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Pozmeňujúci návrh 1
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-1. žiada pevný a ambiciózny rozpočet 
na rok 2021 s cieľom podporiť 
spravodlivý, inkluzívny a udržateľný rast, 
zmierniť sociálno-ekonomické dôsledky 
krízy spôsobenej ochorením COVID-19, 
posilniť hospodársku, sociálnu a 
regionálnu konvergenciu, súdržnosť a 
odolnosť a urýchliť vykonávanie 
hlavných európskych cieľov, ako je 
napríklad Európska zelená dohoda, ciele 
udržateľného rozvoja, Parížska dohoda, 
Európsky pilier sociálnych práv, digitálna 
transformácia a spravodlivá 
transformácia na uhlíkovo neutrálne 
hospodárstvo najneskôr do roku 2050;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-1. žiada, aby sa rozpočet Únie na rok 
2021 zosúladil s cieľmi zelenej dohody a 
Parížskej dohody a aby pomohol 
dosiahnuť záväzky EÚ v oblasti klímy do 
roku 2030 a záväzok k dosiahnutiu 
uhlíkovo neutrálneho hospodárstva 
najneskôr do roku 2050;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 3
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek -1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-1a. opakuje svoju pozíciu v súvislosti s 
rozpočtom na rok 2021 vo výške 192,1 
miliardy EUR v bežných cenách vo 
viazaných rozpočtových prostriedkoch a 
svoju výzvu na získanie väčších 
dodatočných rozpočtových prostriedkov 
nad rámec tejto pozície s cieľom reagovať 
na sociálno-ekonomické dôsledky krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19; v tejto 
súvislosti vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatočnou ambicióznosťou a 
rozhodnosťou, ktorú Komisia prejavuje 
vo svojom návrhu rozpočtu na rok 2021, 
ktorý v porovnaní s rozpočtom na rok 
2020 predstavuje z hľadiska záväzkov 
zníženie o 9,8 % a obsahuje výrazné škrty 
v kľúčových politikách a programoch EÚ, 
ako sú súdržnosť, poľnohospodárstvo, 
podpora MSP, zdravie, výskum a 
inovácie; zdôrazňuje, že tieto škrty 
nemožno považovať za vyvážené 
navýšením prostriedkov pre nástroj Next 
Generation EU, a vyzýva na výrazné 
posilnenie uvedených politík a programov 
v rozpočte na rok 2021;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek -1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-1b. zdôrazňuje, že symetrické otrasy 
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spôsobené pandémiou ochorenia COVID-
19 vyústili do asymetrických dôsledkov v 
jednotlivých členských štátoch; je 
mimoriadne znepokojený hospodárskou 
prognózou Komisie z leta 2020, ktorá 
predpovedá hlbšiu recesiu s rozsiahlejšími 
rozdielmi, než sa pôvodne predpokladalo, 
ako aj nad výrazným nárastom 
nezamestnanosti; zdôrazňuje preto 
potrebu solidarity, ambície a rozhodnosti 
na európskej úrovni s cieľom prekonať 
negatívne dôsledky krízy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. požaduje, aby rozpočet Únie na rok 
2021 výrazne prispel k oživeniu 
hospodárstva Únie po kríze spôsobenej 
pandémiou COVID-19; víta návrh nového 
nástroja na obnovu hospodárstva Next 
Generation EU;

1. požaduje navýšený rozpočet Únie 
na rok 2021 s cieľom výrazne a účinne 
prispieť k spravodlivému, inkluzívnemu, 
udržateľnému a pevnému oživeniu 
hospodárstva Únie vzhľadom na následky 
pandémie ochorenia COVID-19; uznáva 
dohodu Európskej rady o novom nástroji 
na obnovu Next Generation EU ako 
dôležitý prvý krok k tomuto cieľu; 
vyjadruje však poľutovanie nad 
masívnymi škrtmi v grantovej zložke 
nástroja Next Generation EU v konečnej 
dohode, ktoré vážne narúšajú rovnováhu 
medzi grantmi a úvermi; vyjadruje 
poľutovanie nad výraznými škrtmi v 
navýšení prostriedkov pre program 
Horizont Európa, Program InvestEU, 
Európsky poľnohospodársky fond pre 
rozvoj vidieka (EPFRV) a Fond na 
spravodlivú transformáciu (FST), nad 
zrušením navýšenia prostriedkov pre 
program EU4Health, Nástroj susedstva a 
rozvojovej a medzinárodnej spolupráce 
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(NDICI) a humanitárnu pomoc, ako aj 
nad úplným zrušením Nástroja na 
podporu platobnej schopnosti; 
zdôrazňuje, že tieto škrty vážne narušia 
úsilie o obnovu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Jonás Fernández
v mene skupiny S&D
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel, Janusz Lewandowski

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. požaduje, aby rozpočet Únie na rok 
2021 výrazne prispel k oživeniu 
hospodárstva Únie po kríze spôsobenej 
pandémiou COVID-19; víta návrh nového 
nástroja na obnovu hospodárstva Next 
Generation EU;

1. požaduje, aby rozpočet Únie na rok 
2021, čo je prvý rok viacročného 
finančného rámca na roky 2021 – 2027, 
výrazne prispel k oživeniu hospodárstva 
Únie vzhľadom na dôsledky pandémie 
ochorenia COVID-19; víta dohodu 
Európskej rady týkajúcu sa nového 
nástroja na obnovu, Next Generation EU, 
ktorý je založený na spoločnom 
poskytovaní pôžičiek Únie a opiera sa o 
potrebnú solidaritu v záujme čeliť 
symetrickému otrasu a ktorý tvoria hlavne 
granty, úvery a rezervy na záruky; víta 
iniciatívu predsedu Európskej komisie 
priamo zapojiť Parlament do rokovaní o 
pláne obnovy prostredníctvom aktivácie 
článku 324 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Esther de Lange

Návrh stanoviska
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Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. požaduje, aby rozpočet Únie na rok 
2021 výrazne prispel k oživeniu 
hospodárstva Únie po kríze spôsobenej 
pandémiou COVID-19; víta návrh nového 
nástroja na obnovu hospodárstva Next 
Generation EU;

