krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19 
na deficit verejných financií a súkromný 
dlh, čo ďalej zhoršuje situáciu tých 
členských štátov, ktoré sú obzvlášť 
postihnuté pandémiou a/alebo už 
existujúcimi vysokými úrovňami verejného 
dlhu; požaduje riešenie, ktoré zaručí 
udržateľnosť verejného dlhu, a zdôrazňuje, 
že ak je súkromný dlh nadmerný, môže 
zohrávať významnú úlohu v stabilite 
eurozóny; pripomína preto potrebu 
primeraného makroprudenciálneho 
dohľadu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. je znepokojený významným, ale 9. je znepokojený významným, ale 
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nerovnomerným negatívnym vplyvom 
krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19 
na deficit verejných financií a súkromný 
dlh, čo ďalej zhoršuje situáciu tých 
členských štátov, ktoré sú obzvlášť 
postihnuté pandémiou a/alebo už 
existujúcimi vysokými úrovňami verejného 
dlhu; žiada také riešenie, ktoré zaručí 
udržateľnosť verejného dlhu;

nerovnomerným negatívnym vplyvom 
opatrení na obmedzenie prevádzky v 
dôsledku krízy súvisiacej s pandémiou 
COVID-19 na deficit verejných financií a 
súkromný dlh, čo ďalej zhoršuje situáciu 
tých členských štátov, ktoré sú obzvlášť 
postihnuté pandémiou a/alebo už 
existujúcimi vysokými úrovňami verejného 
dlhu; žiada ambiciózne škrty vo verejnom 
dlhu a ambicióznu reformu kultúry 
financovania dlhu v celej EÚ, ak má 
spoločná mena prežiť nasledujúce 
desaťročie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Enikő Győri, Markus Ferber, Eva Maydell, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, 
Siegfried Mureşan, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. je znepokojený významným, ale 
nerovnomerným negatívnym vplyvom 
krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19 
na deficit verejných financií a súkromný 
dlh, čo ďalej zhoršuje situáciu tých 
členských štátov, ktoré sú obzvlášť 
postihnuté pandémiou a/alebo už 
existujúcimi vysokými úrovňami verejného 
dlhu; žiada také riešenie, ktoré zaručí 
udržateľnosť verejného dlhu;

9. je znepokojený významným, ale 
nerovnomerným negatívnym vplyvom 
krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19 
na deficit verejných financií a súkromný 
dlh, čo ďalej zhoršuje situáciu tých 
členských štátov, ktoré sú obzvlášť 
postihnuté pandémiou a/alebo už 
existujúcimi vysokými úrovňami verejného 
dlhu; žiada riešenie, ktoré zaručí 
udržateľné zníženie verejného dlhu, 
najmä v členských štátoch, ktoré mali 
pred vypuknutím pandémie vysokú úroveň 
verejného dlhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Alfred Sant

Návrh uznesenia
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Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. je znepokojený významným, ale 
nerovnomerným negatívnym vplyvom 
krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19 
na deficit verejných financií a súkromný 
dlh, čo ďalej zhoršuje situáciu tých 
členských štátov, ktoré sú obzvlášť 
postihnuté pandémiou a/alebo už 
existujúcimi vysokými úrovňami verejného 
dlhu; žiada také riešenie, ktoré zaručí 
udržateľnosť verejného dlhu;

9. je znepokojený významným, ale 
nerovnomerným negatívnym vplyvom 
krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19 
na deficit verejných financií a súkromný 
dlh, čo ďalej zhoršuje situáciu tých 
členských štátov, ktoré sú obzvlášť 
postihnuté pandémiou a/alebo už 
existujúcimi vysokými úrovňami verejného 
dlhu spolu s tvrdými úspornými 
opatreniami; žiada flexibilné riešenie, 
ktoré zaručí udržateľnosť verejného dlhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. je znepokojený významným, ale 
nerovnomerným negatívnym vplyvom 
krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19 
na deficit verejných financií a súkromný 
dlh, čo ďalej zhoršuje situáciu tých 
členských štátov, ktoré sú obzvlášť 
postihnuté pandémiou a/alebo už 
existujúcimi vysokými úrovňami verejného 
dlhu; žiada také riešenie, ktoré zaručí 
udržateľnosť verejného dlhu;

9. je znepokojený významným, ale 
nerovnomerným negatívnym vplyvom 
krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19 
na deficit verejných financií a súkromný 
dlh v celej eurozóne, čo ďalej zhoršuje 
situáciu tých členských štátov, ktoré sú 
obzvlášť postihnuté pandémiou a/alebo už 
existujúcimi vysokými úrovňami verejného 
dlhu; žiada také riešenie, ktoré zaručí 
udržateľnosť verejného dlhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

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

9a. pripomína, že mnohé štrukturálne 
reformy podporujúce rast si nevyžadujú 
fiškálny priestor, ale skôr legislatívne a 
administratívne úsilie zamerané na 
posilnenie trhových síl a iniciatív 
súkromného sektora;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. domnieva sa, že je nevyhnutné, aby 
sa revízia rámca fiškálnej a hospodárskej 
politiky EÚ dokončila pred zrušením 
únikovej doložky a umožnila, aby fiškálna 
politika reagovala s určitou mierou 
pružnosti v krátkodobom horizonte, a 
znížila vysoké miery verejného dlhu na 
dohodnutú referenčnú hodnotu v 
dlhodobom horizonte, pričom by sa 
umožnila dostatočná úroveň verejných 
investícií, progresívne daňové politiky a 
splácanie úverov cyklicky primeraným 
spôsobom a dlhodobá modernizácia 
verejných komodít;

10. domnieva sa, že je nevyhnutné, aby 
sa čo najskôr zrušila úniková doložka a 
aby sa znížili vysoké miery verejného dlhu 
na absolútne minimálnu hodnotu v 
dlhodobom horizonte;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Marek Belka

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. domnieva sa, že je nevyhnutné, aby 10. domnieva sa, že je nevyhnutné, aby 
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sa revízia rámca fiškálnej a hospodárskej 
politiky EÚ dokončila pred zrušením 
únikovej doložky a umožnila, aby fiškálna 
politika reagovala s určitou mierou 
pružnosti v krátkodobom horizonte, a 
znížila vysoké miery verejného dlhu na 
dohodnutú referenčnú hodnotu v 
dlhodobom horizonte, pričom by sa 
umožnila dostatočná úroveň verejných 
investícií, progresívne daňové politiky a 
splácanie úverov cyklicky primeraným 
spôsobom a dlhodobá modernizácia 
verejných komodít;

sa revízia rámca fiškálnej a hospodárskej 
politiky EÚ dokončila pred zrušením 
únikovej doložky a umožnila, aby fiškálna 
politika reagovala s určitou mierou 
pružnosti v krátkodobom horizonte, a 
znížila vysoké miery verejného dlhu na 
dohodnutú referenčnú hodnotu v 
dlhodobom horizonte, pričom by sa 
umožnila dostatočná úroveň verejných 
investícií, progresívne daňové politiky a 
splácanie úverov cyklicky primeraným 
spôsobom a dlhodobá modernizácia 
verejných komodít; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu riešení 
prispôsobených členským štátom v Pakte 
stability a rastu, ktorý je založený na 
prísnych pravidlách, ale bez narušenia 
konkurencieschopnosti krajín a 
doterajších sociálno-ekonomických 
osobitostí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Fabio Massimo Castaldo, Clara Ponsatí Obiols

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. domnieva sa, že je nevyhnutné, aby 
sa revízia rámca fiškálnej a hospodárskej 
politiky EÚ dokončila pred zrušením 
únikovej doložky a umožnila, aby fiškálna 
politika reagovala s určitou mierou 
pružnosti v krátkodobom horizonte, a 
znížila vysoké miery verejného dlhu na 
dohodnutú referenčnú hodnotu v 
dlhodobom horizonte, pričom by sa 
umožnila dostatočná úroveň verejných 
investícií, progresívne daňové politiky a 
splácanie úverov cyklicky primeraným 
spôsobom a dlhodobá modernizácia 
verejných komodít;

10. domnieva sa, že je nevyhnutné, aby 
sa revízia rámca fiškálnej a hospodárskej 
politiky EÚ dokončila pred zrušením 
únikovej doložky a umožnila, aby fiškálna 
politika reagovala s určitou mierou 
pružnosti v krátkodobom horizonte, a 
znížila vysoké miery verejného dlhu na 
dohodnutú referenčnú hodnotu v 
dlhodobom horizonte, pričom by sa 
umožnila dostatočná úroveň verejných 
investícií, progresívne daňové politiky a 
splácanie úverov cyklicky primeraným 
spôsobom a dlhodobá modernizácia 
verejných komodít; víta zámer Komisie 
vytvoriť návrh na revíziu rámca 
ekonomického riadenia EÚ na začiatku 
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roka 2021;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 166
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. domnieva sa, že je nevyhnutné, aby 
sa revízia rámca fiškálnej a hospodárskej 
politiky EÚ dokončila pred zrušením 
únikovej doložky a umožnila, aby fiškálna 
politika reagovala s určitou mierou 
pružnosti v krátkodobom horizonte, a 
znížila vysoké miery verejného dlhu na 
dohodnutú referenčnú hodnotu v 
dlhodobom horizonte, pričom by sa 
umožnila dostatočná úroveň verejných 
investícií, progresívne daňové politiky a 
splácanie úverov cyklicky primeraným 
spôsobom a dlhodobá modernizácia 
verejných komodít;

10. domnieva sa, že je nevyhnutné, aby 
sa stanovili kritériá na opätovné zavedenie 
harmonogramu rozpočtových pravidiel 
EÚ, keďže rámec fiškálnej a hospodárskej 
politiky EÚ umožňuje, aby fiškálna 
politika reagovala s určitou mierou 
pružnosti v krátkodobom horizonte, a 
znížila vysoké miery verejného dlhu na 
dohodnutú referenčnú hodnotu v 
dlhodobom horizonte;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Joachim Schuster, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn Regner, 
Aurore Lalucq, Marc Angel, Pedro Marques, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. domnieva sa, že je nevyhnutné, aby 
sa revízia rámca fiškálnej a hospodárskej 
politiky EÚ dokončila pred zrušením 
únikovej doložky a umožnila, aby fiškálna 
politika reagovala s určitou mierou 
pružnosti v krátkodobom horizonte, a 
znížila vysoké miery verejného dlhu na 

10. domnieva sa, že je nevyhnutné, aby 
sa revízia rámca fiškálnej a hospodárskej 
politiky EÚ dokončila pred zrušením 
únikovej doložky a poskytla riešenia 
prispôsobené na mieru s cieľom reagovať 
na rôzne potreby členských štátov. 
požaduje pravidlá, ktoré umožnia, aby 
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dohodnutú referenčnú hodnotu v 
dlhodobom horizonte, pričom by sa 
umožnila dostatočná úroveň verejných 
investícií, progresívne daňové politiky a 
splácanie úverov cyklicky primeraným 
spôsobom a dlhodobá modernizácia 
verejných komodít;

fiškálna politika reagovala s určitou mierou 
pružnosti v krátkodobom horizonte, a 
znížila vysoké miery verejného dlhu na 
dohodnutú referenčnú hodnotu v 
dlhodobom horizonte, pričom by sa 
umožnila dostatočná úroveň verejných 
investícií, progresívne daňové politiky a 
stabilné vládne príjmy, splácanie úverov 
cyklicky primeraným spôsobom a 
dlhodobá modernizácia verejných komodít;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Aurore Lalucq

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. domnieva sa, že je nevyhnutné, aby 
sa revízia rámca fiškálnej a hospodárskej 
politiky EÚ dokončila pred zrušením 
únikovej doložky a umožnila, aby fiškálna 
politika reagovala s určitou mierou 
pružnosti v krátkodobom horizonte, a 
znížila vysoké miery verejného dlhu na 
dohodnutú referenčnú hodnotu v 
dlhodobom horizonte, pričom by sa 
umožnila dostatočná úroveň verejných 
investícií, progresívne daňové politiky a 
splácanie úverov cyklicky primeraným 
spôsobom a dlhodobá modernizácia 
verejných komodít;

10. domnieva sa, že je nevyhnutné, aby 
sa revízia rámca fiškálnej a hospodárskej 
politiky EÚ dokončila pred zrušením 
únikovej doložky a umožnila, aby fiškálna 
politika reagovala s určitou mierou 
pružnosti v krátkodobom horizonte, a 
zosúladila miery verejného dlhu na 
dohodnutú referenčnú hodnotu v 
dlhodobom horizonte, pri zohľadnení 
makroekonomického kontextu, ktorý sa 
ešte pred pandémiou za posledných desať 
rokov dramaticky zmenil, pričom by sa 
umožnila dostatočná úroveň verejných 
investícií, progresívne daňové politiky a 
splácanie úverov cyklicky primeraným 
spôsobom a dlhodobá modernizácia 
verejných komodít;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 169
Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Siegfried Mureşan, Isabel 
Benjumea Benjumea
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Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. domnieva sa, že je nevyhnutné, aby 
sa revízia rámca fiškálnej a hospodárskej 
politiky EÚ dokončila pred zrušením 
únikovej doložky a umožnila, aby fiškálna 
politika reagovala s určitou mierou 
pružnosti v krátkodobom horizonte, a 
znížila vysoké miery verejného dlhu na 
dohodnutú referenčnú hodnotu v 
dlhodobom horizonte, pričom by sa 
umožnila dostatočná úroveň verejných 
investícií, progresívne daňové politiky a 
splácanie úverov cyklicky primeraným 
spôsobom a dlhodobá modernizácia 
verejných komodít;

10. domnieva sa, že je nevyhnutné, aby 
sa preskúmanie rámca fiškálnej a 
hospodárskej politiky EÚ dokončilo pred 
deaktiváciou únikovej doložky, ale skôr, 
ako prestane existovať základné 
odôvodnenie aktivácie, a aby umožnilo, 
aby fiškálna politika reagovala s určitou 
mierou pružnosti v krátkodobom horizonte 
na budúce otrasy; preto je veľmi dôležité 
znížiť vysokú mieru verejného dlhu 
členských štátov na dohodnutú referenčnú 
hodnotu vo vopred vymedzenom čase, 
pričom by sa vyvážili vnútroštátne 
rozpočty, aby sa zachovala dostatočná 
úroveň verejných investícií a konvergencie 
a dlhodobá modernizácia verejných 
komodít;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. domnieva sa, že je nevyhnutné, aby 
sa revízia rámca fiškálnej a hospodárskej 
politiky EÚ dokončila pred zrušením 
únikovej doložky a umožnila, aby fiškálna 
politika reagovala s určitou mierou 
pružnosti v krátkodobom horizonte, a 
znížila vysoké miery verejného dlhu na 
dohodnutú referenčnú hodnotu v 
dlhodobom horizonte, pričom by sa 
umožnila dostatočná úroveň verejných 
investícií, progresívne daňové politiky a 
splácanie úverov cyklicky primeraným 
spôsobom a dlhodobá modernizácia 
verejných komodít;

10. domnieva sa, že je nevyhnutné, aby 
sa revízia rámca fiškálnej a hospodárskej 
politiky EÚ dokončila pred zrušením 
únikovej doložky a umožnila, aby fiškálna 
politika reagovala s určitou mierou 
pružnosti v krátkodobom horizonte, a 
znížila vysoké miery verejného dlhu na 
60 % HDP v dlhodobom horizonte, pričom 
by sa umožnila efektívna úroveň verejných 
investícií v súlade s fiškálnymi pravidlami 
EÚ a efektívnymi investíciami do 
verejných komodít;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. domnieva sa, že je nevyhnutné, aby 
sa revízia rámca fiškálnej a hospodárskej 
politiky EÚ dokončila pred zrušením 
únikovej doložky a umožnila, aby fiškálna 
politika reagovala s určitou mierou 
pružnosti v krátkodobom horizonte, a 
znížila vysoké miery verejného dlhu na 
dohodnutú referenčnú hodnotu v 
dlhodobom horizonte, pričom by sa 
umožnila dostatočná úroveň verejných 
investícií, progresívne daňové politiky a 
splácanie úverov cyklicky primeraným 
spôsobom a dlhodobá modernizácia 
verejných komodít;

