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Pozmeňujúci návrh 1
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 1 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Parížsku dohodu 
zmluvných strán Rámcového dohovoru 
Organizácie Spojených národov o zmene 
klímy a ciele udržateľného rozvoja,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Joachim Schuster, Pedro Marques, Csaba Molnár, Margarida Marques, Aurore Lalucq, 
Pedro Silva Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
Citácia 2 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 27. mája 2020 s názvom Správny čas pre 
Európu: náprava škôd a príprava 
budúcnosti pre ďalšie generácie 
(COM(2020)456),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Joachim Schuster, Pedro Marques, Csaba Molnár, Margarida Marques, Aurore Lalucq, 
Pedro Silva Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
Citácia 2 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na pracovný 
dokument útvarov Komisie z 27. mája 



PE695.307v01-00 4/152 AM\1236429SK.docx

SK

2020 s názvom Identifikácia potrieb pre 
obnovu Európy (SWD(2020)98),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Joachim Schuster, Pedro Marques, Csaba Molnár, Margarida Marques, Aurore Lalucq, 
Pedro Silva Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
Citácia 3 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 
6. júna 2021 s názvom Kontrola 
Európskeho parlamentu v súvislosti s 
prebiehajúcim hodnotením národných 
plánov obnovy a odolnosti Komisiou a 
Radou,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Gunnar Beck, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, France Jamet

Návrh uznesenia
Citácia 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na jarnú európsku 
hospodársku prognózu Komisie z 12. mája 
2021,

– so zreteľom na letnú európsku 
hospodársku prognózu Komisie zo 7. júla 
2021,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Citácia 7
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na jarnú európsku 
hospodársku prognózu Komisie z 12. mája 
2021,

– so zreteľom na letnú hospodársku 
prognózu Komisie zo 7. júla 2021,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Joachim Schuster, Pedro Marques, Csaba Molnár, Margarida Marques, Aurore Lalucq, 
Evelyn Regner, Pedro Silva Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
Citácia 7 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
zo 4. marca 2021 s názvom Akčný plán na 
realizáciu Európskeho piliera sociálnych 
práv (COM(2021)102),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Joachim Schuster, Pedro Marques, Csaba Molnár, Margarida Marques, Aurore Lalucq, 
Evelyn Regner, Pedro Silva Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
Citácia 7 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na sociálny záväzok 
Rady, Komisie, Európskeho parlamentu a 
sociálnych partnerov z Porta zo 7. mája 
2021,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs
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Návrh uznesenia
Citácia 17 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na akčný plán 
Komisie v oblasti komplexnej politiky 
Únie na predchádzanie praniu špinavých 
peňazí a financovaniu terorizmu 
(C(2020)2800),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Joachim Schuster, Pedro Marques, Csaba Molnár, Margarida Marques, Aurore Lalucq, 
Pedro Silva Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
Citácia 17 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
zo 17. septembra 2020 s názvom Ročná 
stratégia udržateľného rastu na rok 2021 
(COM(2020)0575),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Joachim Schuster, Pedro Marques, Csaba Molnár, Margarida Marques, Aurore Lalucq, 
Pedro Silva Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
Citácia 17 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na 
medziinštitucionálnu dohodu zo 
16. decembra 2020 o rozpočtovej 
disciplíne, spolupráci v rozpočtových 
záležitostiach a správnom finančnom 
riadení, ako aj o nových vlastných 
zdrojoch vrátane plánu na zavedenie 
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nových vlastných zdrojov (P9_TA-
PROV(2020)0358),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs

Návrh uznesenia
Citácia 17 b (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 13
Luis Garicano, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Citácia 19 a (nová)

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, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, France Jamet

Návrh uznesenia
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Citácia 19 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na hodnotiacu 
tabuľku štátnej pomoci Komisie za rok 
2020,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Gunnar Beck, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, France Jamet

Návrh uznesenia
Citácia 19 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na spoločnú správu o 
zamestnanosti na rok 2021,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Gunnar Beck, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, France Jamet

Návrh uznesenia
Citácia 19 c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu Komisie o 
daňových trendoch v EÚ z roku 2021,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, France Jamet, Antonio Maria 
Rinaldi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže európsky semester zohráva 
dôležitú úlohu pri koordinácii 
hospodárskych a rozpočtových politík 
v členských štátoch;

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 18
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže európsky semester zohráva 
dôležitú úlohu pri koordinácii 
hospodárskych a rozpočtových politík 
v členských štátoch;

A. keďže európsky semester má 
koordinovať hospodárske a rozpočtové 
politiky v členských štátoch; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že od zavedenia 
európskeho semestra v roku 2011 do roku 
2018 Komisia 63-krát odporučila, aby 
vlády obmedzili výdavky na zdravotnú 
starostlivosť alebo privatizovali 
zdravotnícke služby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Joachim Schuster, Paul Tang, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, 
Margarida Marques, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Pedro Silva Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže európsky semester zohráva 
dôležitú úlohu pri koordinácii 
hospodárskych a rozpočtových politík 
v členských štátoch;