1. požaduje, aby rozpočet Únie na rok 
2021 výrazne prispel k oživeniu 
hospodárstva Únie po kríze spôsobenej 
pandémiou COVID-19; víta návrh nového 
nástroja na obnovu hospodárstva Next 
Generation EU; týmto vyzýva na ex ante 
demokratickú a parlamentnú kontrolu, a 
preto žiada, aby bol Európsky parlament 
prostredníctvom delegovaných aktov 
zapojený, a to aj do ex post overenia toho, 
že finančné prostriedky v rámci 
mechanizmu na obnovu a riešenie 
krízových situácií sú vynaložené riadne, v 
záujme európskych občanov a že 
zabezpečujú jeho skutočnú európsku 
pridanú hodnotu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Eugen Jurzyca

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. požaduje, aby rozpočet Únie na rok 
2021 výrazne prispel k oživeniu 
hospodárstva Únie po kríze spôsobenej 
pandémiou COVID-19; víta návrh nového 
nástroja na obnovu hospodárstva Next 
Generation EU;

1. požaduje, aby rozpočet Únie na rok 
2021 účinne prispel k oživeniu 
hospodárstva Únie vzhľadom na 
pandémiu ochorenia COVID-19; víta 
návrh nového nástroja na obnovu 
hospodárstva Next Generation EU; 
zdôrazňuje, že akákoľvek pomoc 
poskytnutá z nástroja Next Generation 
EU by mala byť podmienená 
vykonávaním štrukturálnych reforiem na 
podporu rastu, ktoré sú nosným pilierom 
oživenia hospodárstva;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 9
Gunnar Beck

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. požaduje, aby rozpočet Únie na rok 
2021 výrazne prispel k oživeniu 
hospodárstva Únie po kríze spôsobenej 
pandémiou COVID-19; víta návrh nového 
nástroja na obnovu hospodárstva Next 
Generation EU;

1. žiada, aby sa rozpočet Únie na rok 
2021 prispôsobil a zaviazal sa k oživeniu 
hospodárstva Únie v nadväznosti na 
hospodársky pokles v dôsledku 
vnútroštátnych a regionálnych opatrení 
na zamedzenie šírenia nákazy v reakcii na 
pandémiu ochorenia COVID-
19; vyjadruje poľutovanie nad návrhom 
nového nástroja na obnovu, Next 
Generation EU, ktorý vytvára dlhovú úniu 
v rozpore s článkom 311 ZFEÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. požaduje, aby rozpočet Únie na rok 
2021 výrazne prispel k oživeniu 
hospodárstva Únie po kríze spôsobenej 
pandémiou COVID-19; víta návrh nového 
nástroja na obnovu hospodárstva Next 
Generation EU;

1. požaduje, aby rozpočet Únie na rok 
2021 výrazne prispel k oživeniu 
hospodárstva Únie po kríze spôsobenej 
pandémiou COVID-19; víta návrh nového 
nástroja na obnovu Next Generation EU a 
žiada o jeho urýchlené prijatie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Eugen Jurzyca

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

1a. zdôrazňuje, že zásada pomeru 
medzi kvalitou a cenou by mala 
predstavovať základný kameň všetkých 
investícií financovaných z 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;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Jonás Fernández
v mene skupiny S&D
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. žiada, aby rozpočet Únie na rok 
2021 postavil európskych občanov do 
centra stratégie udržateľnej obnovy, a to 
aj prostredníctvom realizácie zelenej 
dohody a záväzku EÚ k dosiahnutiu 
uhlíkovo neutrálneho hospodárstva 
najneskôr do roku 2050, digitálnej agendy 
a inkluzívnej priemyselnej stratégie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Alfred Sant
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Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. poukazuje na nesúmerný vplyv, 
ktorý má pandémia ochorenia COVID-19 
na hospodárstva členských štátov; 
zdôrazňuje zničujúci úder, ktorý pociťujú 
hospodárstva založené na službách, najmä 
odvetvie cestovného ruchu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Eugen Jurzyca

Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. vyzýva na rozpočtovú 
racionalizáciu na všetkých úrovniach; 
zdôrazňuje význam zodpovednosti a 
transparentnosti v prípade subjektov, 
ktoré dostávajú finančné prostriedky EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. požaduje, aby rozpočet Únie na rok 
2021 podporil vykonávanie mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti, ktorého 
cieľom je riešiť výzvy zistené v rámci 
európskeho semestra, do ktorého sa musia 
začleniť ciele udržateľného rozvoja;

2. vyzýva na ambicióznejší rozpočet 
Únie na rok 2021 s cieľom podporiť 
rýchle vykonávanie mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti, ktorého 
cieľom je riešiť viaceré sociálno-
ekonomické výzvy, ktorým čelia členské 
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štáty; vyzýva na zvýšenie grantov a 
flexibilnú podmienenosť úverov, a to 
výrazne nad rámec úsporných opatrení 
Paktu stability a rastu; žiada, aby sa 
prostredníctvom tohto mechanizmu 
podporovali investície, ktoré presadzujú 
spravodlivý, inkluzívny a udržateľný rast 
a posilňujú konvergenciu, súdržnosť a 
odolnosť v súlade s cieľmi Európskej 
zelenej dohody, Parížskej dohody, zásady 
„výrazne nenarušiť“, s cieľmi 
udržateľného rozvoja, s cieľmi 
Európskeho piliera sociálnych práv a s 
cieľom spravodlivej transformácie na 
uhlíkovo neutrálne hospodárstvo 
najneskôr do roku 2050; zdôrazňuje 
potrebu rýchleho vykonávania 
mechanizmu a žiada, aby sa platby začali 
vykonávať čo najskôr v roku 2021; 
vyjadruje poľutovanie nad 
makroekonomickou podmienenosťou 
spojenou s týmto mechanizmom, nad 
vylúčením Európskeho parlamentu z jeho 
riadenia, čo sa odkláňa od metódy 
Spoločenstva a podporuje medzivládny 
prístup, a nad postupom núdzovej brzdy, 
ktorý prijala Európska rada a ktorý by 
mohol viesť k škodlivým oneskoreniam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Jonás Fernández
v mene skupiny S&D
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. požaduje, aby rozpočet Únie na rok 
2021 podporil vykonávanie mechanizmu 