10. domnieva sa, že je nevyhnutné, aby 
sa preskúmanie rámca fiškálnej a 
hospodárskej politiky EÚ dokončilo v 
riadnom čase a umožnilo, aby fiškálna 
politika reagovala s určitou mierou 
pružnosti v krátkodobom horizonte, a 
znížila vysoké miery verejného dlhu na 
dohodnutú referenčnú hodnotu v 
dlhodobom horizonte; poukazuje na to, že 
v preskúmaní rámca správy 
hospodárskych záležitostí by sa malo 
preskúmať aj to, ako zlepšiť 
presadzovanie a dodržiavanie fiškálnych 
pravidiel EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. domnieva sa, že je nevyhnutné, aby 
sa revízia rámca fiškálnej a hospodárskej 
politiky EÚ dokončila pred zrušením 
únikovej doložky a umožnila, aby fiškálna 
politika reagovala s určitou mierou 
pružnosti v krátkodobom horizonte, a 
znížila vysoké miery verejného dlhu na 
dohodnutú referenčnú hodnotu v 
dlhodobom horizonte, pričom by sa 

10. domnieva sa, že je nevyhnutné, aby 
sa revízia rámca fiškálnej a hospodárskej 
politiky EÚ dokončila pred zrušením 
únikovej doložky a umožnila, aby fiškálna 
politika reagovala s určitou mierou 
pružnosti v krátkodobom horizonte, a 
znížila vysoké miery verejného dlhu na 
dohodnutú referenčnú hodnotu v 
dlhodobom horizonte, pričom by sa 
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umožnila dostatočná úroveň verejných 
investícií, progresívne daňové politiky a 
splácanie úverov cyklicky primeraným 
spôsobom a dlhodobá modernizácia 
verejných komodít;

umožnila dostatočná úroveň verejných 
investícií, progresívne daňové politiky a 
splácanie úverov cyklicky primeraným 
spôsobom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. domnieva sa, že je nevyhnutné, aby 
sa revízia rámca fiškálnej a hospodárskej 
politiky EÚ dokončila pred zrušením 
únikovej doložky a umožnila, aby fiškálna 
politika reagovala s určitou mierou 
pružnosti v krátkodobom horizonte, a 
znížila vysoké miery verejného dlhu na 
dohodnutú referenčnú hodnotu v 
dlhodobom horizonte, pričom by sa 
umožnila dostatočná úroveň verejných 
investícií, progresívne daňové politiky a 
splácanie úverov cyklicky primeraným 
spôsobom a dlhodobá modernizácia 
verejných komodít;

10. domnieva sa, že je nevyhnutné 
jasnejšie usmernenie o tom, ako by sa 
mala zrušiť úniková doložka a aby revízia 
rámca fiškálnej a hospodárskej politiky EÚ 
umožnila, aby fiškálna politika reagovala s 
určitou mierou pružnosti v krátkodobom 
horizonte, a znížila vysoké miery 
verejného dlhu na realistickejšie 
referenčné hodnoty v dlhodobom 
horizonte, pričom by sa umožnila 
dostatočná úroveň verejných investícií, 
progresívne daňové politiky a splácanie 
úverov cyklicky primeraným spôsobom a 
dlhodobá modernizácia verejných komodít;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. domnieva sa, že je nevyhnutné, aby 
sa revízia rámca fiškálnej a hospodárskej 
politiky EÚ dokončila pred zrušením 
únikovej doložky a umožnila, aby fiškálna 

10. domnieva sa, že je nevyhnutné, aby 
sa revízia rámca fiškálnej a hospodárskej 
politiky EÚ dokončila pred zrušením 
únikovej doložky a umožnila, aby fiškálna 
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politika reagovala s určitou mierou 
pružnosti v krátkodobom horizonte, a 
znížila vysoké miery verejného dlhu na 
dohodnutú referenčnú hodnotu v 
dlhodobom horizonte, pričom by sa 
umožnila dostatočná úroveň verejných 
investícií, progresívne daňové politiky a 
splácanie úverov cyklicky primeraným 
spôsobom a dlhodobá modernizácia 
verejných komodít;

politika reagovala s určitou mierou 
pružnosti v krátkodobom horizonte, a 
znížila vysoké miery verejného dlhu na 
dohodnutú referenčnú hodnotu v 
dlhodobom horizonte, pričom by sa 
umožnila dostatočná úroveň verejných 
investícií, progresívne daňové politiky a 
splácanie úverov cyklicky primeraným 
spôsobom a dlhodobé posilnenie verejných 
komodít;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, Valentino Grant

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. domnieva sa, že je nevyhnutné, aby 
sa revízia rámca fiškálnej a hospodárskej 
politiky EÚ dokončila pred zrušením 
únikovej doložky a umožnila, aby fiškálna 
politika reagovala s určitou mierou 
pružnosti v krátkodobom horizonte, a 
znížila vysoké miery verejného dlhu na 
dohodnutú referenčnú hodnotu v 
dlhodobom horizonte, pričom by sa 
umožnila dostatočná úroveň verejných 
investícií, progresívne daňové politiky a 
splácanie úverov cyklicky primeraným 
spôsobom a dlhodobá modernizácia 
verejných komodít;

10. domnieva sa, že je nevyhnutné, aby 
sa revízia rámca fiškálnej a hospodárskej 
politiky EÚ dokončila pred zrušením 
únikovej doložky a umožnila, aby fiškálna 
politika reagovala s určitou mierou 
pružnosti v krátkodobom horizonte, a 
prostredníctvom podpory rastu postupne 
znížila vysoké miery verejného dlhu na 
dohodnutú referenčnú hodnotu v 
dlhodobom horizonte, pričom by sa 
umožnila značná úroveň verejných 
investícií, udržateľné daňové politiky a 
splácanie úverov cyklicky primeraným 
spôsobom a dlhodobá modernizácia 
verejných komodít;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Martin Schirdewan

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. naliehavo vyzýva Komisiu a Radu, 
aby v procese preskúmania 
makroekonomického rámca uznali, že 
prevládajúce hospodárske podmienky v 
EÚ v 90. rokoch minulého storočia sa 
výrazne líšia od tých, ktoré prevládajú v 
súčasnosti; konštatuje, že v roku 1997 
dosahovali úrokové sadzby v prípade 
dlhodobých štátnych pôžičiek približne 
5 %, priemerný pomer verejného dlhu k 
HDP v EÚ predstavoval 65 % až 70 % 
HDP, priemerný verejný dlh 11 
pôvodných členských štátov eurozóny bol 
približne 60 % HDP, predpokladaná 
miera rastu HDP bola 3 % ročne a 
inflácia bola predpovedaná na úrovni 
2 %; konštatuje, že podľa týchto 
hospodárskych podmienok by si 
zachovanie podielu verejného dlhu k HDP 
na úrovni alebo pod úrovňou 60 % 
vyžadovalo, aby vlády udržali rozpočtové 
deficity na úrovni do 3 % HDP; trvá na 
tom, že ak sa v budúcom 
makroekonomickom rámci dohodnú 
akékoľvek nové ciele, musia odrážať 
súčasnú hospodársku realitu a musia byť 
nasmerované na ukazovatele klímy a 
blahobytu; konštatuje, že si to vyžiada 
revíziu zmluvy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. vyjadruje poľutovanie nad 
uplatňovaním dvojitých noriem Komisiou 
voči členským štátom pri uplatňovaní 
postupov Paktu stability a rastu, a to 
podľa politík príslušných vlád; v tejto 
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súvislosti konštatuje, že neexistujú 
príslušné opatrenia voči Nemecku a 
Holandsku, ktoré už roky porušujú 
predpisy v oblasti prebytku na bežnom 
účte;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 178
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, 
Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
metodiku výpočtu odhadu potenciálneho 
produktu a produkčnej medzery, 
používanú na odhad cyklickej zložky 
štrukturálneho salda; domnieva sa, že 
takáto metodika sa preukázala ako 
neprimeraná a že v priebehu rokov 
priniesla nadmerné, rušivé a škodlivé 
obmedzenia, pokiaľ ide o kapacitu 
výdavkov členských štátov;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 179
Clara Ponsatí Obiols

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. vyhlasuje, že aktivácia všeobecnej 
únikovej doložky si vyžaduje preskúmať 
flexibilnejší cieľový deficit Paktu stability 
a rastu; domnieva sa, že tento cieľ by sa 
mohol líšiť v závislosti od hospodárskeho 
cyklu a mohol by sa použiť ako 
proticyklické opatrenie, pričom by bol 
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stále v súlade so zásadou udržateľnosti 
verejného dlhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. varuje, že stimulácia investícií by 
nemala byť chápaná ako alternatíva k 
reformám na podporu produktivity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Fabio Massimo Castaldo

Návrh uznesenia
Odsek 10 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10b. so znepokojením konštatuje, že 
nadmerné prebytky bežného účtu v 
niektorých členských štátoch sú zdrojom 
hlbokých makroekonomických 
nerovnováh, ktoré negatívne ovplyvňujú 
stabilitu a udržateľnosť celej Únie, čo 
brzdí proces obnovenia rovnováhy medzi 
hospodárstvami eurozóny; vyjadruje 
hlboké poľutovanie nad skutočnosťou, že 
Komisia nikdy neuplatnila opravné 
nástroje dostupné v rámci postupu pri 
makroekonomickej nerovnováhe (PMN), 
a preto naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
prijala účinné opatrenia proti 
hromadeniu nadmerných prebytkov; 
zdôrazňuje potrebu dodať eurozóne 
vnútorné mechanizmy úprav, ktoré 
predpokladajú daňové prevody z krajín 
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s prebytkom, aby sa zaručilo, že nadbytok 
sa použije na podporu investícií a 
hospodárstva v najzraniteľnejších 
oblastiach eurozóny;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 182
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh uznesenia
Odsek 10 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10b. zdôrazňuje, že zásada pomeru 
medzi kvalitou a cenou by mala 
predstavovať základný kameň všetkých 
investícií financovaných EÚ; poukazuje 
na to, že finančné prostriedky EÚ by mali 
byť sprevádzané merateľnými cieľmi a 
výstupmi vrátane kvantifikovateľného a 
porovnateľného hodnotiaceho 
mechanizmu, ktorý umožní porovnať a 
zhodnotiť účinnosť jednotlivých 
programov EÚ; zdôrazňuje význam 
zodpovednosti a transparentnosti v 
prípade subjektov, ktoré dostávajú 
finančné prostriedky EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Herve Juvin, Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. navrhuje kombináciu výdavkových 
pravidiel pre verejné neinvestičné výdavky 
a zlatého pravidla pre verejné investície, 
ktoré bude ústredným prvkom oboch 
oblastí; želá si rýchle zotavenie sa z krízy 

vypúšťa sa



AM\1209978SK.docx 101/160 PE655.649v01-00

SK

súvisiacej s pandémiou ochorenia 
COVID-19 a prechod na ekologickejšiu, 
sociálne udržateľnú a viac digitálnu 
spoločnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Enikő Győri, Markus Ferber, Agnès Evren, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, 
Siegfried Mureşan, Lídia Pereira, Luděk Niedermayer, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. navrhuje kombináciu výdavkových 
pravidiel pre verejné neinvestičné výdavky 
a zlatého pravidla pre verejné investície, 
ktoré bude ústredným prvkom oboch 
oblastí; želá si rýchle zotavenie sa z krízy 
súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-
19 a prechod na ekologickejšiu, sociálne 
udržateľnú a viac digitálnu spoločnosť;

11. želá si rýchle zotavenie EÚ z krízy 
súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-
19 posilnením jednotného trhu, 
konkurencieschopnosti, súdržnosti, 
prechodu na ekologickejšiu, sociálne 
udržateľnú a viac digitálnu spoločnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. navrhuje kombináciu výdavkových 
pravidiel pre verejné neinvestičné výdavky 
a zlatého pravidla pre verejné investície, 
ktoré bude ústredným prvkom oboch 
oblastí; želá si rýchle zotavenie sa z krízy 
súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-
19 a prechod na ekologickejšiu, sociálne 
udržateľnú a viac digitálnu spoločnosť;

11. zdôrazňuje, že zdravé verejné 
financie sú hlavným cieľom európskych 
fiškálnych pravidiel, a preto by sa k 
žiadnym investíciám nemalo pristupovať 
mimo rozpočtového rámca Paktu stability 
a rastu; želá si rýchle zotavenie sa z krízy 
súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-
19 a prechod na ekologickejšiu, sociálne 
udržateľnú a viac digitálnu spoločnosť;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. navrhuje kombináciu výdavkových 
pravidiel pre verejné neinvestičné výdavky 
a zlatého pravidla pre verejné investície, 
ktoré bude ústredným prvkom oboch 
oblastí; želá si rýchle zotavenie sa z krízy 
súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-
19 a prechod na ekologickejšiu, sociálne 
udržateľnú a viac digitálnu spoločnosť;

11. zdôrazňuje, že podstatná časť 
investícií potrebných na prekonanie krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 a na 
splnenie cieľov Európskej zelenej dohody 
bude musieť pochádzať z verejných 
rozpočtov na vnútroštátnej a nižšej 
úrovni; navrhuje kombináciu výdavkových 
pravidiel pre verejné neinvestičné výdavky 
a zlatého pravidla pre verejné investície, 
ktoré bude ústredným prvkom oboch 
oblastí; žiada zavedenie kvalifikovaného 
zaobchádzania s udržateľnými verejnými 
investíciami a zavedenie odpisov, ktoré 
predstavujú verejné investície; želá si 
rýchle zotavenie sa z krízy súvisiacej s 
pandémiou ochorenia COVID-19 a 
prechod na ekologickejšiu, sociálne 
udržateľnú a viac digitálnu spoločnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn 
Regner, Paul Tang, Marc Angel, Pedro Marques, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. navrhuje kombináciu výdavkových 
pravidiel pre verejné neinvestičné výdavky 
a zlatého pravidla pre verejné investície, 
ktoré bude ústredným prvkom oboch 

11. navrhuje kombináciu výdavkových 
pravidiel pre verejné neinvestičné výdavky 
a zlatého pravidla pre verejné investície a 
investície do služieb verejného záujmu, 
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oblastí; želá si rýchle zotavenie sa z krízy 
súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-
19 a prechod na ekologickejšiu, sociálne 
udržateľnú a viac digitálnu spoločnosť;

ktoré bude ústredným prvkom oboch 
oblastí; želá si rýchle zotavenie sa z krízy 
súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-
19 a prechod na ekologickejšiu, sociálne 
udržateľnú a viac digitálnu spoločnosť; v 
tejto súvislosti zdôrazňuje analýzu 
Európskej fiškálnej rady, že na ochranu 
vládnych výdavkov podporujúcich rast pre 
politické priority EÚ je potrebné pravidlo 
štátnych investícií a že nízke úrokové 
sadzby ponúkajú vládam jedinečnú 
príležitosť investovať do budúcnosti; 1f

_________________
1f Správa EFB za rok 2020: Posúdenie 
zámerov fiškálnej politiky vhodných pre 
eurozónu 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/20
20_06_25_efb_assessment_of_euro_area_
fiscal_stance_en.pdf

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Fabio Massimo Castaldo, Clara Ponsatí Obiols