A. keďže európsky semester zohráva 
dôležitú úlohu pri koordinácii 
hospodárskych politík, politík 
zamestnanosti, sociálnych a rozpočtových 
politík v členských štátoch; konštatuje, že 
semester bol rozšírený tak, aby okrem 
iného zahŕňal otázky týkajúce sa 
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finančného sektora a zdaňovania, ako aj 
ciele udržateľného rozvoja OSN; 
konštatuje, že v záujme ďalšieho 
posilnenia hospodárskej a sociálnej 
odolnosti musí EÚ postupovať v súlade so 
zásadami Európskeho piliera sociálnych 
práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Luis Garicano, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, 
Caroline Nagtegaal

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže európsky semester zohráva 
dôležitú úlohu pri koordinácii 
hospodárskych a rozpočtových politík 
v členských štátoch;

A. keďže európsky semester zohráva 
dôležitú úlohu pri koordinácii 
hospodárskych a rozpočtových politík 
v členských štátoch, ktoré v prvom rade 
slúžia na zabezpečenie zdravých verejných 
financií, predchádzanie nadmerným 
makroekonomickým nerovnováham, 
podporu štrukturálnych reforiem a 
podporu investícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže európsky semester zohráva 
dôležitú úlohu pri koordinácii 
hospodárskych a rozpočtových politík 
v členských štátoch;

A. keďže európsky semester zohráva 
dôležitú úlohu pri koordinácii 
hospodárskych a rozpočtových politík 
v členských štátoch, čím sa zabezpečuje 
makroekonomická stabilita hospodárskej 
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a menovej únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Engin Eroglu

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže európsky semester zohráva 
dôležitú úlohu pri koordinácii 
hospodárskych a rozpočtových politík 
v členských štátoch;

A. keďže európsky semester zohráva 
dôležitú úlohu pri koordinácii 
hospodárskych a rozpočtových politík 
v členských štátoch, ktorých hlavným 
cieľom je zabezpečiť udržateľné rozpočty;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 23
Margarida Marques, Marek Belka, Victor Negrescu

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže európsky semester zohráva 
dôležitú úlohu pri koordinácii 
hospodárskych a rozpočtových politík 
v členských štátoch;

A. keďže európsky semester zohráva 
dôležitú úlohu pri koordinácii 
hospodárskych a rozpočtových politík 
v členských štátoch a bol dočasne 
prispôsobený, aby sa mohol koordinovať s 
Mechanizmom na podporu obnovy a 
odolnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Alfred Sant, Pedro Marques, Csaba Molnár, 
Margarida Marques, Pedro Silva Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
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Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže podľa prognóz Komisie 
miera rastu HDP na rok 2021 predstavuje 
4,3 % HDP na obyvateľa v eurozóne a 4,2 
% v EÚ27 a v roku 2022 sa očakáva jej 
zvýšenie na 4,4 %;

B. keďže podľa letnej prognózy 
Komisie miera rastu HDP na rok 2021 
predstavuje 4,8 % a na rok 2022 
predstavuje 4,5 % v EÚ27 aj v eurozóne; 
keďže rozdiely medzi krajinami, pokiaľ 
ide o tempo obnovy po kríze, sú naďalej 
značné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže podľa prognóz Komisie 
miera rastu HDP na rok 2021 predstavuje 
4,3 % HDP na obyvateľa v eurozóne a 4,2 
% v EÚ27 a v roku 2022 sa očakáva jej 
zvýšenie na 4,4 %;

B. keďže podľa letnej hospodárskej 
prognózy Komisie miera rastu HDP na rok 
2021 predstavuje 4,5 % HDP na obyvateľa 
v eurozóne a 4,8 % v EÚ27 a v roku 2022 
sa očakáva jej zvýšenie na 4,5 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Eugen Jurzyca

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže nízka produktivita a 
globálna konkurencieschopnosť EÚ si 
vyžadujú naliehavé štrukturálne reformy 
a návrat k fiškálnej disciplíne s cieľom 
vytvoriť podmienky pre silnejší rast;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 27
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže rast sám osebe nie je 
cieľom, pretože splnenie cieľov zelenej 
dohody a Parížskej dohody si vyžaduje 
cielené fiškálne úsilie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Bb. keďže environmentálna a sociálna 
udržateľnosť sú prepojené s rizikami z 
hľadiska dlhodobej fiškálnej 
udržateľnosti a rastie význam 
monitorovania fiškálnych rizík súvisiacich 
s udržateľnosťou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Gunnar Beck, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, France Jamet