2. požaduje, aby rozpočet Únie na rok 
2021 podporil rýchle vykonávanie 
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na podporu obnovy a odolnosti, ktorého 
cieľom je riešiť výzvy zistené v rámci 
európskeho semestra, do ktorého sa musia 
začleniť ciele udržateľného rozvoja;

mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti, ktorého cieľom je riešiť výzvy 
zistené v rámci európskeho semestra, do 
ktorého sa musia začleniť ciele 
udržateľného rozvoja; zdôrazňuje, že 
takýto mechanizmus by sa mal 
zameriavať na investície na podporu 
rastu v súlade s Európskym pilierom 
sociálnych práv, Parížskou dohodou a 
zásadou „výrazne nenarušiť“ a mal by 
byť v súlade s národnými plánmi v oblasti 
energetiky a klímy; pripomína, že rozpočet 
Únie by mal tiež podporovať 
uskutočňovanie udržateľných a sociálne 
vyvážených štrukturálnych reforiem, ktoré 
zvyšujú konkurencieschopnosť, 
konvergenciu a udržateľný, inkluzívny a 
súdržný rast, a v tejto súvislosti naliehavo 
vyzýva, aby sa prvé platby vykonali čo 
najskôr v roku 2021; žiada o to, aby sa 
Európsky parlament podieľal na riadení 
mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti s cieľom zabezpečiť rovnováhu 
medzi inštitucionálnymi právomocami a 
aby Európska komisia bola splnomocnená 
monitorovať plány na podporu obnovy a 
odolnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Aurore Lalucq

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. požaduje, aby rozpočet Únie na rok 
2021 podporil vykonávanie mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti, ktorého 
cieľom je riešiť výzvy zistené v rámci 
európskeho semestra, do ktorého sa musia 
začleniť ciele udržateľného rozvoja;

2. požaduje, aby rozpočet Únie na rok 
2021 podporil vykonávanie mechanizmu 
na podporu obnovy, odolnosti a plnej 
zamestnanosti, ktorého cieľom je riešiť 
výzvy zistené v rámci európskeho 
semestra, ktorý sa musí riadiť cieľmi 
udržateľného rozvoja; víta pozastavenie 
uplatňovania európskych fiškálnych 
pravidiel zo strany Európskej komisie až 
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do roku 2022; považuje za nevyhnutné 
dokončiť revíziu rámca fiškálnej a 
hospodárskej politiky Únie pred zrušením 
ochrannej doložky;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 18
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. požaduje, aby rozpočet Únie na rok 
2021 podporil vykonávanie mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti, ktorého 
cieľom je riešiť výzvy zistené v rámci 
európskeho semestra, do ktorého sa musia 
začleniť ciele udržateľného rozvoja;

2. požaduje, aby rozpočet Únie na rok 
2021 podporil vykonávanie mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti, ktorého 
cieľom je riešiť výzvy zistené v rámci 
európskeho semestra, do ktorého sa musia 
začleniť ciele udržateľného rozvoja; 
zdôrazňuje, že je dôležité, aby 
mechanizmus na podporu obnovy a 
odolnosti podporil členské štáty v plnení 
záväzkov vyplývajúcich z Parížskej dohody 
a v smerovaní k uhlíkovo neutrálnemu 
hospodárstvu najneskôr do roku 2050;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Alfred Sant

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. požaduje, aby rozpočet Únie na rok 
2021 podporil vykonávanie mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti, ktorého 
cieľom je riešiť výzvy zistené v rámci 
európskeho semestra, do ktorého sa musia 
začleniť ciele udržateľného rozvoja;

2. požaduje, aby rozpočet Únie na rok 
2021 podporil vykonávanie mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti, ktorého 
cieľom je riešiť výzvy zistené v rámci 
európskeho semestra, do ktorého sa musia 
začleniť ciele udržateľného rozvoja, 
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pričom sa v plnej miere zohľadní rastúca 
potreba preklenutia prehlbujúcich sa 
hospodárskych a sociálnych rozdielov 
medzi rôznymi časťami a regiónmi Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Eugen Jurzyca

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. požaduje, aby rozpočet Únie na rok 
2021 podporil vykonávanie mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti, ktorého 
cieľom je riešiť výzvy zistené v rámci 
európskeho semestra, do ktorého sa musia 
začleniť ciele udržateľného rozvoja;

2. požaduje, aby rozpočet Únie na rok 
2021 podporil vykonávanie mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti, ktorého 
cieľom je riešiť výzvy zistené v rámci 
európskeho semestra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Gunnar Beck

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. požaduje, aby rozpočet Únie na rok 
2021 podporil vykonávanie mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti, ktorého 
cieľom je riešiť výzvy zistené v rámci 
európskeho semestra, do ktorého sa musia 
začleniť ciele udržateľného rozvoja;

2. požaduje, aby rozpočet Únie na rok 
2021 podporil vykonávanie mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti, ktorého 
cieľom je riešiť výzvy zistené v rámci 
európskeho semestra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Esther de Lange
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Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva Komisiu, aby zmapovala 
praktické najlepšie postupy týkajúce sa 
nástrojov zeleného rozpočtovania; 
zdôrazňuje, že zdravé verejné financie sú 
hlavným cieľom európskych fiškálnych 
pravidiel, a že zelené investície by sa preto 
nikdy nemali posudzovať mimo 
rozpočtového rámca Paktu stability a 
rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. domnieva sa, že na posilnenie 
administratívnych kapacít členských 
štátov je nevyhnutná výrazná technická 
podpora s cieľom rozvíjať a vykonávať 
administratívne a štrukturálne reformy 
potrebné pre odolnosť a obnovu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Gunnar Beck

Návrh stanoviska
Paragraph 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že je dôležité 
podporovať spoločnosti, ktoré majú 