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. navrhuje kombináciu výdavkových 
pravidiel pre verejné neinvestičné výdavky 
a zlatého pravidla pre verejné investície, 
ktoré bude ústredným prvkom oboch 
oblastí; želá si rýchle zotavenie sa z krízy 
súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-
19 a prechod na ekologickejšiu, sociálne 
udržateľnú a viac digitálnu spoločnosť;

11. navrhuje kombináciu výdavkových 
pravidiel pre verejné neinvestičné výdavky 
a zlatého pravidla pre verejné investície, 
ktoré bude ústredným prvkom oboch 
oblastí; želá si rýchle zotavenie sa z krízy 
súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-
19 a prechod na ekologickejšiu, sociálne 
udržateľnú a viac digitálnu spoločnosť; 
zdôrazňuje potrebu zmeny smerovania, 
ktorá bude znamenať trvalé ukončenie 
úsporných politík a umožní prijatie 
udržateľných a účinných hospodárskych 
politík pre boj proti nezamestnanosti, 
chudobe a sociálnemu vylúčeniu;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 189
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. navrhuje kombináciu výdavkových 
pravidiel pre verejné neinvestičné výdavky 
a zlatého pravidla pre verejné investície, 
ktoré bude ústredným prvkom oboch 
oblastí; želá si rýchle zotavenie sa z krízy 
súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-
19 a prechod na ekologickejšiu, sociálne 
udržateľnú a viac digitálnu spoločnosť;

11. želá si rýchle zotavenie sa z krízy 
súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-
19 a prechod na ekologickejšiu, sociálne 
udržateľnú a viac digitálnu spoločnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Aurore Lalucq

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. navrhuje kombináciu výdavkových 
pravidiel pre verejné neinvestičné výdavky 
a zlatého pravidla pre verejné investície, 
ktoré bude ústredným prvkom oboch 
oblastí; želá si rýchle zotavenie sa z krízy 
súvisiacej s pandémiou ochorenia 
COVID-19 a prechod na ekologickejšiu, 
sociálne udržateľnú a viac digitálnu 
spoločnosť;

11. navrhuje nasmerovať verejné 
neinvestičné výdavky prostredníctvom 
diferencovaných pravidiel podporujúcich 
prechod na nízkouhlíkové a rovnostárske 
hospodárstvo a využiť zlaté pravidlo pre 
verejné investície; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 191
Alfred Sant

Návrh uznesenia
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Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. navrhuje kombináciu výdavkových 
pravidiel pre verejné neinvestičné výdavky 
a zlatého pravidla pre verejné investície, 
ktoré bude ústredným prvkom oboch 
oblastí; želá si rýchle zotavenie sa z krízy 
súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-
19 a prechod na ekologickejšiu, sociálne 
udržateľnú a viac digitálnu spoločnosť;

11. navrhuje kombináciu výdavkových 
pravidiel pre verejné neinvestičné výdavky 
a zlatého pravidla pre verejné investície, 
ktoré bude ústredným prvkom oboch 
oblastí; želá si rýchle zotavenie sa z krízy 
súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-
19 a prispôsobený prechod na 
ekologickejšiu, udržateľnú, sociálne 
rovnocennú a viac digitálnu spoločnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, Valentino Grant

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. navrhuje kombináciu výdavkových 
pravidiel pre verejné neinvestičné výdavky 
a zlatého pravidla pre verejné investície, 
ktoré bude ústredným prvkom oboch 
oblastí; želá si rýchle zotavenie sa z krízy 
súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-
19 a prechod na ekologickejšiu, sociálne 
udržateľnú a viac digitálnu spoločnosť;

11. navrhuje kombináciu výdavkových 
pravidiel pre verejné neinvestičné výdavky 
a zlatého pravidla pre verejné investície, 
ktoré bude ústredným prvkom oboch 
oblastí; želá si rýchle zotavenie sa z krízy 
súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-
19 a prechod na ekologickejšiu, sociálne 
udržateľnú a viac konkurencieschopnú 
eurozónu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Engin Eroglu

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. navrhuje kombináciu výdavkových 11. navrhuje kombináciu výdavkových 
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pravidiel pre verejné neinvestičné výdavky 
a zlatého pravidla pre verejné investície, 
ktoré bude ústredným prvkom oboch 
oblastí; želá si rýchle zotavenie sa z krízy 
súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-
19 a prechod na ekologickejšiu, sociálne 
udržateľnú a viac digitálnu spoločnosť;

pravidiel pre verejné neinvestičné výdavky 
a verejné investície, ktoré, počas 
hospodárskeho cyklu nezvyšujú zadlženie; 
želá si rýchle zotavenie sa z krízy 
súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-
19 a prechod na ekologickejšiu, sociálne 
udržateľnú a viac digitálnu spoločnosť;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 194
Jonás Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. navrhuje kombináciu výdavkových 
pravidiel pre verejné neinvestičné výdavky 
a zlatého pravidla pre verejné investície, 
ktoré bude ústredným prvkom oboch 
oblastí; želá si rýchle zotavenie sa z krízy 
súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-
19 a prechod na ekologickejšiu, sociálne 
udržateľnú a viac digitálnu spoločnosť;

11. navrhuje kombináciu výdavkových 
pravidiel pre verejné neinvestičné výdavky 
a zlatého pravidla pre verejné investície; 
želá si rýchle zotavenie sa z krízy 
súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-
19 a prechod na ekologickejšiu, sociálne 
udržateľnú a viac digitálnu spoločnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Stéphanie Yon-Courtin

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. navrhuje kombináciu výdavkových 
pravidiel pre verejné neinvestičné výdavky 
a zlatého pravidla pre verejné investície, 
ktoré bude ústredným prvkom oboch 
oblastí; želá si rýchle zotavenie sa z krízy 
súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-
19 a prechod na ekologickejšiu, sociálne 

11. navrhuje, aby výdavkové pravidlá 
zohľadňovali potrebu chrániť a 
podporovať verejné investície 
podporujúce rast;
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udržateľnú a viac digitálnu spoločnosť;

želá si rýchle zotavenie sa z krízy 
súvisiacej s pandémiou ochorenia COVID-
19 a prechod na ekologickejšiu, sociálne 
udržateľnú a viac digitálnu spoločnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, 
Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. vyzýva Komisiu, aby pri možnej 
revízii Paktu stability zmiernila predpisy, 
ktoré sa preukázali ako príliš 
obmedzujúce a často represívne pre dlh a 
verejný deficit, a prispôsobila kritériá a 
prahové hodnoty novému európskemu 
sociálno-hospodárskemu kontextu; 
zdôrazňuje negatívny vplyv nadmerného 
prebytku z bežného účtu na stabilitu 
hospodárstva eurozóny pri platobnej 
bilancii;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 197
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. vyzýva európske inštitúcie, aby 
pokračovali v revízii metodík EÚ na 
hodnotenie hospodárskej a sociálnej 
výkonnosti členských štátov EÚ, ako aj 
cieľov uplatňovaných v rámci Paktu 
stability a rastu vzhľadom na drastické 



PE655.649v01-00 108/160 AM\1209978SK.docx

SK

zmeny sociálno-ekonomických podmienok 
na vnútroštátnej aj európskej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. poznamenáva, že bez udržateľnej 
fiškálnej politiky a dôveryhodnej 
finančnej situácie členských štátov je 
akýkoľvek budúci model financovania 
zelenej dohody ohrozený, preto žiada, aby 
sa s verejnými tzv. ekologickými 
investíciami zaobchádzalo v súlade s 
Paktom stability a rastu, teda rovnako ako 
s akýmikoľvek inými verejnými 
výdavkami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 11 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11b. pripomína, že štrukturálne 
reformy podporujúce rast si nevyhnutne 
nevyžadujú fiškálny priestor, ale skôr 
legislatívne a administratívne úsilie 
zamerané na posilnenie trhových síl a 
iniciatív súkromného sektora; 
poznamenáva najmä, že štrukturálne 
reformy zamerané na podporu prístupu 
k financovaniu by mohli umožniť širšej 
škále začínajúcich podnikov využívať 
inovácie, čím by sa stimuloval rast 
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produktivity.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. pripomína, že cyklus európskeho 
semestra je rámcom pre členské štáty EÚ 
na koordináciu ich rozpočtových a 
hospodárskych politík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, Isabel 
Benjumea Benjumea

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. pripomína, že cyklus európskeho 
semestra je rámcom pre členské štáty EÚ 
na koordináciu ich rozpočtových a 
hospodárskych politík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh uznesenia
Odsek 11 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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11b. odporúča nevyhnutné 
dodržiavanie zásad subsidiarity a 
proporcionality; zdôrazňuje, že členské 
štáty musia mať naďalej dostatočnú 
flexibilitu pri vykonávaní vhodnej 
sociálnej politiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Luis Garicano, Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta zmenu zamerania jarného 
balíka opatrení európskeho semestra, 
ktorého cieľom je okamžitá reakcia 
hospodárskej politiky na riešenie a 
zmierňovanie vplyvu na zdravie a 
socioekonomického vplyvu pandémie 
ochorenia COVID-19 a obnovenie 
hospodárskych činností; podporuje 
oznámenie Komisie o reforme európskeho 
semestra s cieľom premeniť ho na nástroj 
na koordináciu ozdravných opatrení v 
rámci zásad Európskej zelenej dohody, 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
cieľov udržateľného rozvoja; je 
presvedčený, že to musí zahŕňať 
koordináciu opatrení týkajúcich sa štátnej 
pomoci a daňových politík; zdôrazňuje 
potrebu integrácie nového súboru 
záväzných ukazovateľov udržateľnosti a 
blaha a alternatívnych meraní výkonnosti 
rastu;

12. víta zmenu zamerania jarného 
balíka opatrení európskeho semestra, 
ktorého cieľom je okamžitá reakcia 
hospodárskej politiky na riešenie a 
zmierňovanie vplyvu na zdravie a 
socioekonomického vplyvu pandémie 
ochorenia COVID-19 a obnovenie 
hospodárskych činností; podporuje 
oznámenie Komisie o reforme európskeho 
semestra s cieľom premeniť ho na nástroj 
na koordináciu ozdravných opatrení v 
rámci zásad Európskej zelenej dohody, 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
cieľov udržateľného rozvoja; je 
presvedčený, že to musí zahŕňať 
koordináciu opatrení týkajúcich sa 
daňových politík; je tiež presvedčený, že 
reforma musí bez oslabenia súčasného 
procesu správy hospodárskych záležitostí 
EÚ rozšíriť európsky semester doplnením 
súčasného prístupu založeného na 
fiškálnej a rozpočtovej disciplíne o 
klimatickú a environmentálnu disciplínu; 
vyzýva preto Komisiu, aby vytvorila nový 
klimatický ukazovateľ, ktorý bude 
odzrkadľovať hospodárske ukazovatele, 
aby posúdila rozdiely medzi štruktúrou 
rozpočtov členských štátov a scenárom 
podľa Parížskej dohody v prípade 
každého z ich štátnych rozpočtov; 



AM\1209978SK.docx 111/160 PE655.649v01-00

SK

zdôrazňuje, že je potrebné, aby tento 
ukazovateľ poskytol členským štátom 
obraz o ich smerovaní z hľadiska teploty v 
rámci Parížskej dohody, čím sa umožní, 
aby rozšírený európsky semester priniesol 
členským štátom odporúčania na zníženie 
ich klimatického dlhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Herve Juvin, Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta zmenu zamerania jarného 
balíka opatrení európskeho semestra, 
ktorého cieľom je okamžitá reakcia 
hospodárskej politiky na riešenie a 
zmierňovanie vplyvu na zdravie a 
socioekonomického vplyvu pandémie 
ochorenia COVID-19 a obnovenie 
hospodárskych činností; podporuje 
oznámenie Komisie o reforme európskeho 
semestra s cieľom premeniť ho na nástroj 
na koordináciu ozdravných opatrení v 
rámci zásad Európskej zelenej dohody, 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
cieľov udržateľného rozvoja; je 
presvedčený, že to musí zahŕňať 
koordináciu opatrení týkajúcich sa štátnej 
pomoci a daňových politík; zdôrazňuje 
potrebu integrácie nového súboru 
záväzných ukazovateľov udržateľnosti a 
blaha a alternatívnych meraní výkonnosti 
rastu;

12. berie na vedomie zmenu zamerania 
jarného balíka opatrení európskeho 
semestra, ktorého cieľom je okamžitá 
reakcia hospodárskej politiky na riešenie a 
zmierňovanie vplyvu na zdravie a 
socioekonomického vplyvu pandémie 
ochorenia COVID-19 a obnovenie 
hospodárskych činností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Martin Schirdewan, Manon Aubry
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Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta zmenu zamerania jarného 
balíka opatrení európskeho semestra, 
ktorého cieľom je okamžitá reakcia 
hospodárskej politiky na riešenie a 
zmierňovanie vplyvu na zdravie a 
socioekonomického vplyvu pandémie 
ochorenia COVID-19 a obnovenie 
hospodárskych činností; podporuje 
oznámenie Komisie o reforme európskeho 
semestra s cieľom premeniť ho na nástroj 
na koordináciu ozdravných opatrení v 
rámci zásad Európskej zelenej dohody, 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
cieľov udržateľného rozvoja; je 
presvedčený, že to musí zahŕňať 
koordináciu opatrení týkajúcich sa štátnej 
pomoci a daňových politík; zdôrazňuje 
potrebu integrácie nového súboru 
záväzných ukazovateľov udržateľnosti a 
blaha a alternatívnych meraní výkonnosti 
rastu;

12. víta zmenu zamerania jarného 
balíka opatrení európskeho semestra, 
ktorého cieľom je okamžitá reakcia 
hospodárskej politiky na riešenie a 
zmierňovanie vplyvu na zdravie a 
socioekonomického vplyvu pandémie 
ochorenia COVID-19 a obnovenie 
hospodárskych činností; podporuje 
oznámenie Komisie o reforme európskeho 
semestra s cieľom premeniť ho na nástroj 
na koordináciu ozdravných opatrení v 
rámci zásad Európskej zelenej dohody, 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
cieľov udržateľného rozvoja; je 
presvedčený, že to musí zahŕňať 
koordináciu opatrení týkajúcich sa štátnej 
pomoci a daňových politík; zdôrazňuje 
potrebu integrácie nového súboru 
záväzných ukazovateľov udržateľnosti a 
blaha a alternatívnych meraní výkonnosti 
rastu; naliehavo vyzýva Komisiu a Radu, 
aby sa nevrátili k úsporným politikám, 
ktoré sa vykonávali v reakcii na 
celosvetovú finančnú krízu a krízu 
štátneho dlhu; konštatuje, že tieto škodlivé 
politiky sú zakotvené v pravidlách Paktu 
stability a rastu, ako aj v balíku šiestich a 
v balíku dvoch legislatívnych aktov, a že 
prelomenie tohto rámca si bude 
vyžadovať významnú legislatívnu zmenu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Aurore Lalucq