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže podľa hospodárskej C. keďže podľa hospodárskej 
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prognózy Komisie z jari 2021 bol pokles 
hospodárskej činnosti menší, než sa 
očakávalo, a to vďaka núdzovým 
podporným opatreniam v podobe 
poskytnutia likvidity podnikom a ochrany 
príjmov a pracovných miest občanov EÚ;

prognózy Komisie z leta 2021 bol pokles 
hospodárskej činnosti menší, než sa 
očakávalo, údajne čiastočne z dôvodu 
núdzových podporných opatrení v podobe 
poskytnutia likvidity podnikom a ochrany 
príjmov a pracovných miest občanov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže podľa hospodárskej 
prognózy Komisie z jari 2021 bol pokles 
hospodárskej činnosti menší, než sa 
očakávalo, a to vďaka núdzovým 
podporným opatreniam v podobe 
poskytnutia likvidity podnikom a ochrany 
príjmov a pracovných miest občanov EÚ;

C. keďže podľa hospodárskej 
prognózy Komisie z leta 2021 bol pokles 
hospodárskej činnosti menší, než sa 
očakávalo, a to vďaka núdzovým 
podporným opatreniam v podobe 
poskytnutia likvidity podnikom a ochrany 
príjmov a pracovných miest občanov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže však z letnej hospodárskej 
prognózy Komisie vyplýva významný 
rozdiel v tempe obnovy jednotlivých 
členských štátov, pričom tento rozdiel sa 
pohybuje od 2,7 % do 7,4 %; keďže tieto 
rozdiely odôvodňujú prístup špecifický pre 
jednotlivé krajiny, a to nielen v plánoch 
obnovy a odolnosti a pri vykonávaní 
viacročného finančného rámca, ale aj pri 
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uplatňovaní rozpočtových pravidiel;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 32
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže obnova hospodárstva po 
pandémii si vyžaduje rýchle vykonanie 
plánu obnovy EÚ, ktorý sa musí zamerať 
na i) spravodlivú zelenú transformáciu; 
digitálnu transformáciu; hospodársku 
súdržnosť, produktivitu a 
konkurencieschopnosť; sociálnu a 
územnú súdržnosť; inštitucionálnu 
odolnosť a vi) politiky pre ďalšiu 
generáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže predčasné zrušenie 
fiškálnych stimulov a nedostatočná 
koordinácia fiškálnych opatrení môžu 
prehĺbiť už existujúce rozdiely v 
eurozóne, a tým oslabiť jej súdržnosť a 
integritu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 34
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže sa očakáva, že hospodárstvo 
EÚ dosiahne svoju predkrízovú úroveň 
štvrťročnej produkcie v priebehu roka 
2021, pričom hospodárska činnosť sa vo 
všetkých členských štátoch oživí;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže sa očakáva, že hospodárstvo 
EÚ dosiahne svoju predkrízovú úroveň 
štvrťročnej produkcie v priebehu roka 
2021, pričom hospodárska činnosť sa vo 
všetkých členských štátoch oživí;

D. keďže podľa letnej hospodárskej 
prognózy sa predpokladá, že v poslednom 
štvrťroku 2021 sa reálny HDP v EÚ aj v 
eurozóne vráti na svoju predkrízovú 
úroveň, zatiaľ čo v prípade eurozóny je to 
o jeden štvrťrok skôr, ako sa očakávalo v 
jarnej prognóze;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Eugen Jurzyca

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže hospodársky rast pred 
pandémiou sa do veľkej miery spoliehal 
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na nekonvenčnú a v dlhodobom horizonte 
neudržateľnú menovú politiku; keďže 
menová politika nedokázala vytvoriť 
impulz pre reformy na zvýšenie 
produktivity, a tým aj pre udržateľný rast;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Joachim Schuster, Paul Tang, Jonás Fernández, Alfred Sant, Pedro Marques, Csaba 
Molnár, Margarida Marques, Evelyn Regner, Pedro Silva Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže miera nezamestnanosti klesla 
v máji 2021 na priemernú mieru 8,4 % v 
eurozóne a 7,6 % v EÚ27 a keďže v roku 
2022 sa očakáva ďalší pokles na 7,8 % a 7 
%;