3. zdôrazňuje význam platobnej 
schopnosti ako základu pre riadny, 
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problémy s platobnou schopnosťou v 
dôsledku krízy spôsobenej pandémiou 
COVID-19; vyzdvihuje návrh nástroja na 
podporu platobnej schopnosti a vyzýva na 
urýchlenú podporu;

masívny a udržateľný hospodársky rozvoj; 
žiada o inštitucionálnu reformu s cieľom 
viac sa zamerať na platobnú schopnosť, 
kapitál a obmedzenú menovú politiku, a 
nie na likviditu, hotovosť a akomodačnú 
menovú politiku; zdôrazňuje, že túto 
reformu si vyžadujú ničivé hospodárske 
dôsledky vnútroštátnych a regionálnych 
opatrení na zamedzenie šírenia nákazy v 
reakcii na pandémiu ochorenia COVID-
19; zdôrazňuje, že návrh nástroja na 
podporu platobnej schopnosti by sa v 
žiadnom prípade nemal používať ako 
nepoctivá štátna pomoc členským štátom, 
ktoré v posledných rokoch nespravovali 
dobre svoje verejné financie, a preto majú 
menej rozpočtového priestoru na 
poskytovanie štátnej pomoci; to by 
podnietilo členské štáty, aby 
neuskutočňovali správne rozpočtové 
politiky, ale špekulovali o budúcich 
núdzových programoch EÚ 
financovaných najmä tými členskými 
štátmi, ktoré uskutočňovali správne 
rozpočtové politiky; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Jonás Fernández
v mene skupiny S&D
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel, Janusz Lewandowski

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že je dôležité 
podporovať spoločnosti, ktoré majú 
problémy s platobnou schopnosťou v 
dôsledku krízy spôsobenej pandémiou 
COVID-19; vyzdvihuje návrh nástroja na 

3. zdôrazňuje, že je dôležité 
podporovať spoločnosti, ktoré majú 
problémy s platobnou schopnosťou v 
dôsledku krízy spôsobenej pandémiou 
ochorenia COVID-19; varuje pred 
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podporu platobnej schopnosti a vyzýva na 
urýchlenú podporu;

rizikom narušení v rámci jednotného trhu 
v dôsledku nerovnomernej kapacity na 
poskytovanie finančnej podpory pre 
členské štáty; vyjadruje poľutovanie nad 
stiahnutím dočasného nástroja na podporu 
platobnej schopnosti Európskou radou; 
trvá na tom, že spoločnosti, ktorým hrozí 
platobná neschopnosť, by v rámci 
súčasného viacročného finančného rámca 
Únie potrebovali rýchlu podporu v záujme 
predídenia akémukoľvek dodatočnému 
negatívnemu vplyvu na úrovni investícií a 
nezamestnanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že je dôležité 
podporovať spoločnosti, ktoré majú 
problémy s platobnou schopnosťou v 
dôsledku krízy spôsobenej pandémiou 
COVID-19; vyzdvihuje návrh nástroja na 
podporu platobnej schopnosti a vyzýva na 
urýchlenú podporu;

3. zdôrazňuje potrebu posilnených a 
cielených núdzových opatrení na rýchle a 
účinné poskytovanie podpory občanom, 
pracovníkom, samostatne zárobkovo 
činným osobám a odvetviam, ktoré boli 
ťažšie zasiahnuté pandémiou; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že je dôležité 
podporovať spoločnosti, najmä MSP, ktoré 
majú problémy s platobnou schopnosťou v 
dôsledku pandémie ochorenia COVID-19; 
vyzdvihuje návrh Komisie na nástroj na 
podporu platobnej schopnosti a vyjadruje 
poľutovanie nad jeho úplným zrušením zo 
strany Rady;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Aurore Lalucq
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Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že je dôležité 
podporovať spoločnosti, ktoré majú 
problémy s platobnou schopnosťou v 
dôsledku krízy spôsobenej pandémiou 
COVID-19; vyzdvihuje návrh nástroja na 
podporu platobnej schopnosti a vyzýva na 
urýchlenú podporu;

3. zdôrazňuje, že je dôležité 
podporovať spoločnosti, ktoré majú 
problémy s platobnou schopnosťou v 
dôsledku krízy spôsobenej pandémiou 
ochorenia COVID-19 s výhradou 
sociálnej a environmentálnej 
podmienenosti; vyzdvihuje návrh nástroja 
na podporu platobnej schopnosti a vyzýva 
na urýchlenú podporu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 28
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že je dôležité 
podporovať spoločnosti, ktoré majú 
problémy s platobnou schopnosťou v 
dôsledku krízy spôsobenej pandémiou 
COVID-19; vyzdvihuje návrh nástroja na 
podporu platobnej schopnosti a vyzýva na 
urýchlenú podporu;

3. zdôrazňuje, že je dôležité 
podporovať spoločnosti, ktoré majú 
problémy s platobnou schopnosťou v 
dôsledku pandémie ochorenia COVID-19; 
vyzdvihuje návrh nástroja na podporu 
platobnej schopnosti a vyzýva na 
urýchlenú podporu v súlade so zelenou 
dohodou a záväzkom EÚ k dosiahnutiu 
uhlíkovo neutrálneho hospodárstva 
najneskôr do roku 2050;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Esther de Lange

Návrh stanoviska
Odsek 3
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že je dôležité 
podporovať spoločnosti, ktoré majú 
problémy s platobnou schopnosťou v 
dôsledku krízy spôsobenej pandémiou 
COVID-19; vyzdvihuje návrh nástroja na 
podporu platobnej schopnosti a vyzýva na 
urýchlenú podporu;

3. zdôrazňuje, že je dôležité 
podporovať spoločnosti, ktoré majú 
problémy s platobnou schopnosťou v 
dôsledku ochorenia COVID-19 a vyzýva 
na urýchlenú podporu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Jonás Fernández
v mene skupiny S&D
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel, Janusz Lewandowski