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta zmenu zamerania jarného 12. víta zmenu zamerania jarného 
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balíka opatrení európskeho semestra, 
ktorého cieľom je okamžitá reakcia 
hospodárskej politiky na riešenie a 
zmierňovanie vplyvu na zdravie a 
socioekonomického vplyvu pandémie 
ochorenia COVID-19 a obnovenie 
hospodárskych činností; podporuje 
oznámenie Komisie o reforme európskeho 
semestra s cieľom premeniť ho na nástroj 
na koordináciu ozdravných opatrení v 
rámci zásad Európskej zelenej dohody, 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
cieľov udržateľného rozvoja; je 
presvedčený, že to musí zahŕňať 
koordináciu opatrení týkajúcich sa štátnej 
pomoci a daňových politík; zdôrazňuje 
potrebu integrácie nového súboru 
záväzných ukazovateľov udržateľnosti a 
blaha a alternatívnych meraní výkonnosti 
rastu;

balíka opatrení európskeho semestra, 
ktorého cieľom je okamžitá reakcia 
hospodárskej politiky na riešenie a 
zmierňovanie vplyvu na zdravie a 
socioekonomického vplyvu pandémie 
ochorenia COVID-19 a obnovenie 
hospodárskych činností; podporuje 
oznámenie Komisie o reforme európskeho 
semestra s cieľom premeniť ho na nástroj 
na koordináciu ozdravných opatrení v 
rámci zásad Európskej zelenej dohody, 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
cieľov udržateľného rozvoja; je 
presvedčený, že to musí zahŕňať posilnenie 
koordinácie opatrení týkajúcich sa štátnej 
pomoci, ako aj daňových politík, 
sociálnych politík a úpravy 
pracovnoprávnych vzťahov s cieľom 
predchádzať hospodárskej súťaži medzi 
členskými štátmi v záujme prilákania 
investorov alebo zdaniteľných príjmov na 
úkor zelenej transformácie alebo daňovej 
a sociálnej spravodlivosti; zdôrazňuje 
potrebu integrácie nového súboru 
záväzných ukazovateľov udržateľnosti a 
blaha a alternatívnych meraní výkonnosti 
rastu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 207
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Siegfried Mureşan, 
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta zmenu zamerania jarného 
balíka opatrení európskeho semestra, 
ktorého cieľom je okamžitá reakcia 
hospodárskej politiky na riešenie a 
zmierňovanie vplyvu na zdravie a 
socioekonomického vplyvu pandémie 
ochorenia COVID-19 a obnovenie 
hospodárskych činností; podporuje 

12. víta bezprostrednú pozornosť 
jarného balíka opatrení európskeho 
semestra, ktorého cieľom je okamžitá 
reakcia hospodárskej politiky na riešenie a 
zmierňovanie vplyvu na zdravie a 
socioekonomického vplyvu pandémie 
ochorenia COVID-19 a obnovenie 
hospodárskych činností, s osobitným 
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oznámenie Komisie o reforme európskeho 
semestra s cieľom premeniť ho na nástroj 
na koordináciu ozdravných opatrení v 
rámci zásad Európskej zelenej dohody, 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
cieľov udržateľného rozvoja; je 
presvedčený, že to musí zahŕňať 
koordináciu opatrení týkajúcich sa štátnej 
pomoci a daňových politík; zdôrazňuje 
potrebu integrácie nového súboru 
záväzných ukazovateľov udržateľnosti a 
blaha a alternatívnych meraní výkonnosti 
rastu;

dôrazom na podporu MSP; konštatuje, že 
v jarnom balíku európskeho semestra sa 
navrhujú odporúčania pre jednotlivé 
krajiny, ktoré poskytujú usmernenia v 
oblasti hospodárskej politiky pre všetky 
členské štáty EÚ v súvislosti s pandémiou 
koronavírusu, zamerané na 
najnaliehavejšie výzvy, ktoré prináša 
pandémia, a na oživenie udržateľného 
rastu a na to, aby boli odporúčania 
štruktúrované so zreteľom na dva ciele: v 
krátkodobom horizonte zmiernenie 
vážnych negatívnych sociálno-
ekonomických dôsledkov pandémie 
koronavírusu; a v krátkodobom až 
strednodobom horizonte dosiahnutie 
udržateľného a inkluzívneho rastu, ktorý 
uľahčí ekologickú transformáciu a 
digitálnu transformáciu; 1a

_________________
1a 
https://ec.europa.eu/commission/presscor
ner/detail/sk/ip_20_901

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Dragoș Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta zmenu zamerania jarného 
balíka opatrení európskeho semestra, 
ktorého cieľom je okamžitá reakcia 
hospodárskej politiky na riešenie a 
zmierňovanie vplyvu na zdravie a 
socioekonomického vplyvu pandémie 
ochorenia COVID-19 a obnovenie 
hospodárskych činností; podporuje 
oznámenie Komisie o reforme európskeho 
semestra s cieľom premeniť ho na nástroj 
na koordináciu ozdravných opatrení v 
rámci zásad Európskej zelenej dohody, 

12. víta zmenu zamerania jarného 
balíka opatrení európskeho semestra, 
ktorého cieľom je okamžitá reakcia 
hospodárskej politiky na riešenie a 
zmierňovanie vplyvu na zdravie a 
socioekonomického vplyvu pandémie 
ochorenia COVID-19 a obnovenie 
hospodárskych činností; podporuje 
oznámenie Komisie o reforme európskeho 
semestra s cieľom premeniť ho na nástroj 
na koordináciu ozdravných opatrení;
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Európskeho piliera sociálnych práv a 
cieľov udržateľného rozvoja; je 
presvedčený, že to musí zahŕňať 
koordináciu opatrení týkajúcich sa štátnej 
pomoci a daňových politík; zdôrazňuje 
potrebu integrácie nového súboru 
záväzných ukazovateľov udržateľnosti a 
blaha a alternatívnych meraní výkonnosti 
rastu;

zdôrazňuje, že hlavnými cieľmi 
európskeho semestra sú zabezpečenie 
zdravých verejných financií, 
predchádzanie nadmerným 
makroekonomickým nerovnováham, 
podpora štrukturálnych reforiem a 
podpora investícií;
je presvedčený, že to musí zahŕňať 
koordináciu opatrení týkajúcich sa štátnej 
pomoci a daňových politík;

zdôrazňuje potrebu integrácie nového 
súboru ukazovateľov udržateľnosti a blaha 
a alternatívnych meraní výkonnosti rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, Valentino Grant

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta zmenu zamerania jarného 
balíka opatrení európskeho semestra, 
ktorého cieľom je okamžitá reakcia 
hospodárskej politiky na riešenie a 
zmierňovanie vplyvu na zdravie a 
socioekonomického vplyvu pandémie 
ochorenia COVID-19 a obnovenie 
hospodárskych činností; podporuje 
oznámenie Komisie o reforme európskeho 
semestra s cieľom premeniť ho na nástroj 
na koordináciu ozdravných opatrení v 
rámci zásad Európskej zelenej dohody, 
Európskeho piliera sociálnych práv a 

12. víta zmenu zamerania jarného 
balíka opatrení európskeho semestra, 
ktorého cieľom je okamžitá reakcia 
hospodárskej politiky na riešenie a 
zmierňovanie vplyvu na zdravie a 
socioekonomického vplyvu pandémie 
ochorenia COVID-19 a obnovenie 
hospodárskych činností; podporuje 
oznámenie Komisie o reforme európskeho 
semestra s cieľom premeniť ho na nástroj 
na koordináciu ozdravných opatrení; je 
presvedčený, že to musí zahŕňať 
koordináciu opatrení týkajúcich sa štátnej 



PE655.649v01-00 116/160 AM\1209978SK.docx

SK

cieľov udržateľného rozvoja; je 
presvedčený, že to musí zahŕňať 
koordináciu opatrení týkajúcich sa štátnej 
pomoci a daňových politík; zdôrazňuje 
potrebu integrácie nového súboru 
záväzných ukazovateľov udržateľnosti a 
blaha a alternatívnych meraní výkonnosti 
rastu;

pomoci a daňových politík; zdôrazňuje 
potrebu alternatívnych meraní výkonnosti 
rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Engin Eroglu

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta zmenu zamerania jarného 
balíka opatrení európskeho semestra, 
ktorého cieľom je okamžitá reakcia 
hospodárskej politiky na riešenie a 
zmierňovanie vplyvu na zdravie a 
socioekonomického vplyvu pandémie 
ochorenia COVID-19 a obnovenie 
hospodárskych činností; podporuje 
oznámenie Komisie o reforme európskeho 
semestra s cieľom premeniť ho na nástroj 
na koordináciu ozdravných opatrení v 
rámci zásad Európskej zelenej dohody, 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
cieľov udržateľného rozvoja; je 
presvedčený, že to musí zahŕňať 
koordináciu opatrení týkajúcich sa štátnej 
pomoci a daňových politík; zdôrazňuje 
potrebu integrácie nového súboru 
záväzných ukazovateľov udržateľnosti a 
blaha a alternatívnych meraní výkonnosti 
rastu;

12. víta zmenu zamerania jarného 
balíka opatrení európskeho semestra, 
ktorého cieľom je okamžitá reakcia 
hospodárskej politiky na riešenie a 
zmierňovanie vplyvu na zdravie a 
socioekonomického vplyvu pandémie 
ochorenia COVID-19 a obnovenie 
hospodárskych činností; podporuje 
oznámenie Komisie o reforme európskeho 
semestra s cieľom premeniť ho na nástroj 
na koordináciu ozdravných opatrení v 
rámci zásad Európskej zelenej dohody, 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
cieľov udržateľného rozvoja; je 
presvedčený, že to musí zahŕňať 
koordináciu opatrení týkajúcich sa štátnej 
pomoci a daňových politík; zdôrazňuje 
potrebu integrácie nového súboru 
záväzných ukazovateľov udržateľnosti a 
blaha a alternatívnych meraní výkonnosti 
rastu; zdôrazňuje, že sa pritom nesmie 
zabúdať na pôvodný účel európskeho 
semestra;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 211
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta zmenu zamerania jarného 
balíka opatrení európskeho semestra, 
ktorého cieľom je okamžitá reakcia 
hospodárskej politiky na riešenie a 
zmierňovanie vplyvu na zdravie a 
socioekonomického vplyvu pandémie 
ochorenia COVID-19 a obnovenie 
hospodárskych činností; podporuje 
oznámenie Komisie o reforme európskeho 
semestra s cieľom premeniť ho na nástroj 
na koordináciu ozdravných opatrení v 
rámci zásad Európskej zelenej dohody, 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
cieľov udržateľného rozvoja; je 
presvedčený, že to musí zahŕňať 
koordináciu opatrení týkajúcich sa štátnej 
pomoci a daňových politík; zdôrazňuje 
potrebu integrácie nového súboru 
záväzných ukazovateľov udržateľnosti a 
blaha a alternatívnych meraní výkonnosti 
rastu;

12. víta zmenu zamerania jarného 
balíka opatrení európskeho semestra, 
ktorého cieľom je okamžitá reakcia 
hospodárskej politiky na riešenie a 
zmierňovanie vplyvu na zdravie a 
socioekonomického vplyvu pandémie 
ochorenia COVID-19 a obnovenie 
hospodárskych činností; podporuje 
oznámenie Komisie o reforme európskeho 
semestra s cieľom premeniť ho na nástroj 
na koordináciu ozdravných opatrení; je 
presvedčený, že to musí zahŕňať 
koordináciu opatrení týkajúcich sa štátnej 
pomoci; zdôrazňuje potrebu vymedziť 
príslušné ukazovatele výkonnosti na 
meranie pokroku pri implementácii 
štrukturálnych reforiem;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Marek Belka

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta zmenu zamerania jarného 
balíka opatrení európskeho semestra, 
ktorého cieľom je okamžitá reakcia 
hospodárskej politiky na riešenie a 
zmierňovanie vplyvu na zdravie a 
socioekonomického vplyvu pandémie 
ochorenia COVID-19 a obnovenie 

12. víta zmenu zamerania jarného 
balíka opatrení európskeho semestra, 
ktorého cieľom je okamžitá reakcia 
hospodárskej politiky na riešenie a 
zmierňovanie vplyvu na zdravie a 
socioekonomického vplyvu pandémie 
ochorenia COVID-19 a obnovenie 



PE655.649v01-00 118/160 AM\1209978SK.docx

SK

hospodárskych činností; podporuje 
oznámenie Komisie o reforme európskeho 
semestra s cieľom premeniť ho na nástroj 
na koordináciu ozdravných opatrení v 
rámci zásad Európskej zelenej dohody, 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
cieľov udržateľného rozvoja; je 
presvedčený, že to musí zahŕňať 
koordináciu opatrení týkajúcich sa štátnej 
pomoci a daňových politík; zdôrazňuje 
potrebu integrácie nového súboru 
záväzných ukazovateľov udržateľnosti a 
blaha a alternatívnych meraní výkonnosti 
rastu;

hospodárskych činností; podporuje 
oznámenie Komisie o reforme európskeho 
semestra s cieľom premeniť ho na nástroj 
na koordináciu ozdravných opatrení v 
rámci zásad Európskej zelenej dohody, 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
cieľov udržateľného rozvoja, najmä v 
kontexte súčasnej krízy; je presvedčený, že 
to musí zahŕňať koordináciu opatrení 
týkajúcich sa štátnej pomoci a daňových 
politík; zdôrazňuje potrebu integrácie 
nového súboru záväzných ukazovateľov 
udržateľnosti a blaha a alternatívnych 
meraní výkonnosti rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn 
Regner, Aurore Lalucq, Marc Angel, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Margarida 
Marques

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta zmenu zamerania jarného 
balíka opatrení európskeho semestra, 
ktorého cieľom je okamžitá reakcia 
hospodárskej politiky na riešenie a 
zmierňovanie vplyvu na zdravie a 
socioekonomického vplyvu pandémie 
ochorenia COVID-19 a obnovenie 
hospodárskych činností; podporuje 
oznámenie Komisie o reforme európskeho 
semestra s cieľom premeniť ho na nástroj 
na koordináciu ozdravných opatrení v 
rámci zásad Európskej zelenej dohody, 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
cieľov udržateľného rozvoja; je 
presvedčený, že to musí zahŕňať 
koordináciu opatrení týkajúcich sa štátnej 
pomoci a daňových politík; zdôrazňuje 
potrebu integrácie nového súboru 
záväzných ukazovateľov udržateľnosti a 
blaha a alternatívnych meraní výkonnosti 

12. víta zmenu zamerania jarného 
balíka opatrení európskeho semestra, 
ktorého cieľom je okamžitá reakcia 
hospodárskej politiky na riešenie a 
zmierňovanie vplyvu na zdravie a 
socioekonomického vplyvu pandémie 
ochorenia COVID-19 a obnovenie 
hospodárskych činností; podporuje 
oznámenie Komisie o reforme európskeho 
semestra s cieľom premeniť ho na nástroj 
na koordináciu ozdravných opatrení v 
rámci zásad Európskej zelenej dohody, 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
cieľov udržateľného rozvoja, pretože 
poskytujú integrovaný rámec zahŕňajúci 
otázky verejného zdravia, sociálne, 
environmentálne a hospodárske záujmy; 
je presvedčený, že to musí zahŕňať 
koordináciu opatrení týkajúcich sa štátnej 
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rastu; pomoci a daňových politík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta zmenu zamerania jarného 
balíka opatrení európskeho semestra, 
ktorého cieľom je okamžitá reakcia 
hospodárskej politiky na riešenie a 
zmierňovanie vplyvu na zdravie a 
socioekonomického vplyvu pandémie 
ochorenia COVID-19 a obnovenie 
hospodárskych činností; podporuje 
oznámenie Komisie o reforme európskeho 
semestra s cieľom premeniť ho na nástroj 
na koordináciu ozdravných opatrení v 
rámci zásad Európskej zelenej dohody, 
Európskeho piliera sociálnych práv a 
cieľov udržateľného rozvoja; je 
presvedčený, že to musí zahŕňať 
koordináciu opatrení týkajúcich sa štátnej 
pomoci a daňových politík; zdôrazňuje 
potrebu integrácie nového súboru 
záväzných ukazovateľov udržateľnosti a 
blaha a alternatívnych meraní výkonnosti 
rastu;

12. víta zmenu zamerania jarného 
balíka opatrení európskeho semestra, 
ktorého cieľom je okamžitá reakcia 
hospodárskej politiky na riešenie a 
zmierňovanie vplyvu na zdravie a 
socioekonomického vplyvu pandémie 
ochorenia COVID-19 a obnovenie 
hospodárskych činností; podporuje 
oznámenie Komisie využiť európsky 
semester na koordináciu ozdravných 
opatrení v rámci zásad Európskej zelenej 
dohody, Európskeho piliera sociálnych 
práv a cieľov udržateľného rozvoja v 
národných plánoch obnovy; je 
presvedčený, že to musí zahŕňať 
koordináciu opatrení týkajúcich sa štátnej 
pomoci a daňových politík; zdôrazňuje 
potrebu integrácie cieľov udržateľnosti a 
blaha a meraní konkurencieschopnosti a 
výkonnosti rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
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napriek silnej kritike metodiky a zisteniam 
teórie „rozšírených úsporných opatrení“ 
Komisia od roku 2009 do veľkej miery 
závisí od tejto teórie; konštatuje, že zo 
širokej škály protidôkazov vyplýva, že 
úsporné opatrenia majú zvyčajne za 
následok nižší rast HDP, vyššiu 
nezamestnanosť a utlmený dopyt; berie 
na vedomie zistenia vtedajšieho hlavného 
ekonóma MMF v roku 2013, podľa 
ktorého sa na každý dolár škrtu v 
rozpočte, ktoré vlády uskutočnili, znížil 
hospodársky výkon o 1,5 USD1a; vyzýva 
inštitúcie EÚ a tvorcov rozhodnutí, aby 
uznali dôkazy, že škrty vo verejných 
výdavkoch majú zostupný vplyv na 
hospodárstvo, a aby tento prístup odmietli 
pri zotavovaní sa z pandémie;
_________________
1a Blanchard, Olivier, a D. Leigh. 2013. 
Growth Forecast Errors and Fiscal 
Multipliers (Chyby prognózy rastu a 
fiškálne multiplikátory). American 
Economic Review, zv. 103, č. 3, s. 117 – 
120. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, 
Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. vyjadruje znepokojenie nad 
zjavnými narušeniami hospodárskej 
súťaže v dôsledku asymetrického objemu 
štátnej pomoci, ktorú členské štáty 
vyplatili počas hospodárskej krízy, a to 
v dôsledku rôznych východiskových 
podmienok zadlžovania; domnieva sa, že 
práca Komisie v oblasti politiky 
hospodárskej súťaže bola neprimeraná a 



AM\1209978SK.docx 121/160 PE655.649v01-00

SK

škodlivá a zvýšila nerovnováhu medzi 
hospodárstvami EÚ; považuje za potrebné 
dôkladné vyhodnotenie vplyvu prístupu 
Komisie vo vzťahu k hospodárskej súťaži 
a štátnej pomoci;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 217
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn 
Regner, Paul Tang, Marc Angel, Pedro Marques, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. zdôrazňuje potrebu integrácie 
nového súboru záväzných ukazovateľov 
udržateľnosti a blaha a alternatívnych 
meraní výkonnosti rastu a požaduje nový 
cyklus udržateľného rozvoja ako jedného 
komplexného postupu dohľadu s cieľom 
riešiť hospodárske, sociálne a udržateľné 
ciele EÚ v rámci jedného rámca správy a 
zabezpečiť jednotný prístup k dlhodobej 
stratégii EÚ v oblasti obnovy a odolnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. považuje za mimoriadne dôležité, 
aby prostriedky na obnovu smerovali do 
investícií, ktoré zvyšujú produktivitu, 
zručnosti a inovácie, ktorými sa zvyšuje 
náš dlhodobý potenciál rastu; zdôrazňuje, 
že zvýšenie rastu produktivity si vyžaduje 
systematickú a perspektívnu stratégiu 
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výskumu a inovácií, s dôrazom na 
zvýšenie fyzického aj ľudského kapitálu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Enikő Győri, Agnès Evren, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Siegfried Mureşan, 
Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. vyzýva Komisiu, aby bezodkladne 
začala pracovať na vytvorení cieleného 
koordinačného mechanizmu v EÚ s 
cieľom zabezpečiť, aby sa Európa mohla 
do roku 2050 stať prvým klimaticky 
neutrálnym kontinentom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 12 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12b. konštatuje, že výskum ukazuje, že 
fiškálne multiplikátory sú vo všeobecnosti 
väčšie, a to najmä v prípade oslabenia 
vplyvu menovej politiky, napríklad v 
rámci nulovej dolnej hranice1a; 
konštatuje, že z ďalšieho výskumu 
vyplýva, že aj verejné investície majú 
oveľa väčší vplyv v kontexte nulovej 
dolnej hranice, t. j. že ak sú krátkodobé 
úrokové sadzby nízke alebo nulové, 
fiškálny multiplikátor výdavkov je 
silnejší1b; vyzýva Komisiu a Radu, aby 
zvážili tieto dôkazy počas preskúmania 
makroekonomického rámca a počas 
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kolektívnej reakcie na recesiu v dôsledku 
pandémie;
_________________
1a Jordà, Òscar a A. M.Taylor. 2013. The 
Time for Austerity: Estimating the 
Average Treatment Effect of Fiscal 
Policy. Pracovný dokument NBER č. 
19414. 
1b Batini, Nicoletta, L. Eyraud, L. Forni a 
A. Weber. 2014. Fiscal Multipliers: Size, 
Determinants, and Use in Macroeconomic 
Projections. Technické poznámky a 
príručky oddelenia MMF pre fiškálne 
záležitosti. 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/tnm/
2014/tnm1404.pdf.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. uznáva úlohu, ktorú Komisia 
udelila európskemu semestru v pláne 
obnovy; konštatuje však, že účinnosť a 
úspech zosúlaďovania investičných a 
reformných programov členských štátov v 
rámci procesu európskeho semestra bude 
závisieť od pokroku reformy semestra a 
uvedenej reformy Paktu stability a rastu;

13. odmieta navrhovanú úlohu 
európskeho semestra v pláne obnovy; 
konštatuje, že odporúčania Komisie pre 
jednotlivé krajiny v rámci Paktu stability a 
rastu a postupu pri makroekonomickej 
nerovnováhe od roku 2011 predstavovali 
konzistentné požiadavky na zníženie 
verejných výdavkov, a že Komisia osobitne 
kritizovala dôchodky, poskytovanie 
zdravotnej starostlivosti, rast miezd, istotu 
pracovných miest a dávky v 
nezamestnanosti; domnieva sa, že 
inštitúcie EÚ musia upustiť od týchto 
politických priorít; vyzýva na úplné 
oddelenie procesu európskeho semestra od 
plánu obnovy;

Or. en



PE655.649v01-00 124/160 AM\1209978SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 222
Aurore Lalucq

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. uznáva úlohu, ktorú Komisia 
udelila európskemu semestru v pláne 
obnovy; konštatuje však, že účinnosť a 
úspech zosúlaďovania investičných a 
reformných programov členských štátov v 
rámci procesu európskeho semestra bude 
závisieť od pokroku reformy semestra a 
uvedenej reformy Paktu stability a rastu;

13. uznáva úlohu, ktorú Komisia 
udelila európskemu semestru v pláne 
obnovy; konštatuje však, že účinnosť a 
úspech zosúlaďovania investičných a 
reformných programov členských štátov v 
rámci procesu európskeho semestra bude 
závisieť od transformácie tohto semestra a 
uvedenej reformy Paktu stability a rastu po 
roku 2021; pripomína, že z dlhodobého 
hľadiska potenciálny rozvoj 
hospodárskych činností závisí v zásade 
omnoho viac od schopnosti zvládať 
zmenu klímy a chrániť životné prostredie 
ako len od krátkodobého zvýšenia 
konkurencieschopnosti; varuje pred 
odporúčaniami na makroekonomické 
reformy zamerané na urýchlenie 
potenciálneho rastu bez vyhodnotenia 
jeho dlhodobých sociálnych, klimatických 
a environmentálnych dôsledkov; 
domnieva sa, že štvorročné plány obnovy, 
ktoré sú založené iba na zásade „žiadne 
environmentálne ani klimatické 
poškodenia“, nemožno považovať za 
uspokojivé; žiada, aby v rámci európskeho 
semestra, ako aj národných plánov na 
oživenie hospodárstva, politiky a investície 
v odvetviach uvedených v odseku 3, ktoré 
sú rozhodujúce pre energetickú 
transformáciu a ochranu životného 
prostredia, zaujímali popredné miesto a 
zakladali sa na národných plánoch v 
oblasti energie a klímy, ako aj na 8. 
environmentálnom akčnom pláne, 
stratégii biodiverzity, stratégii „Z farmy 
na stôl“, akčnom pláne pre obehové 
hospodárstvo a akčnom pláne nulového 
znečistenia; vyzýva na koordináciu 
podmienok poskytovania mimoriadnej 
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pomoci poskytovanej spoločnostiam, ako 
sú letecké spoločnosti, ktoré sú postihnuté 
pandémiou a sú intenzívne z hľadiska 
emisií skleníkových plynov, najmä ak ich 
činnosti presahujú vnútroštátny rámec.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 223
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Inese Vaidere, Siegfried Mureşan, 
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. uznáva úlohu, ktorú Komisia 
udelila európskemu semestru v pláne 
obnovy; konštatuje však, že účinnosť a 
úspech zosúlaďovania investičných a 
reformných programov členských štátov v 
rámci procesu európskeho semestra bude 
závisieť od pokroku reformy semestra a 
uvedenej reformy Paktu stability a rastu;

13. uznáva úlohu, ktorú Komisia 
udelila európskemu semestru v pláne 
obnovy; konštatuje však, že účinnosť a 
úspech zosúlaďovania investičných a 
reformných programov členských štátov v 
rámci procesu európskeho semestra bude 
závisieť od zodpovednosti členských 
štátov, konkrétnejšie od vykonávania 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny, a preto 
vyzýva Komisiu, aby aktívnejšie a lepšie 
komunikovala s členskými štátmi a pred 
bežným prijatím odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny ponúkla individuálne 
prispôsobené riešenia, najmä teraz, keď 
sa Mechanizmus na podporu obnovy a 
odolnosti začlení do semestra, je zrejmé, že 
oznámenie sa musí zlepšiť, keďže členské 
štáty EÚ dosiahli aspoň 40 % (37 z 93) 
odporúčaní v rámci európskeho semestra 
2019; 1a

_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/ATAG/2020/624400/IPOL_ATA(2
020)624400_EN.pdf

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 224
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. uznáva úlohu, ktorú Komisia 
udelila európskemu semestru v pláne 
obnovy; konštatuje však, že účinnosť a 
úspech zosúlaďovania investičných a 
reformných programov členských štátov v 
rámci procesu európskeho semestra bude 
závisieť od pokroku reformy semestra a 
uvedenej reformy Paktu stability a rastu;

13. uznáva úlohu, ktorú Komisia 
udelila európskemu semestru v pláne 
obnovy;

víta prepojenie Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti s procesom 
európskeho semestra, napr. zosúlaďovania 
investičných a reformných programov 
členských štátov v rámci odporúčaní pre 
jednotlivé krajiny;
vyjadruje znepokojenie nad záväzkom 
členských štátov dodržiavať odporúčania 
pre jednotlivé krajiny a žiada Komisiu, 
aby vypracovala svoju metodiku 
hodnotenia viacročného pokroku pri 
vykonávaní odporúčaní pre jednotlivé 
krajiny;
domnieva sa, že prepojenie finančných 
prostriedkov z Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti s problémami 
identifikovanými v odporúčaniach pre 
jednotlivé krajiny, ako aj monitorovanie 
pokroku dosiahnutého pri vykonávaní 
reforiem a investícií prostredníctvom 
podávania správ v rámci európskeho 
semestra posilní tento záväzok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
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Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. uznáva úlohu, ktorú Komisia 
udelila európskemu semestru v pláne 
obnovy; konštatuje však, že účinnosť a 
úspech zosúlaďovania investičných a 
reformných programov členských štátov v 
rámci procesu európskeho semestra bude 
závisieť od pokroku reformy semestra a 
uvedenej reformy Paktu stability a rastu;

13. uznáva úlohu, ktorú Komisia 
udelila európskemu semestru v pláne 
obnovy; zdôrazňuje, že prepojenie medzi 
európskym semestrom a plánovaným 
Mechanizmom na podporu obnovy a 
odolnosti by malo byť navrhnuté tak, aby 
nebránilo obnove alebo zlepšeniu 
sociálnej, hospodárskej a 
environmentálnej odolnosti členských 
štátov; nakoniec poznamenáva, že 
účinnosť a úspech zosúlaďovania 
investičných a reformných programov 
členských štátov v rámci procesu 
európskeho semestra bude závisieť od 
pokroku reformy semestra a uvedenej 
reformy Paktu stability a rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 226
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, 
Marc Angel, Eero Heinäluoma

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. uznáva úlohu, ktorú Komisia 
udelila európskemu semestru v pláne 
obnovy; konštatuje však, že účinnosť a 
úspech zosúlaďovania investičných a 
reformných programov členských štátov v 
rámci procesu európskeho semestra bude 
závisieť od pokroku reformy semestra a 
uvedenej reformy Paktu stability a rastu;

13. uznáva úlohu, ktorú Komisia 
udelila európskemu semestru v pláne 
obnovy, a jeho význam pre koordináciu 
politík na úrovni EÚ vzhľadom na rozsah 
a bezprecedentný charakter politických 
opatrení prijatých na úrovni členských 
štátov; konštatuje však, že účinnosť a 
úspech zosúlaďovania investičných a 
reformných programov členských štátov v 
rámci procesu európskeho semestra bude 
závisieť od pokroku reformy semestra, 
posilneného vykonávania odporúčaní pre 
jednotlivé krajiny členskými štátmi a 
uvedenej reformy Paktu stability a rastu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 227
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. uznáva úlohu, ktorú Komisia 
udelila európskemu semestru v pláne 
obnovy; konštatuje však, že účinnosť a 
úspech zosúlaďovania investičných a 
reformných programov členských štátov v 
rámci procesu európskeho semestra bude 
závisieť od pokroku reformy semestra a 
uvedenej reformy Paktu stability a rastu;

13. uznáva úlohu, ktorú Komisia 
udelila európskemu semestru v pláne 
obnovy; domnieva sa, že získanie 
finančných prostriedkov EÚ je 
podmienené dodržiavaním vnútroštátnych 
plánov obnovy zo strany členských štátov, 
ktoré predkladajú inštitúciám EÚ a na 
ktorých sa dohodli; konštatuje však, že 
účinnosť a úspech zosúlaďovania 
investičných a reformných programov 
členských štátov v rámci procesu 
európskeho semestra bude závisieť od 
pokroku reformy semestra a zjednodušenia 
Paktu stability a rastu v záujme jeho väčšej 
účinnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. uznáva úlohu, ktorú Komisia 
udelila európskemu semestru v pláne 
obnovy; konštatuje však, že účinnosť a 
úspech zosúlaďovania investičných a 
reformných programov členských štátov v 
rámci procesu európskeho semestra bude 
závisieť od pokroku reformy semestra a 
uvedenej reformy Paktu stability a rastu;

13. uznáva úlohu, ktorú Komisia 
udelila európskemu semestru v pláne 
obnovy; konštatuje však, že účinnosť a 
úspech zosúlaďovania investičných a 
reformných programov členských štátov v 
rámci procesu európskeho semestra bude 
závisieť od pokroku reformy semestra;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 229
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. uznáva úlohu, ktorú Komisia 
udelila európskemu semestru v pláne 
obnovy; konštatuje však, že účinnosť a 
úspech zosúlaďovania investičných a 
reformných programov členských štátov v 
rámci procesu európskeho semestra bude 
závisieť od pokroku reformy semestra a 
uvedenej reformy Paktu stability a rastu;