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. žiada, aby rozpočet Únie na rok 
2021 zabezpečil, aby Program InvestEU 
plnil tak svoj dlhodobý cieľ, a to 
zabezpečením väčšej investičnej kapacity 
zameranej na podporu pracovných miest, 
MSP, udržateľnej infraštruktúry a 
výskumu, ako aj svoju novú krátkodobú 
misiu zameranú na podporu oživenia 
hospodárstva prostredníctvom 
strategických investícií; vyzýva Komisiu, 
aby zabezpečila, aby podniky, ktoré 
zohrávajú úlohu v európskom 
hodnotovom reťazci, ako napríklad 
subdodávatelia, boli naďalej 
životaschopné a orientovali sa na 
ekologizáciu a prechod na digitálne 
technológie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 31
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. víta dočasný rámec pre opatrenia 
štátnej pomoci v súvislosti s pandémiou 
COVID-19; vyzýva na posilnenie zdrojov s 
cieľom zabezpečiť úplné a rýchle 
uplatňovanie politiky hospodárskej súťaže 
Únie;

4. víta dočasný rámec štátnej pomoci 
v kontexte ochorenia COVID-19 a 
podporuje jeho uplatňovanie tak dlho, ako 
to bude potrebné počas obdobia obnovy; 
vyjadruje však znepokojenie nad rizikom 
narušení trhu a nerovnakých podmienok 
v dôsledku nárastu rozdielov úrovní 
podpory formou štátnej pomoci 
poskytovaných členskými štátmi; vyzýva 
Komisiu, aby stanovila spoločné 
minimálne normy s cieľom spresniť 
požiadavky pre spoločnosti, ktoré 
dostávajú finančnú pomoc, aby boli v 
súlade s kritériami ESG a daňovou 
transparentnosťou, aby sa zabránilo 
rôznym vnútroštátnym kritériám, ktoré 
vedú k ďalším nezrovnalostiam, a aby sa 
ukázalo, ako sa získaná verejná podpora 
využíva na zosúladenie ich fungovania s 
cieľmi EÚ v oblasti klímy a životného 
prostredia a s Parížskou dohodou; 
pripomína, že pomoc by sa mala 
poskytnúť len na pokrytie strát 
vzniknutých v dôsledku ochorenia 
COVID-19; naliehavo vyzýva, aby 
spoločnosti registrované v daňových 
rajoch mali zákaz prístupu k štátnej 
pomoci alebo balíkom finančnej podpory, 
ak sa nezaviažu zmeniť svoje správanie; 
vyzýva na posilnenie zdrojov s cieľom 
zabezpečiť úplné a rýchle uplatňovanie 
politiky hospodárskej súťaže Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Jonás Fernández
v mene skupiny S&D
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Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. víta dočasný rámec pre opatrenia 
štátnej pomoci v súvislosti s pandémiou 
COVID-19; vyzýva na posilnenie zdrojov s 
cieľom zabezpečiť úplné a rýchle 
uplatňovanie politiky hospodárskej súťaže 
Únie;

4. víta dočasný rámec pre opatrenia 
štátnej pomoci zameraný na podporu 
hospodárstva v súvislosti s ochorením 
COVID-19; vyzýva na posilnenie zdrojov s 
cieľom zabezpečiť úplné a rýchle 
uplatňovanie politiky hospodárskej súťaže 
Únie; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
možnosť, ktorú ponúka tretia zmena 
dočasného rámca štátnej pomoci na 
poskytovanie verejnej podpory všetkým 
mikropodnikom a malým spoločnostiam, 
hoci už 31. decembra 2019 boli vo 
finančných ťažkostiach, a podporuje jeho 
uplatňovanie tak dlho, ako to bude 
potrebné počas obdobia obnovy; nabáda 
členské štáty a EÚ, aby prostredníctvom 
svojho nového nástroja na obnovu Next 
Generation EU v plnej miere využívali 
dočasný rámec štátnej pomoci; očakáva, 
že Komisia bude musieť monitorovať aj 
takéto schémy schválené v rámci 
dočasného rámca a ich vplyv na 
fungovanie jednotného trhu; pripomína, 
že medzi členskými štátmi existuje 
nerovnosť prostriedkov na poskytnutie 
takejto hospodárskej podpory 
prostredníctvom štátnej pomoci, čo 
spôsobuje narušenia plne funkčného 
vnútorného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL
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Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. víta dočasný rámec pre opatrenia 
štátnej pomoci v súvislosti s pandémiou 
COVID-19; vyzýva na posilnenie zdrojov s 
cieľom zabezpečiť úplné a rýchle 
uplatňovanie politiky hospodárskej súťaže 
Únie;

4. víta aktiváciu všeobecnej únikovej 
doložky na pozastavenie Paktu stability a 
rastu a zavedenie dočasného rámca štátnej 
pomoci v kontexte ochorenia COVID-19 
vrátane jeho zmenenej verzie 
umožňujúcej verejnú podporu 
mikropodnikom a malým spoločnostiam, a 
to aj v prípadoch, keď už boli spoločnosti 
31. decembra 2019 vo finančných 
ťažkostiach; poukazuje však na 
nerovnomernú kapacitu členských štátov 
poskytovať finančnú podporu odvetviam a 
občanom ťažšie zasiahnutým pandémiou, 
čo by mohlo viesť k narušeniam 
európskych rovnakých podmienok, a 
požaduje osobitné opatrenia na 
minimalizovanie vedľajších účinkov 
uvoľnenia pravidiel štátnej pomoci, ktoré 
prehlbujú nerovnosti a ohrozujú jednotný 
trh; vyzýva na zrušenie Paktu stability a 
rastu a jeho nahradenie Paktom 
udržateľného rozvoja a zamestnanosti, 
ktorý podporí spravodlivý, inkluzívny a 
udržateľný rast, vysokokvalitnú 
zamestnanosť a ochranu životného 
prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Esther de Lange

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. víta dočasný rámec pre opatrenia 
štátnej pomoci v súvislosti s pandémiou 
COVID-19; vyzýva na posilnenie zdrojov s 
cieľom zabezpečiť úplné a rýchle 
uplatňovanie politiky hospodárskej súťaže 

4. víta dočasný rámec pre opatrenia 
štátnej pomoci v súvislosti s ochorením 
COVID-19; vyzýva na posilnenie zdrojov s 
cieľom zabezpečiť úplné a rýchle 
uplatňovanie politiky hospodárskej súťaže 
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Únie; Únie; naliehavo vyzýva najmä Komisiu, 
aby podporovala európske spoločnosti, 
ktoré investujú do technológií, ktoré 
umožňujú prechod na zelené 
hospodárstvo, a aby zabezpečila rovnaké 
podmienky v porovnaní so spoločnosťami 
tretích krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Gunnar Beck

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. víta dočasný rámec pre opatrenia 
štátnej pomoci v súvislosti s pandémiou 
COVID-19; vyzýva na posilnenie zdrojov s 
cieľom zabezpečiť úplné a rýchle 
uplatňovanie politiky hospodárskej súťaže 
Únie;

4. berie na vedomie dočasný rámec 
pre opatrenia štátnej pomoci v súvislosti s 
ochorením COVID-19; vyzýva na 
posilnenie zdrojov s cieľom zabezpečiť 
úplné a rýchle uplatňovanie politiky 
hospodárskej súťaže Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. víta európsku zelenú dohodu; 
požaduje primerané financovanie s cieľom 
umožniť riešenie výziev súvisiacich s 
udržateľným rozvojom, a to aj pomocou 
investičného plánu pre udržateľnú Európu;

5. víta Európsku zelenú dohodu ako 
jeden z hlavných pilierov transformácie 
hospodárstva EÚ na spravodlivé, 
inkluzívne, udržateľné, odolné a uhlíkovo 
neutrálne hospodárstvo; požaduje 
primerané financovanie s cieľom umožniť 
riešenie hospodárskych, sociálnych a 
environmentálnych výziev súvisiacich s 
udržateľným rozvojom, a to aj pomocou 
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investičného plánu pre udržateľnú Európu; 
opakuje svoju pozíciu, že v roku 2021 by 
úroveň výdavkov na zohľadňovanie 
problematiky zmeny klímy mala 
dosahovať 30 % a úroveň výdavkov v 
oblasti biodiverzity 10 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Eugen Jurzyca

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. víta európsku zelenú dohodu; 
požaduje primerané financovanie s cieľom 
umožniť riešenie výziev súvisiacich s 
udržateľným rozvojom, a to aj pomocou 
investičného plánu pre udržateľnú Európu;

5. víta európsku zelenú dohodu; 
požaduje primerané financovanie s cieľom 
umožniť riešenie výziev súvisiacich s 
udržateľným rozvojom, a to aj pomocou 
investičného plánu pre udržateľnú Európu; 
uznáva, že verejné investície sú 
obmedzené, pretože predstavujú 
obmedzené zdroje, ktoré sú do veľkej 
miery financované daňovníkmi; 
zdôrazňuje potrebu uprednostňovať 
verejné investície na základe ich 
efektívnosti s cieľom podporiť 
hospodársky rast;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Jonás Fernández
v mene skupiny S&D
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel

Návrh stanoviska
Odsek 5
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. víta európsku zelenú dohodu; 
požaduje primerané financovanie s cieľom 
umožniť riešenie výziev súvisiacich s 
udržateľným rozvojom, a to aj pomocou 
investičného plánu pre udržateľnú Európu;

5. víta európsku zelenú dohodu; 
požaduje primerané financovanie s cieľom 
umožniť riešenie výziev súvisiacich s 
udržateľným rozvojom, a to aj pomocou 
investičného plánu pre udržateľnú Európu; 
pripomína, že je dôležité posunúť 
hospodárstva členských štátov smerom k 
cieľu EÚ, ktorým je klimaticky neutrálne 
hospodárstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Gunnar Beck

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. víta európsku zelenú dohodu; 
požaduje primerané financovanie s 
cieľom umožniť riešenie výziev 
súvisiacich s udržateľným rozvojom, a to 
aj pomocou investičného plánu pre 
udržateľnú Európu;

5. berie na vedomie Európsku zelenú 
dohodu; vyzýva na odloženie jej 
vykonávania dovtedy, kým nebude 
porazené ochorenie COVID-19;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Aurore Lalucq

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. pripomína, že Únia oficiálne 
ratifikovala Parížsku dohodu v roku 2016; 
pripomína tiež záväzok EIB zrušiť 
finančnú podporu pre fosílne palivá od 
roku 2021; 
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 41
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. žiada o navýšenie zdrojov na boj 
proti sociálnym a rodovým nerovnostiam, 
chudobe a nezamestnanosti, pričom 
osobitná pozornosť sa musí venovať 
mládeži a zraniteľným skupinám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Jonás Fernández
v mene skupiny S&D
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel, Janusz Lewandowski

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. požaduje dostatočné zdroje na boj 
proti finančnej trestnej činnosti a praniu 
špinavých peňazí a na dodržiavanie rámca 
správy hospodárskych záležitostí;

6. požaduje dostatočné zdroje na boj 
proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa 
daňovým povinnostiam a proti finančnej 
trestnej činnosti a praniu špinavých peňazí 
a na dodržiavanie rámca správy 
hospodárskych záležitostí; zdôrazňuje, že 
odhady ročných strát v dôsledku daňových 
únikov a vyhýbania sa daňovým 
povinnostiam sa v prípade všetkých 
členských štátov pohybujú od 750 do 1000 
miliárd EUR; berie na vedomie najmä 
akčný plán Komisie pre komplexnú 
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politiku EÚ na predchádzanie praniu 
špinavých peňazí a financovaniu 
terorizmu, ktorý by sa mal vykonávať v 
rokoch 2020 a 2021 a ktorý predpokladá 
šesť pilierov vrátane jedného piliera 
zameraného na zabezpečenie dohľadu na 
úrovni EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. požaduje dostatočné zdroje na boj 
proti finančnej trestnej činnosti a praniu 
špinavých peňazí a na dodržiavanie rámca 
správy hospodárskych záležitostí;