13. uznáva úlohu, ktorú Komisia 
udelila európskemu semestru v pláne 
obnovy; konštatuje však, že účinnosť a 
úspech zosúlaďovania investičných a 
reformných programov členských štátov v 
rámci procesu európskeho semestra bude 
závisieť od pokroku reformy semestra a 
dodržiavania Paktu stability a rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 230
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. uznáva silnú kritiku ekonómov a 
akademických pracovníkov1a modelu 
Komisie na určenie produkčnej medzery, 
ktorý sa používa na výpočet 
štrukturálneho deficitu v Pakte stability a 
rastu a v procese európskeho semestra, 
keď Komisia spája veľkosť produkčnej 
medzery a požiadavky na fiškálne úpravy, 
ktoré ukladá; konštatuje, že produkčná 
medzera je nepozorovateľná a môže 
predstavovať len odhad na základe 
skúseností a údajov z nedávnej minulosti; 
konštatuje, že podľa tohto modelu sa 
potenciálny výstup hospodárstva v období 
silného hospodárskeho rastu zvýši, čo 
znamená, že jeho fiškálna pozícia sa zdá 
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byť vyvážená, a recesia EÚ s dvojitým 
rozmachom mala opačný účinok, čo 
spôsobilo zníženie rozdielu medzi 
skutočnou výkonnosťou a potenciálnym 
výstupom; vyjadruje znepokojenie nad 
tým, že táto metóda vyústila do zlej 
situácie v rokoch 2018 – 2019, v ktorej 
Komisia žiadala, aby Taliansko (po recesii 
a s HDP o 8 % nižším ako v roku 2007) 
znížilo verejné výdavky na svoje 
hospodárstvo;
_________________
1a Pozri Heimberger, Phillipp a JKapeller. 
How economic policy drives European 
(dis)integration (Ako hospodárska politika 
riadi európsku (dez)integráciu.) Článok, 
22. septembra 2016. 
https://www.ineteconomics.org/perspectiv
es/blog/how-economic-policy-drives-
european-disintegration; a Tooze, Adam. 
Output gap nonsense (Nezmysel 
produkčnej medzery). Sociálna Európa, 
30. apríla 2019. 
https://www.socialeurope.eu/output-gap-
nonsense. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 231
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. je presvedčený, že budovanie 
odolného hospodárstva si vyžaduje 
posilnenie sociálneho rozmeru európskej 
správy vecí verejných; zdôrazňuje úlohu 
procesu semestra EÚ zameraného na 
primeranú ochranu všetkých ľudí vrátane 
stanovenia minimálnych noriem EÚ v 
prípade potreby s cieľom podporiť 
vzostupnú konvergenciu životných a 
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pracovných podmienok; pripomína, že 
vykonávanie Európskeho piliera 
sociálnych práv prostredníctvom 
európskeho semestra znamená poskytnúť 
členským štátom smerovanie v súvislosti 
so spoločnými sociálnymi cieľmi a zlepšiť 
hodnotiacu tabuľku v sociálnej oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 232
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn 
Regner, Paul Tang, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, 
Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. víta Európsku zelenú dohodu ako 
našu novú stratégiu rastu, ktorá spája 
štyri rozmery: životné prostredie, 
produktivitu, stabilitu a spravodlivosť, a 
kde je konkurencieschopná udržateľnosť 
ústredným prvkom európskeho sociálneho 
trhového hospodárstva založeného na 
digitálnych a čistých technológiách, 
inovačnej priemyselnej základni a 
strategickej autonómii, aby sa Európa 
stala priekopníkom v oblasti 
transformácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. zdôrazňuje potrebu zlepšiť 
fungovanie procesu európskeho semestra 
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a zabezpečiť primerané fiškálne politiky, 
znížiť verejný dlh a vytvoriť fiškálne 
rezervy na zlepšenie odolnosti 
hospodárstva eurozóny voči budúcim 
otrasom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 234
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Paul Tang, Marc 
Angel, Eero Heinäluoma, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odsek 13 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13b. vyzýva na zlepšenie sociálneho 
prehľadu vzhľadom na Agendu OSN 
2030, aby sa riešili a preskúmali skutočné 
sociálne potreby krízy a riešili sa trvalé 
dôsledky s cieľom uľahčiť kvalitné 
zamestnanie, kvalitné služby zdravotnej a 
sociálnej starostlivosti, vzdelávanie a 
odbornú prípravu a systémy sociálnej 
ochrany; okrem toho vyzýva na ukončenie 
postupu pri nerovnováhe s cieľom 
monitorovať a identifikovať sociálnu 
nerovnováhu a začleniť postup v oblasti 
sociálnej nerovnováhy, ktorý by viedol k 
odporúčaniam pre jednotlivé krajiny a k 
vymedzeniu strednodobých sociálnych 
cieľov s cieľom napraviť túto 
nerovnováhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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14. opakuje svoju výzvu na posilnenie 
demokratickej úlohy Parlamentu v rámci 
správy hospodárskych záležitostí pri 
akejkoľvek zmene zmluvy a medzitým 
žiada medziinštitucionálnu dohodu o 
udržateľnej európskej správe, ktorou sa 
Parlamentu udelí právo na súhlas s 
politickými odporúčaniami uvedenými v 
ročnom prieskume udržateľného rastu, 
fiškálnom balíku pre eurozónu a 
odporúčaniami pre jednotlivé krajiny;

14. víta skutočnosť, že Komisia 
nemôže prinútiť členské štáty, aby 
dodržiavali jej odporúčania pre jednotlivé 
krajiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. opakuje svoju výzvu na posilnenie 
demokratickej úlohy Parlamentu v rámci 
správy hospodárskych záležitostí pri 
akejkoľvek zmene zmluvy a medzitým 
žiada medziinštitucionálnu dohodu o 
udržateľnej európskej správe, ktorou sa 
Parlamentu udelí právo na súhlas s 
politickými odporúčaniami uvedenými v 
ročnom prieskume udržateľného rastu, 
fiškálnom balíku pre eurozónu a 
odporúčaniami pre jednotlivé krajiny;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 237
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Gilles Boyer, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, 
Stéphanie Yon-Courtin, Billy Kelleher

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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14. opakuje svoju výzvu na posilnenie 
demokratickej úlohy Parlamentu v rámci 
správy hospodárskych záležitostí pri 
akejkoľvek zmene zmluvy a medzitým 
žiada medziinštitucionálnu dohodu o 
udržateľnej európskej správe, ktorou sa 
Parlamentu udelí právo na súhlas s 
politickými odporúčaniami uvedenými v 
ročnom prieskume udržateľného rastu, 
fiškálnom balíku pre eurozónu a 
odporúčaniami pre jednotlivé krajiny;

14. opakuje svoju výzvu na posilnenie 
demokratickej úlohy Parlamentu v rámci 
správy hospodárskych záležitostí spolu s 
politickými odporúčaniami uvedenými v 
ročnom prieskume udržateľného rastu, 
fiškálnom balíku pre eurozónu a 
odporúčaniami pre jednotlivé krajiny;

konštatuje, že predseda Rady, Komisia, 
predseda Európskej rady a predseda 
Euroskupiny môžu byť vyzvaní, aby 
predstúpili pred príslušný výbor 
Európskeho parlamentu s cieľom 
poskytnúť informácie a vymeniť si 
názory, a to na pravidelnom základe alebo 
ad hoc, ak si to bude vyžadovať aktuálna 
politická situácia;
vyzýva Komisiu, aby rovnako dobre 
informovala Európsky parlament a Radu 
ako spoluzákonodarcov o všetkých 
aspektoch týkajúcich sa uplatňovania 
rámca správy hospodárskych záležitostí 
EÚ vrátane prípravných fáz a 
akýchkoľvek návrhov na jeho reformu 
alebo zlepšenie;
vyzýva medzitým Komisiu, predsedu 
Euroskupiny a predsedu Rady (ECOFIN), 
aby v záujme zvýšenia transparentnosti a 
demokratickej kontroly rámca správy 
hospodárskych záležitostí EÚ predstúpili 
pred príslušný výbor Európskeho 
parlamentu s cieľom viesť hospodárske 
dialógy počas jednotlivých fáz 
uplatňovania a vykonávania rámca správy 
hospodárskych záležitostí EÚ; víta 
záväzky predsedu Euroskupiny zvýšiť 
transparentnosť Euroskupiny, a preto 
vyzýva predsedu Euroskupiny, aby 
vystúpil aspoň dvakrát v pravidelnom 
dialógu v príslušnom výbore Parlamentu 
a v prípade potreby ad hoc;
uznáva význam zapojenia predsedu 
Euroskupiny do medziparlamentných 
schôdzí o otázkach týkajúcich sa správy 
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hospodárskych záležitostí EÚ a bankovej 
únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 238
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. opakuje svoju výzvu na posilnenie 
demokratickej úlohy Parlamentu v rámci 
správy hospodárskych záležitostí pri 
akejkoľvek zmene zmluvy a medzitým 
žiada medziinštitucionálnu dohodu o 
udržateľnej európskej správe, ktorou sa 
Parlamentu udelí právo na súhlas s 
politickými odporúčaniami uvedenými v 
ročnom prieskume udržateľného rastu, 
fiškálnom balíku pre eurozónu a 
odporúčaniami pre jednotlivé krajiny;

14. opakuje svoju výzvu na posilnenie 
demokratickej úlohy Parlamentu v rámci 
správy hospodárskych záležitostí pri 
akejkoľvek zmene zmluvy a medzitým 
žiada medziinštitucionálnu dohodu o 
udržateľnej európskej správe, ktorou sa 
Parlamentu udelí právo na súhlas s 
politickými odporúčaniami uvedenými v 
ročnej stratégii udržateľného rastu, 
fiškálnom balíku pre eurozónu a 
odporúčaniami pre jednotlivé krajiny; 
požaduje vytvorenie 
inštitucionalizovaného rámca pre 
pravidelné zapojenie sociálnych partnerov 
a ďalších príslušných zainteresovaných 
strán na vnútroštátnej aj európskej úrovni 
s cieľom posilniť demokratické funkčné 
obdobie semestra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. opakuje svoju výzvu na posilnenie 
demokratickej úlohy Parlamentu v rámci 

14. opakuje svoju výzvu na posilnenie 
demokratickej úlohy Parlamentu v rámci 
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správy hospodárskych záležitostí pri 
akejkoľvek zmene zmluvy a medzitým 
žiada medziinštitucionálnu dohodu o 
udržateľnej európskej správe, ktorou sa 
Parlamentu udelí právo na súhlas s 
politickými odporúčaniami uvedenými v 
ročnom prieskume udržateľného rastu, 
fiškálnom balíku pre eurozónu a 
odporúčaniami pre jednotlivé krajiny;

správy hospodárskych záležitostí pri 
akejkoľvek zmene zmluvy a medzitým 
žiada medziinštitucionálnu dohodu o 
udržateľnej európskej správe, ktorou sa 
Parlamentu udelí právo na súhlas s 
politickými odporúčaniami uvedenými v 
ročnom prieskume udržateľného rastu, 
fiškálnom balíku pre eurozónu a 
odporúčaniami pre jednotlivé krajiny; 
vyzýva na ukončenie hlasovania na 
základe pravidla obrátenej kvalifikovanej 
väčšiny v rámci postupu pri nadmernom 
deficite v Rade, ktorý bol zavedený ako 
súčasť balíka šiestich legislatívnych 
aktov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 240
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. opakuje svoju výzvu na posilnenie 
demokratickej úlohy Parlamentu v rámci 
správy hospodárskych záležitostí pri 
akejkoľvek zmene zmluvy a medzitým 
žiada medziinštitucionálnu dohodu o 
udržateľnej európskej správe, ktorou sa 
Parlamentu udelí právo na súhlas s 
politickými odporúčaniami uvedenými v 
ročnom prieskume udržateľného rastu, 
fiškálnom balíku pre eurozónu a 
odporúčaniami pre jednotlivé krajiny;

14. zdôrazňuje význam úplnej diskusie 
a riadneho zapojenia národných 
parlamentov, Európskeho parlamentu a 
príslušných zainteresovaných strán do 
procesu európskeho semestra, víta úlohu 
Európskeho parlamentu vymedzenú v 
balíkoch dvoch a šiestich legislatívnych 
aktov a vyzýva Radu a Komisiu, aby 
náležite zohľadnili prijaté uznesenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin

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

14a. domnieva sa, že o politikách a 
reformách členských štátov musia 
diskutovať a rozhodovať len vnútroštátne 
parlamenty, pričom uplatnia zásadu 
subsidiarity; konštatuje, že postup 
európskeho semestra sa preukázal ako 
úplne neúčinný a škodlivý a viedol 
k reformám, ktoré oslabili a zranili 
hospodárstva krajín, zhoršili defláciu 
platov, ako aj zvýšili neistú prácu a 
chudobu;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 242
Marek Belka

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. pripomína skutočnosť, že členské 
štáty stále nevykonávajú, a niekedy ani 
nezohľadňujú množstvo odporúčaní pre 
jednotlivé krajiny týkajúcich sa 
európskeho semestra; v tejto súvislosti 
vyzýva Komisiu, aby sa zapojila do 
väčšieho rozšírenia národných 
parlamentov s cieľom dosiahnuť väčšiu 
zodpovednosť v celom procese, a teda 
prísnejšie vykonávanie odporúčaní pre 
jednotlivé krajiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 243
Pedro Silva Pereira

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

14a. v tejto súvislosti pripomína svoje 
uznesenie z 26. februára 2019 a naliehavú 
potrebu posilniť a presadzovať 
demokratickú zodpovednosť EMS 
vytvorením protokolu o predbežnom 
memorande o spolupráci medzi EMS a 
Európskym parlamentom s cieľom zlepšiť 
medziinštitucionálny dialóg a posilniť 
transparentnosť a zodpovednosť EMS;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 244
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Engin Eroglu, Dragoș Pîslaru, Billy Kelleher

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. poveruje Výbor pre hospodárske a 
menové veci, aby prijal opatrenia na 
zlepšenie zodpovednosti voči Európskemu 
parlamentu, keďže doterajšie skúsenosti 
pri uplatňovaní európskeho semestra 
ukázali, že súčasné nastavenie 
zodpovednosti by mohlo byť posilnené v 
záujme zlepšenia jeho legitímnosti a 
účinnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 245
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, Valentino Grant

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. považuje za vhodné obmedziť 
zásahy a odporúčania pre členské krajiny 
na oblasti potrebné na prevenciu alebo 
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obmedzenie negatívnych externalít, ktoré 
prinášajú vnútroštátne politiky, pri 
rešpektovaní zvrchovanosti členských 
štátov vo všetkých ostatných odvetviach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 246
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva 
Pereira, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Marc Angel, Eero Heinäluoma, Pedro 
Marques, Gabriele Bischoff, Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. vyzýva na inštitucionalizovaný 
hospodársky a sociálny dialóg so 
sociálnymi partnermi a príslušnými 
zainteresovanými stranami s cieľom 
posilniť demokratickú zodpovednosť, 
transparentnosť a kontrolnú úlohu 
občianskej spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Fabio Massimo Castaldo, Clara Ponsatí Obiols

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje, že verejné príjmy sú 
nevyhnutné na financovanie obnovy po 
pandémii a spravodlivého prechodu na 
udržateľné hospodárstvo; pripomína, že 
daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým 
povinnostiam na úrovni EÚ dosahujú až 
160 – 190 miliárd EUR ročne, čo 
predstavuje chýbajúce príjmy do štátnych 
pokladníc;