6. požaduje dostatočné zdroje na boj 
proti finančnej trestnej činnosti a praniu 
špinavých peňazí, ako aj daňovým únikom 
a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam s 
cieľom minimalizovať stratu príjmov, 
ktoré sú nevyhnutné na obnovu po 
pandémii ochorenia COVID-19; víta 
najmä akčný plán Komisie pre komplexnú 
politiku EÚ na predchádzanie praniu 
špinavých peňazí a financovaniu 
terorizmu a vyzýva na čo najskoršie 
predloženie príslušných legislatívnych 
návrhov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. požaduje dostatočné zdroje na boj 6. požaduje dostatočné zdroje na to, 
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proti finančnej trestnej činnosti a praniu 
špinavých peňazí a na dodržiavanie rámca 
správy hospodárskych záležitostí;

aby sa tak na úrovni EÚ, ako aj na úrovni 
členských štátov bojovalo proti daňovým 
podvodom, daňovým únikom a vyhýbaniu 
sa daňovým povinnostiam, ako aj proti 
finančnej trestnej činnosti a praniu 
špinavých peňazí a za dodržiavanie rámca 
správy hospodárskych záležitostí a účinné 
a koordinované riešenie otázky daňových 
rajov, a to aj pokiaľ ide o členské štáty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Gunnar Beck

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. požaduje dostatočné zdroje na boj 
proti finančnej trestnej činnosti a praniu 
špinavých peňazí a na dodržiavanie rámca 
správy hospodárskych záležitostí;

6. požaduje dostatočné zdroje na boj 
proti finančnej trestnej činnosti a praniu 
špinavých peňazí a na dodržiavanie rámca 
správy hospodárskych záležitostí; vyzýva 
preto na rýchle zrušenie únikovej doložky 
v rámci Paktu stability a rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. požaduje primerané zdroje pre 
európske orgány dohľadu (ESA), aby 
mohli riadne vykonávať svoje úlohy; 
domnieva sa však, že by sa mali zaviesť 
podmienené rozpočtové riadky s cieľom 
stimulovať väčšiu transparentnosť 
fungovania rád orgánov dohľadu rôznych 
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európskych orgánov dohľadu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Jonás Fernández
v mene skupiny S&D
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že financovanie 
účtovných subjektov a daňových orgánov 
by malo pokračovať, a to aj s cieľom 
podporiť opatrenia Únie na boj proti 
daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým 
povinnostiam; víta vytvorenie 
monitorovacieho strediska EÚ pre daňové 
a finančné trestné činy;

7. zdôrazňuje potrebu navýšenia 
ľudských a finančných zdrojov pre 
účtovné subjekty a daňové orgány, a to aj 
s cieľom podporiť opatrenia Únie na boj 
proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa 
daňovým povinnostiam; víta vytvorenie 
strediska EÚ pre monitorovanie daňovej a 
finančnej trestnej činnosti ako prípravnej 
akcie a jeho začlenenie do akčného plánu 
Komisie pre spravodlivé a jednoduché 
zdaňovanie na podporu stratégie obnovy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že financovanie 
účtovných subjektov a daňových orgánov 
by malo pokračovať, a to aj s cieľom 
podporiť opatrenia Únie na boj proti 

7. zdôrazňuje, že financovanie 
účtovných subjektov a daňových orgánov 
by malo pokračovať, a to aj s cieľom 
podporiť opatrenia Únie na boj proti 
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daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým 
povinnostiam; víta vytvorenie 
monitorovacieho strediska EÚ pre daňové 
a finančné trestné činy;

daňovým podvodom, daňovým únikom a 
vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam; víta 
vytvorenie strediska EÚ pre monitorovanie 
daňovej a finančnej trestnej činnosti; 
požaduje primerané financovanie a 
ľudské zdroje pre príslušné programy a 
agentúry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že financovanie 
účtovných subjektov a daňových orgánov 
by malo pokračovať, a to aj s cieľom 
podporiť opatrenia Únie na boj proti 
daňovým únikom a vyhýbaniu sa daňovým 
povinnostiam; víta vytvorenie 
monitorovacieho strediska EÚ pre daňové 
a finančné trestné činy;

7. zdôrazňuje potrebu navýšenia 
ľudských a finančných zdrojov pre 
účtovné subjekty a daňové orgány, a to aj 
s cieľom podporiť opatrenia Únie na boj 
proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa 
daňovým povinnostiam; víta vytvorenie 
strediska EÚ pre monitorovanie daňovej a 
finančnej trestnej činnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Eugen Jurzyca

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. pripomína, že zavedenie koša 
nových vlastných zdrojov je nevyhnutné 
na splnenie finančných potrieb na 
podporu oživenia a iných priorít Únie.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 51
Jonás Fernández
v mene skupiny S&D
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. pripomína, že zavedenie koša 
nových vlastných zdrojov je nevyhnutné na 
splnenie finančných potrieb na podporu 
oživenia a iných priorít Únie.

8. pripomína, že zavedenie súboru 
nových vlastných zdrojov je nevyhnutné na 
splnenie finančných potrieb na podporu 
obnovy a iných priorít Únie a zostáva 
jediným spôsobom, ako zabezpečiť, aby 
financovanie zelenej a digitálnej 
transformácie nezaťažilo priamo 
občanov; naliehavo vyzýva členské štáty, 
aby sa urýchlene dohodli na zvýšení 
stropov vlastných zdrojov a aby urýchlene 
prijali legislatívne návrhy, ktoré vytvoria 
nové vlastné zdroje, ktoré by slúžili ako 
základ pre rozpočet Únie na rok 2021; 
takéto dane by mali zahŕňať podiel 
príjmov na základe spoločného 
konsolidovaného základu dane z príjmov 
právnických osôb, zdaňovania digitálnych 
služieb, dane z finančných transakcií, 
príspevku z plastov a mechanizmu 
kompenzácie uhlíka na hraniciach a 
zahŕňali by zjednodušenie vlastných 
zdrojov založených na DPH;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Gunnar Beck

Návrh stanoviska
Odsek 8
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. pripomína, že zavedenie koša 
nových vlastných zdrojov je nevyhnutné 
na splnenie finančných potrieb na 
podporu oživenia a iných priorít Únie.

8. odmieta zavedenie súboru nových 
vlastných zdrojov; pripomína, že snaha 
národa zdanením sa dopracovať k 
prosperite sa podobá človeku, ktorý stojí 
vo vedre a chce sa zdvihnúť pomocou 
rukoväte; pripomína, že daňové zaťaženie 
v celej EÚ už dosahuje najvyššiu úroveň v 
rozvinutom svete; domnieva sa, že 
občania členských štátov eurozóny už 
dostatočne prispeli k európskej integrácii 
a solidarite, napríklad prostredníctvom 
veľmi uvoľnených akomodačných politík 
Európskej centrálnej banky a väčšej 
nerovnováhy v systéme TARGET 2;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. pripomína, že zavedenie koša 
nových vlastných zdrojov je nevyhnutné na 
splnenie finančných potrieb na podporu 
oživenia a iných priorít Únie.

8. pripomína, že zavedenie súboru 
nových vlastných zdrojov je nevyhnutné na 
splnenie finančných potrieb na podporu 
obnovy a iných priorít Únie; naliehavo 
vyzýva členské štáty, aby sa urýchlene 
dohodli na zvýšení stropov vlastných 
zdrojov a aby prijali dodatočné vlastné 
zdroje, ako je podiel príjmov zo 
spoločného konsolidovaného základu 
dane z príjmov právnických osôb, daň z 
digitálnych služieb, daň z finančných 
transakcií, príspevok z plastov a 
mechanizmus kompenzácie uhlíka na 
hraniciach;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 54
Esther de Lange

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. pripomína, že zavedenie koša 
nových vlastných zdrojov je nevyhnutné na 
splnenie finančných potrieb na podporu 
oživenia a iných priorít Únie.

8. pripomína, že zavedenie súboru 
nových vlastných zdrojov je nevyhnutné na 
splnenie finančných potrieb na podporu 
obnovy a iných priorít Únie; domnieva sa, 
že splácanie dlhu, ktorý vznikol v 
dôsledku mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti, nesmie byť na úkor budúcich 
európskych rozpočtov a generácií 
Európanov a malo by sa začať čo najskôr, 
ak to hospodárska situácia umožní, už v 
rozpočtovom období 2021 – 2027;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. pripomína, že zavedenie koša 
nových vlastných zdrojov je nevyhnutné 
na splnenie finančných potrieb na podporu 
oživenia a iných priorít Únie.

8. opakuje, že revízia systémov 
vlastných zdrojov EÚ a zavedenie súboru 
nových vlastných zdrojov od 1. januára 
2021 na základne právne záväzného 
harmonogramu sú mimoriadne dôležité 
pre uspokojenie vyšších finančných 
potrieb na podporu obnovy a iných priorít 
Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Alfred Sant
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Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. pripomína, že zavedenie koša 
nových vlastných zdrojov je nevyhnutné na 
splnenie finančných potrieb na podporu 
oživenia a iných priorít Únie.

8. pripomína, že zavedenie súboru 
nových vlastných zdrojov, ktoré sa 
škodlivým spôsobom osobitne 
nezameriavajú na ekonomiku žiadneho 
konkrétneho členského štátu, je 
nevyhnutné na splnenie finančných potrieb 
na podporu obnovy a iných priorít Únie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík

Návrh stanoviska
Odsek 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. zdôrazňuje, že je potrebné 
predložiť nové návrhy vlastných zdrojov, 
a žiada o jasný a záväzný harmonogram 
ich zavedenia; pripomína, že je dôležité 
nastoliť európsku zvrchovanosť v oblasti 
digitalizácie, priemyslu, zdravotníctva a 
bezpečnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Lefteris Christoforou

Návrh stanoviska
Odsek 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. požaduje okamžité zastavenie 
akéhokoľvek financovania poskytnutého 
krajinám, ktoré nedodržiavajú základné 
hodnoty EÚ, zásadu právneho štátu, 
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ľudské práva, európske a medzinárodné 
právo a zvrchovanosť členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Jonás Fernández
v mene skupiny S&D
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel

Návrh stanoviska
Odsek 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. požaduje, aby rozpočet prispieval k 
plneniu priorít politík, pokiaľ ide o 
dobudovanie únie kapitálových trhov, 
vrátane podpory investícií v kontexte 
obnovy po skončení pandémie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Jonás Fernández
v mene skupiny S&D
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen
v mene skupiny Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel, Janusz Lewandowski

Návrh stanoviska
Odsek 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8b. požaduje primerané finančné a 
ľudské zdroje pre európske orgány 
dohľadu (ESA) so zreteľom na úlohy, 
ktoré im boli novo pridelené, a právomoci 
vyplývajúce z prijatia nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
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2019/21751a; domnieva sa však, že by sa 
mala zlepšiť štruktúra riadenia a 
zodpovednosť; zdôrazňuje, že vývoj v 
oblasti finančných technológií, platieb a 
nebankového finančného 
sprostredkovania môže so sebou prinášať 
nové právomoci a úlohy pre ESA, ktoré by 
mali byť vyvážené primeranými zdrojmi;
_____________________
1a Nariadenie Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2019/2175 z 18. decembra 
2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 
č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje 
Európsky orgán dohľadu (Európsky 
orgán pre bankovníctvo), nariadenie (EÚ) 
č. 1094/2010, ktorým sa zriaďuje 
Európsky orgán dohľadu (Európsky 
orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové 
poistenie zamestnancov), nariadenie (EÚ) 
č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje 
Európsky orgán dohľadu (Európsky 
orgán pre cenné papiere a trhy), 
nariadenie (EÚ) č. 600/2014 o trhoch 
s finančnými nástrojmi, nariadenie (EÚ) 
2016/1011 o indexoch používaných ako 
referenčné hodnoty vo finančných 
nástrojoch a finančných zmluvách alebo 
na meranie výkonnosti investičných 
fondov a nariadenie (EÚ) 2015/847 o 
údajoch sprevádzajúcich prevody 
finančných prostriedkov (Ú. v. EÚ L 334, 
27.12.2019, s. 1).

Or. en