15. zdôrazňuje, že verejné príjmy sú 
nevyhnutné na financovanie obnovy po 
pandémii a spravodlivého prechodu na 
udržateľné hospodárstvo; pripomína, že 
daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým 
povinnostiam na úrovni EÚ dosahujú až 
160 – 190 miliárd EUR ročne, čo 
predstavuje chýbajúce príjmy do štátnych 
pokladníc; pripomína, že v odporúčaniach 
prijatých osobitným výborom pre 
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finančnú trestnú činnosť, daňové úniky a 
vyhýbanie sa daňovým povinnostiam 
(TAX3) práve tento Parlament určil viac 
ako jednu krajinu Únie s rovnakými 
charakteristikami, ako má tzv. daňový raj; 
vyzýva Radu, aby pokračovala v práci na 
zavedení nových vlastných zdrojov, ako je 
daň z finančných transakcií a digitálna 
daň zo zisku veľkých digitálnych 
spoločností, a vyzýva Komisiu, aby 
predložila návrh o vytvorení dane spojenej 
s jednotným trhom, aby tým trvale 
napravila asymetriu, ktorá existuje 
v určitých hospodárskych odvetviach, 
ktoré sa v skutočnosti takmer úplne vyhli 
príspevkom do verejných pokladníc;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 248
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Herve Juvin, Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje, že verejné príjmy sú 
nevyhnutné na financovanie obnovy po 
pandémii a spravodlivého prechodu na 
udržateľné hospodárstvo; pripomína, že 
daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým 
povinnostiam na úrovni EÚ dosahujú až 
160 – 190 miliárd EUR ročne, čo 
predstavuje chýbajúce príjmy do štátnych 
pokladníc;

15. zdôrazňuje, že verejné príjmy sú 
nevyhnutné na financovanie obnovy po 
pandémii a spravodlivého prechodu na 
udržateľné hospodárstvo; pripomína, že 
daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým 
povinnostiam na úrovni EÚ dosahujú až 
160 – 190 miliárd EUR ročne, čo 
predstavuje chýbajúce príjmy do štátnych 
pokladníc; zdôrazňuje, že táto kríza by sa 
nemala zneužívať ako argument na 
zvýšenie zdaňovania a verejných výdavkov 
v členských štátoch; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že organizácie 
občianskej spoločnosti, ako je nadácia 
Open Society, s dotáciou takmer 
20 miliárd USD, sú naďalej vyňaté z 
požiadaviek transparentnosti podľa piatej 
smernice o boji proti praniu špinavých 
peňazí;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 249
Martin Schirdewan, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje, že verejné príjmy sú 
nevyhnutné na financovanie obnovy po 
pandémii a spravodlivého prechodu na 
udržateľné hospodárstvo; pripomína, že 
daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým 
povinnostiam na úrovni EÚ dosahujú až 
160 – 190 miliárd EUR ročne, čo 
predstavuje chýbajúce príjmy do štátnych 
pokladníc;

15. zdôrazňuje, že verejné príjmy sú 
nevyhnutné na financovanie obnovy po 
pandémii a spravodlivého prechodu na 
udržateľné hospodárstvo; pripomína, že 
daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým 
povinnostiam na úrovni EÚ dosahujú až 
160 – 190 miliárd EUR ročne, čo 
predstavuje chýbajúce príjmy do štátnych 
pokladníc; vyzýva na ukončenie 
jednomyseľného hlasovania o zdaňovaní 
v Rade; naliehavo vyzýva nemecké 
predsedníctvo Rady, aby urýchlene 
pokročilo pri dosiahnutí dohody o dani 
EÚ z finančných transakcií, ktorá by mala 
zahŕňať deriváty; a aby okamžite 
pristúpilo k digitálnej dani na úrovni EÚ 
pre technologické giganty, keďže USA 
odstúpili z rokovaní na úrovni OECD;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje, že verejné príjmy sú 
nevyhnutné na financovanie obnovy po 
pandémii a spravodlivého prechodu na 
udržateľné hospodárstvo; pripomína, že 
daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým 
povinnostiam na úrovni EÚ dosahujú až 

15. zdôrazňuje, že verejné príjmy sú 
nevyhnutné na financovanie obnovy po 
pandémii a spravodlivého prechodu na 
udržateľné hospodárstvo; pripomína, že 
daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým 
povinnostiam na úrovni EÚ dosahujú až 
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160 – 190 miliárd EUR ročne, čo 
predstavuje chýbajúce príjmy do štátnych 
pokladníc;

160 – 190 miliárd EUR ročne, čo 
predstavuje chýbajúce príjmy do štátnych 
pokladníc; čo je dôležitejšie, opätovne 
zdôrazňuje, že oživenie po pandémii a 
spravodlivá transformácia na udržateľné 
hospodárstvo si budú vyžadovať 
dostatočnú mobilizáciu súkromných 
zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 251
Enikő Győri, Markus Ferber, Agnès Evren, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, 
Luděk Niedermayer, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje, že verejné príjmy sú 
nevyhnutné na financovanie obnovy po 
pandémii a spravodlivého prechodu na 
udržateľné hospodárstvo; pripomína, že 
daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým 
povinnostiam na úrovni EÚ dosahujú až 
160 – 190 miliárd EUR ročne, čo 
predstavuje chýbajúce príjmy do štátnych 
pokladníc;

15. zdôrazňuje, že daňové príjmy sú 
nevyhnutné na financovanie obnovy po 
pandémii, oživenia konkurencieschopnosti 
EÚ a spravodlivého prechodu na 
udržateľné hospodárstvo; pripomína 
význam boja proti daňovým podvodom, 
daňovým únikom, vyhýbaniu sa daňovým 
povinnostiam a praniu špinavých peňazí 
na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 252
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. víta akčný plán Komisie na 
vytvorenie komplexnej politiky Únie v 
oblasti predchádzania praniu špinavých 
peňazí a financovaniu terorizmu a vyzýva 
na predloženie ambiciózneho 
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legislatívneho návrhu s presadzovaním 
dohľadu, právomocí a zdrojov na 
európskej úrovni, ako je podrobne 
uvedené v uznesení Európskeho 
parlamentu B9-0207/2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 253
Enikő Győri, Markus Ferber, Danuta Maria Hübner, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
nové politiky, ktoré navrhli medzinárodné 
inštitúcie a ktoré podporujú financovanie 
spravodlivého prechodu a udržateľného 
rastu a prispievajú k nemu, ako aj obnovu 
verejných financií členských štátov; žiada, 
aby nový súbor zdrojov zahŕňal príjmy 
pochádzajúce z politík EÚ v prospech 
ochrany životného prostredia a 
zachovania spravodlivého jednotného 
trhu;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 254
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn 
Regner, Paul Tang, Marc Angel, Gabriele Bischoff, Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
nové politiky, ktoré navrhli medzinárodné 
inštitúcie a ktoré podporujú financovanie 
spravodlivého prechodu a udržateľného 
rastu a prispievajú k nemu, ako aj obnovu 
verejných financií členských štátov; žiada, 

16. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
nové politiky, ktoré navrhli medzinárodné 
inštitúcie a ktoré podporujú financovanie 
spravodlivého prechodu a udržateľného 
rastu a prispievajú k nemu, ako aj obnovu 
verejných financií členských štátov; žiada, 
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aby nový súbor zdrojov zahŕňal príjmy 
pochádzajúce z politík EÚ v prospech 
ochrany životného prostredia a zachovania 
spravodlivého jednotného trhu;

aby nový súbor zdrojov zahŕňal príjmy 
pochádzajúce z politík EÚ v prospech 
ochrany životného prostredia a zachovania 
spravodlivého jednotného trhu; v tejto 
súvislosti naliehavo vyzýva členské štáty, 
aby sa dohodli na začlenení príjmov z 
aukcií v rámci systému obchodovania s 
emisiami, na príspevku na nerecyklované 
plastové obaly a na 3 % sadzbe k podielu 
zdaniteľného zisku každého členského 
štátu na základe spoločného 
konsolidovaného základu dane z príjmov 
právnických osôb; vyzýva na dodatočné 
začlenenie príjmov pochádzajúcich z 
budúceho mechanizmu kompenzácie 
uhlíka na hraniciach, z poplatku za 
jednotný trh pre veľmi veľké nadnárodné 
spoločnosti, ktoré majú najväčší prospech 
z možností, ktoré ponúka jednotný trh, zo 
spravodlivejšieho zdaňovania digitálnych 
spoločností, ktoré sú menej zasiahnuté 
opatreniami na obmedzenie prevádzky, 
ako aj z príjmov z dane z finančných 
transakcií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 255
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Pascal Canfin

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
nové politiky, ktoré navrhli medzinárodné 
inštitúcie a ktoré podporujú financovanie 
spravodlivého prechodu a udržateľného 
rastu a prispievajú k nemu, ako aj obnovu 
verejných financií členských štátov; žiada, 
aby nový súbor zdrojov zahŕňal príjmy 
pochádzajúce z politík EÚ v prospech 
ochrany životného prostredia a zachovania 
spravodlivého jednotného trhu;

16. vyzýva Komisiu, aby podporila 
financovanie spravodlivého prechodu a 
udržateľného rastu a prispela k nemu, ako 
aj obnovila verejné financie členských 
štátov; žiada, aby vedúci predstavitelia EÚ 
a Komisia prijali EU odvážne rozhodnutia 
s cieľom naliehavo zaviesť súbor nových 
vlastných zdrojov tak, aby zahŕňal príjmy 
pochádzajúce z politík EÚ v prospech 
ochrany životného prostredia a zachovania 
spravodlivého jednotného trhu; pripomína, 
že tieto vlastné zdroje treba zaviesť čo 
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najskôr, a to aspoň od roku 2021, a že 
musia byť trvalé; zdôrazňuje, že 
financovanie nástroja obnovy EÚ sa musí 
financovať popri existujúcich a 
nadchádzajúcich politikách EÚ a nesmie 
ovplyvniť dlhodobé priority Únie a jej 
strategické ciele ani viesť k menšiemu 
VFR;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 256
Philippe Lamberts
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
nové politiky, ktoré navrhli medzinárodné 
inštitúcie a ktoré podporujú financovanie 
spravodlivého prechodu a udržateľného 
rastu a prispievajú k nemu, ako aj obnovu 
verejných financií členských štátov; žiada, 
aby nový súbor zdrojov zahŕňal príjmy 
pochádzajúce z politík EÚ v prospech 
ochrany životného prostredia a zachovania 
spravodlivého jednotného trhu;

16. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
nové politiky, ktoré navrhli medzinárodné 
inštitúcie a ktoré podporujú financovanie 
spravodlivého prechodu a udržateľného 
rastu a prispievajú k nemu, ako aj obnovu 
verejných financií členských štátov; žiada, 
aby nový súbor zdrojov zahŕňal príjmy 
pochádzajúce z politík EÚ v prospech 
ochrany životného prostredia a zachovania 
spravodlivého jednotného trhu; podporuje 
návrhy Komisie na zavedenie nových 
zdrojov vlastných daňových príjmov, 
okrem iného z podnikateľských činností a 
digitálneho hospodárstva; opakuje svoju 
výzvu na zavedenie dane z finančných 
transakcií, spoločného konsolidovaného 
základu dane z príjmov právnických osôb 
(CCCTB) a verejného vykazovania podľa 
jednotlivých krajín pre nadnárodné 
spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 257
Esther de Lange
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Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
nové politiky, ktoré navrhli medzinárodné 
inštitúcie a ktoré podporujú financovanie 
spravodlivého prechodu a udržateľného 
rastu a prispievajú k nemu, ako aj obnovu 
verejných financií členských štátov; žiada, 
aby nový súbor zdrojov zahŕňal príjmy 
pochádzajúce z politík EÚ v prospech 
ochrany životného prostredia a zachovania 
spravodlivého jednotného trhu;

16. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
nové politiky, ktoré navrhli medzinárodné 
inštitúcie a ktoré podporujú financovanie 
spravodlivého prechodu a udržateľného 
rastu a prispievajú k nemu, ako aj obnovu 
verejných financií členských štátov; žiada 
Komisiu, aby urýchlene predložila nový 
súbor zdrojov vrátane príjmov 
pochádzajúcich z politík EÚ v prospech 
ochrany životného prostredia a zachovania 
spravodlivého jednotného trhu s cieľom 
začať splácať úvery, ktoré Komisia získa 
na financovanie nástroja Next Generation 
EU, a to už počas nasledujúceho VFR;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 258
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
nové politiky, ktoré navrhli medzinárodné 
inštitúcie a ktoré podporujú financovanie 
spravodlivého prechodu a udržateľného 
rastu a prispievajú k nemu, ako aj obnovu 
verejných financií členských štátov; žiada, 
aby nový súbor zdrojov zahŕňal príjmy 
pochádzajúce z politík EÚ v prospech 
ochrany životného prostredia a 
zachovania spravodlivého jednotného 
trhu;

16. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
nové politiky, ktoré navrhli medzinárodné 
inštitúcie a ktoré podporujú financovanie 
spravodlivého prechodu a udržateľného 
rastu a prispievajú k nemu, ako aj obnovu 
verejných financií členských štátov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 259
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
nové politiky, ktoré navrhli medzinárodné 
inštitúcie a ktoré podporujú financovanie 
spravodlivého prechodu a udržateľného 
rastu a prispievajú k nemu, ako aj obnovu 
verejných financií členských štátov; žiada, 
aby nový súbor zdrojov zahŕňal príjmy 
pochádzajúce z politík EÚ v prospech 
ochrany životného prostredia a 
zachovania spravodlivého jednotného 
trhu;

16. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
nové politiky, ktoré navrhli medzinárodné 
inštitúcie a ktoré podporujú financovanie 
spravodlivého prechodu a udržateľného 
rastu a prispievajú k nemu, ako aj obnovu 
verejných financií členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 260
Frances Fitzgerald

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
nové politiky, ktoré navrhli medzinárodné 
inštitúcie a ktoré podporujú financovanie 
spravodlivého prechodu a udržateľného 
rastu a prispievajú k nemu, ako aj obnovu 
verejných financií členských štátov; žiada, 
aby nový súbor zdrojov zahŕňal príjmy 
pochádzajúce z politík EÚ v prospech 
ochrany životného prostredia a zachovania 
spravodlivého jednotného trhu;

16. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
nové politiky, ktoré navrhli medzinárodné 
inštitúcie a ktoré podporujú financovanie 
spravodlivého prechodu, ktorý zmierňuje 
sociálno-ekonomické účinky prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo, a 
podporujú udržateľný rast a prispievajú k 
nemu, ako aj obnovu verejných financií 
členských štátov; žiada, aby nový súbor 
zdrojov zahŕňal príjmy pochádzajúce z 
politík EÚ v prospech ochrany životného 
prostredia a zachovania spravodlivého 
jednotného trhu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 261
Marek Belka

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
nové politiky, ktoré navrhli medzinárodné 
inštitúcie a ktoré podporujú financovanie 
spravodlivého prechodu a udržateľného 
rastu a prispievajú k nemu, ako aj obnovu 
verejných financií členských štátov; žiada, 
aby nový súbor zdrojov zahŕňal príjmy 
pochádzajúce z politík EÚ v prospech 
ochrany životného prostredia a zachovania 
spravodlivého jednotného trhu;

16. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
nové politiky, ktoré navrhli medzinárodné 
inštitúcie a ktoré podporujú financovanie 
spravodlivého prechodu a udržateľného 
rastu a prispievajú k nemu, ako aj obnovu 
verejných financií členských štátov; žiada, 
aby nový súbor zdrojov zahŕňal príjmy 
pochádzajúce z politík EÚ v prospech 
ochrany životného prostredia a zachovania 
konkurencieschopného, spravodlivého a 
hospodársky udržateľného jednotného 
trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 262
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. zdôrazňuje význam strategickej 
priemyselnej stratégie EÚ, ktorá umožní 
väčšiu konkurencieschopnosť a odolnosť 
priemyslu vzhľadom na globálne otrasy; 
opakuje, že je potrebné zamerať sa na 
strategické premiestňovanie hodnotových 
reťazcov v prípade ekonomicky 
životaschopných a udržateľných 
výrobkov, procesov a obchodných 
modelov zameraných na dosiahnutie 
strategickej zvrchovanosti a klimatickej 
neutrality; preto naliehavo vyzýva na 
opätovné začlenenie dodávateľských 
reťazcov v rámci EÚ a zvýšenie európskej 
výroby kľúčových produktov, ako sú lieky, 
farmaceutické látky, zdravotnícke 
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pomôcky, vybavenie a materiál;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 263
Marek Belka

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. vyzýva Komisiu a Radu, aby 
komplexnejšie spolupracovali s ostatnými 
európskymi inštitúciami, ako je EIB alebo 
ECB, na rozvoji, podpore a zavádzaní 
nových nástrojov na riešenie sociálno-
ekonomických a environmentálnych 
výziev, ktorým EÚ čelí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 264
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 16 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16b. zdôrazňuje, že priemyselná 
konkurencieschopnosť a politika v oblasti 
klímy sa navzájom posilňujú a že 
dosiahnutie inovatívnej a klimaticky 
neutrálnej reindustrializácie vytvorí 
miestne pracovné miesta a zabezpečí 
konkurencieschopnosť európskeho 
hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 265
Gunnar Beck
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Návrh uznesenia
Podnadpis 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Prehĺbenie hospodárskej a menovej únie Odolnosť a udržateľnosť hospodárskej a 
menovej únie

Or. en

Pozmeňujúci návrh 266
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. pripomína naliehavú potrebu 
dokončiť a posilniť štruktúru HMÚ s 
cieľom chrániť občanov a znížiť tlak na 
verejné financie počas vonkajších šokov 
tak, aby sa prekonala sociálna a 
hospodárska nerovnováha, a to 
vytvorením fiškálnej kapacity pre verejné 
investície, makroekonomickú stabilizáciu 
a súdržnosť v eurozóne, a taktiež 
európskeho systému zaistenia v 
nezamestnanosti;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 267
Gunnar Beck, Jörg Meuthen, Maximilian Krah, Hélène Laporte

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. pripomína naliehavú potrebu 
dokončiť a posilniť štruktúru HMÚ s 
cieľom chrániť občanov a znížiť tlak na 
verejné financie počas vonkajších šokov 

vypúšťa sa
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tak, aby sa prekonala sociálna a 
hospodárska nerovnováha, a to 
vytvorením fiškálnej kapacity pre verejné 
investície, makroekonomickú stabilizáciu 
a súdržnosť v eurozóne, a taktiež 
európskeho systému zaistenia v 
nezamestnanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 268
Enikő Győri, Markus Ferber, Agnès Evren, Danuta Maria Hübner, Siegfried Mureşan, 
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. pripomína naliehavú potrebu 
dokončiť a posilniť štruktúru HMÚ s 
cieľom chrániť občanov a znížiť tlak na 
verejné financie počas vonkajších šokov 
tak, aby sa prekonala sociálna a 
hospodárska nerovnováha, a to 
vytvorením fiškálnej kapacity pre verejné 
investície, makroekonomickú stabilizáciu 
a súdržnosť v eurozóne, a taktiež 
európskeho systému zaistenia v 
nezamestnanosti;

17. pripomína naliehavú potrebu 
posilniť bankovú úniu a dokončiť a 
posilniť štruktúru HMÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 269
Engin Eroglu

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. pripomína naliehavú potrebu 
dokončiť a posilniť štruktúru HMÚ s 
cieľom chrániť občanov a znížiť tlak na 
verejné financie počas vonkajších šokov 

17. pripomína naliehavú potrebu 
dokončiť štruktúru HMÚ možnosťou 
odstúpiť od spoločnej meny s cieľom 
chrániť občanov a znížiť tlak na verejné 
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tak, aby sa prekonala sociálna a 
hospodárska nerovnováha, a to 
vytvorením fiškálnej kapacity pre verejné 
investície, makroekonomickú stabilizáciu 
a súdržnosť v eurozóne, a taktiež 
európskeho systému zaistenia v 
nezamestnanosti;

financie počas vonkajších šokov, pričom 
flexibilné výmenné kurzy pomôžu 
zmierňovať hospodársku nerovnováhu a 
podporia rast vo všetkých členských 
štátoch;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 270
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Carmen Avram, Csaba Molnár, Pedro Silva 
Pereira, Evelyn Regner, Aurore Lalucq, Marc Angel, Pedro Marques, Gabriele Bischoff, 
Margarida Marques

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. pripomína naliehavú potrebu 
dokončiť a posilniť štruktúru HMÚ s 
cieľom chrániť občanov a znížiť tlak na 
verejné financie počas vonkajších šokov 
tak, aby sa prekonala sociálna a 
hospodárska nerovnováha, a to vytvorením 
fiškálnej kapacity pre verejné investície, 
makroekonomickú stabilizáciu a 
súdržnosť v eurozóne, a taktiež 
európskeho systému zaistenia v 
nezamestnanosti;

17. pripomína naliehavú potrebu 
dokončiť a posilniť štruktúru HMÚ s 
cieľom chrániť občanov a znížiť tlak na 
verejné financie počas vonkajších šokov 
tak, aby sa prekonala sociálna a 
hospodárska nerovnováha, a to okrem 
iného vytvorením fiškálnej kapacity pre 
verejné investície, makroekonomickou 
stabilizáciou a súdržnosťou v eurozóne, 
dokončením bankovej únie a taktiež 
európskym systémom zaistenia v 
nezamestnanosti; trvá na zásade metódy 
Spoločenstva na posilnenie 
demokratického a sociálneho rozmeru 
HMÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 271
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh uznesenia
Odsek 17
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. pripomína naliehavú potrebu 
dokončiť a posilniť štruktúru HMÚ s 
cieľom chrániť občanov a znížiť tlak na 
verejné financie počas vonkajších šokov 
tak, aby sa prekonala sociálna a 
hospodárska nerovnováha, a to vytvorením 
fiškálnej kapacity pre verejné investície, 
makroekonomickú stabilizáciu a 
súdržnosť v eurozóne, a taktiež 
európskeho systému zaistenia v 
nezamestnanosti;

17. pripomína naliehavú potrebu 
dokončiť a posilniť štruktúru HMÚ s 
cieľom chrániť občanov a znížiť tlak na 
verejné financie počas vonkajších šokov 
tak, aby sa prekonala sociálna a 
hospodárska nerovnováha;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 272
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. pripomína naliehavú potrebu 
dokončiť a posilniť štruktúru HMÚ s 
cieľom chrániť občanov a znížiť tlak na 
verejné financie počas vonkajších šokov 
tak, aby sa prekonala sociálna a 
hospodárska nerovnováha, a to vytvorením 
fiškálnej kapacity pre verejné investície, 
makroekonomickú stabilizáciu a súdržnosť 
v eurozóne, a taktiež európskeho systému 
zaistenia v nezamestnanosti;

17. pripomína naliehavú potrebu 
dokončiť a posilniť štruktúru HMÚ s 
cieľom chrániť životnú úroveň občanov a 
zároveň znížiť tlak na verejné financie 
počas vonkajších šokov tak, aby sa 
prekonala sociálna a hospodárska 
nerovnováha, a to vytvorením fiškálnej 
kapacity pre verejné investície, 
makroekonomickú stabilizáciu a súdržnosť 
v eurozóne, a taktiež európskeho systému 
zaistenia v nezamestnanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 273
Ivars Ijabs, Luis Garicano, Dragoș Pîslaru, Olivier Chastel, Billy Kelleher

Návrh uznesenia
Odsek 17
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. pripomína naliehavú potrebu 
dokončiť a posilniť štruktúru HMÚ s 
cieľom chrániť občanov a znížiť tlak na 
verejné financie počas vonkajších šokov 
tak, aby sa prekonala sociálna a 
hospodárska nerovnováha, a to vytvorením 
fiškálnej kapacity pre verejné investície, 
makroekonomickú stabilizáciu a 
súdržnosť v eurozóne, a taktiež 
európskeho systému zaistenia v 
nezamestnanosti;

17. pripomína naliehavú potrebu 
dokončiť a posilniť štruktúru HMÚ s 
cieľom chrániť občanov a znížiť tlak na 
verejné financie počas vonkajších šokov 
tak, aby sa prekonala sociálna a 
hospodárska nerovnováha, a to 
dokončením bankovej únie a únie 
kapitálových trhov a napredovaním 
smerom k dôveryhodnej centrálnej 
fiškálnej kapacite pre verejné investície, 
makroekonomickú stabilizáciu a súdržnosť 
v eurozóne, a taktiež európskeho systému 
zaistenia v nezamestnanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 274
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, Valentino Grant

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. pripomína naliehavú potrebu 
dokončiť a posilniť štruktúru HMÚ s 
cieľom chrániť občanov a znížiť tlak na 
verejné financie počas vonkajších šokov 
tak, aby sa prekonala sociálna a 
hospodárska nerovnováha, a to vytvorením 
fiškálnej kapacity pre verejné investície, 
makroekonomickú stabilizáciu a súdržnosť 
v eurozóne, a taktiež európskeho systému 
zaistenia v nezamestnanosti;

17. pripomína naliehavú potrebu 
dokončiť a posilniť štruktúru HMÚ so 
zámerom chrániť občanov a znížiť tlak na 
verejné financie počas vonkajších šokov 
tak, aby sa prekonala sociálna a 
hospodárska nerovnováha, a to vytvorením 
fiškálnej kapacity pre verejné investície, 
makroekonomickú stabilizáciu a súdržnosť 
v eurozóne, a taktiež európskeho systému 
zaistenia v nezamestnanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 275
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. s cieľom prehĺbiť hospodársku a 
menovú úniu a posilniť jej demokratickú 
zodpovednosť by sa mala vytvoriť úloha 
európskeho ministra hospodárstva a 
financií v súlade s oznámením Komisie zo 
6. decembra 2017 s názvom Ďalšie kroky 
na ceste k dobudovaniu európskej 
hospodárskej a menovej únie: časový 
plán, ktoré sa týka európskeho ministra 
hospodárstva a financií, ako aj uznesením 
Európskeho parlamentu zo 16. februára 
2017 o zlepšení fungovania Európskej 
únie využitím potenciálu Lisabonskej 
zmluvy; európsky minister hospodárstva a 
financií by bol členom Komisie a bol by 
predsedom Euroskupiny a Rady 
guvernérov Európskeho mechanizmu pre 
stabilitu, pričom tento minister by sa 
zodpovedal pred Európskym parlamentom 
vo formáte eurozóny a rozšírenom 
formáte, zohrával by aktívnu úlohu pri 
vytváraní strategických orientácií 
eurozóny a zúčastňoval by sa na 
hospodárskom dialógu, ako sa uvádza v 
súčasnom nariadení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 276
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Pedro Silva Pereira, Evelyn 
Regner, Paul Tang, Marc Angel, Pedro Marques, Gabriele Bischoff

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. plne podporuje Európsku fiškálnu 
radu, ktorá požaduje trvalú fiškálnu 
kapacitu ako prirodzený doplnok k rámcu 
EÚ, ktorá má právomoc požičať si 
významné sumy finančných prostriedkov 
na trhu, ktorá sa zameriava na ochranu 
verejných výdavkov posilňujúcich rast a 
umožňuje včas reagovať na vážne otrasy; 
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1g zdôrazňuje, že takáto kapacita sa musí 
zodpovedať Európskemu parlamentu na 
základe strategických orientácií 
vymedzených na základe 
spolurozhodovania v rámci riadenia s 
cieľom priniesť pridanú hodnotu pre 
svojich občanov a EÚ ako celok, napr. 
prostredníctvom investícií do zelenej, 
digitálnej a sociálnej infraštruktúry;
_________________
1g Správa EFB za rok 2020: Posúdenie 
zámerov fiškálnej politiky vhodných pre 
eurozónu 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/20
20_06_25_efb_assessment_of_euro_area_
fiscal_stance_en.pdf

Or. en

Pozmeňujúci návrh 277
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, Hélène Laporte, 
Valentino Grant

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. považuje za mimoriadne dôležité 
zmeniť mandát ECB, pričom jej prvým 
cieľom je dosiahnuť plnú zamestnanosť 
a následne cenovú stabilitu, ako aj 
rozšíriť rozsah jej pôsobnosti zavedením 
nástrojov potrebných na nápravu 
hospodárskej asymetrie medzi členskými 
krajinami eurozóny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 278
Engin Eroglu

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. pripomína, že decentralizované 
bankové systémy ponúkajú v čase krízy 
stabilitu celej ekonomike, najmä MSP; 
zdôrazňuje, že tieto menšie banky musia 
byť preto chránené pred nadmernou 
reguláciou, pretože regulačné náklady sú 
do značnej miery fixné náklady;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 279
Aurore Lalucq

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. požaduje zvýšenie kapitálových 
požiadaviek európskych bánk s cieľom 
zlepšiť odolnosť finančného sektora a 
posilniť jeho schopnosť poskytovať úvery 
reálnej ekonomike a skúmať možnosť 
štátnej konsolidačnej banky; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 280
Jonás Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. víta záver Európskej fiškálnej rady 
z roku 20201a, podľa ktorého by sa 
iniciatívy, napríklad program SURE a 
Nástroj obnovy, mali nahradiť alebo 
zmeniť na stály fiškálny nástroj EÚ;
_________________
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1a Správa EFB za rok 2020: Posúdenie 
zámerov fiškálnej politiky vhodných pre 
eurozónu 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/20
20_06_25_efb_assessment_of_euro_area_
fiscal_stance_en.pdf

Or. en

Pozmeňujúci návrh 281
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. zdôrazňuje potrebu ďalej 
posilňovať finančný sektor 
prostredníctvom dobudovania únie 
kapitálových trhov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 282
Francesca Donato, Marco Zanni, Antonio Maria Rinaldi, Herve Juvin, Hélène Laporte, 
Valentino Grant

Návrh uznesenia
Odsek 17 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17b. domnieva sa, že je potrebné 
zasahovať do systému bankovej regulácie 
a dohľadu, umožniť väčšiu flexibilitu pri 
dodržiavaní konvergenčných kritérií voči 
krajinám s nízkym úverovým dopytom a 
prísnejšie uplatňovanie rovnakých kritérií 
v krajinách s nadmerným úverovým 
dopytom, a to aj s cieľom zabrániť 
nadmernému nárastu inflácie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 283
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh uznesenia
Odsek 17 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17b. pripomína, že náklady na dlhovú 
službu sú naďalej nízke aj v dôsledku 
politiky nízkych úrokových sadzieb ECB; 
odporúča zvážiť vplyv potenciálne 
rastúcich úrokových sadzieb a rizík 
vyplývajúcich z ďalšieho rozšírenia 
súvahy ECB;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 284
Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

Návrh uznesenia
Odsek 17 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17c. pripomína potrebu znížiť úroveň 
verejného dlhu s cieľom pomôcť 
európskym ekonomikám, aby boli 
odolnejšie voči otrasom, najmä vo vysoko 
zadlžených krajinách; varuje pred vyššími 
nákladmi na financovanie v budúcnosti, 
keď sa akomodácia menovej politiky zníži, 
najmä v eurozóne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 285
Gunnar Beck

Návrh uznesenia
Odsek 18
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. poveruje svojho predsedu, aby 
postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

18. poveruje svojho predsedu, aby si 
našiel poriadne zamestnanie.

Or. en