E. keďže Európska únia celkovo v 
roku 2020 stratila viac ako 3 milióny 
pracovných miest a počas krízy sa miera 
nezamestnanosti zvýšila vo všetkých 
členských štátoch; keďže mladí ľudia 
zaznamenali najprudší pokles 
zamestnanosti; keďže miera 
nezamestnanosti klesla v máji 2021 od 
minulého leta na priemernú mieru 8,4 % v 
eurozóne a 7,6 % v EÚ27; keďže sa 
očakáva, že miera nezamestnanosti v troch 
členských štátoch klesne pod úroveň z 
roku 2019; keďže v apríli 2021 bola miera 
nezamestnanosti mladých ľudí 17,1 % v 
EÚ a 17,2 %, čo je viac ako pred krízou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže z najnovších údajov 
Eurostatu vyplýva, že cestovný ruch EÚ sa 
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počas pandémie znížil o 61 % s najvyšším 
poklesom zaznamenaným na Malte (–
80 %) a v Španielsku (–78 %), po ktorých 
nasleduje Grécko (–74 %), Portugalsko (–
70 %) a Maďarsko (–66 %);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ec. keďže v celej EÚ je nevyhnutný 
priamy štátny zásah v podobe podpory pre 
podniky a pracovníkov, aby sa zabránilo 
najhorším scenárom hospodárskej krízy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Eugen Jurzyca
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže v roku 2020 členské štáty 
poskytli celkovú fiškálnu podporu 
odhadovanú na viac ako 6,5 % HDP a v 
dôsledku toho sa celkový deficit verejných 
financií eurozóny a EÚ zvýšil z historicky 
nízkych úrovní približne 0,5 % HDP v 
roku 2019 na približne 7 % v roku 2020, 
čo sa nevyhnutne odrazí v celkovej úrovni 
dlhu;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, Margarida 
Marques, Pedro Silva Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže v roku 2020 členské štáty 
poskytli celkovú fiškálnu podporu 
odhadovanú na viac ako 6,5 % HDP a v 
dôsledku toho sa celkový deficit verejných 
financií eurozóny a EÚ zvýšil z historicky 
nízkych úrovní približne 0,5 % HDP v 
roku 2019 na približne 7 % v roku 2020, čo 
sa nevyhnutne odrazí v celkovej úrovni 
dlhu;

F. keďže v roku 2020 členské štáty 
poskytli celkovú fiškálnu podporu 
odhadovanú na viac ako 6,5 % HDP a v 
dôsledku toho sa celkový deficit verejných 
financií eurozóny a EÚ zvýšil z historicky 
nízkych úrovní približne 0,5 % HDP v 
roku 2019 na približne 7 % v roku 2020, čo 
sa nevyhnutne odrazí v celkovej úrovni 
dlhu; keďže nárast deficitu je spôsobený 
najmä prijatím nových alebo rozšírených 
núdzových podporných opatrení v reakcii 
na potrebu nových obmedzení 
hospodárskej činnosti v prvej časti roka 
2021;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Markus Ferber
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže v roku 2020 členské štáty 
poskytli celkovú fiškálnu podporu 
odhadovanú na viac ako 6,5 % HDP a v 
dôsledku toho sa celkový deficit verejných 
financií eurozóny a EÚ zvýšil z historicky 
nízkych úrovní približne 0,5 % HDP v 
roku 2019 na približne 7 % v roku 2020, čo 
sa nevyhnutne odrazí v celkovej úrovni 
dlhu;

F. keďže v roku 2020 členské štáty 
poskytli celkovú fiškálnu podporu 
odhadovanú na viac ako 6,5 % HDP a v 
dôsledku toho sa celkový deficit verejných 
financií eurozóny a EÚ zvýšil z úrovní 
približne 0,5 % HDP v roku 2019 na 
približne 7 % v roku 2020, čo sa 
nevyhnutne odrazí vo výrazne vyššej 
celkovej úrovni dlhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, Margarida 
Marques, Pedro Silva Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže rozsah núdzových opatrení 
súvisiacich s pandémiou COVID-19 je 
značný, a to podľa odhadov 4 % HDP v 
rokoch 2020 a 2021 v EÚ ako celku 
vrátane núdzových výdavkov na podniky, 
pracovníkov a zdravotnú starostlivosť; 
očakáva sa, že hlavné zámery fiškálnej 
politiky EÚ budú v roku 2022 mierne 
expanzívne, a to aj vďaka fiškálnej 
podpore z očakávaného zrýchlenia 
výdavkov financovaných z grantov 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Eugen Jurzyca
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže na dosiahnutie silnejšieho 
rastu po pandémii musia členské štáty 
vykonať štrukturálne reformy s cieľom 
zlepšiť svoju konkurencieschopnosť a 
prilákať investície podporujúce rast;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Gunnar Beck, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, France Jamet

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže pomer verejného dlhu k 
HDP v EÚ sa v tomto roku odhaduje na 
úrovni 94 %, zatiaľ čo pomer dlhu k HDP 
v eurozóne by mal mať rovnaký trend a v 
tomto roku by sa mal zvýšiť na 102 %;

G. keďže pomer verejného dlhu k 
HDP v EÚ sa v tomto roku odhaduje na 
úrovni 94 %, zatiaľ čo pomer dlhu k HDP 
v eurozóne by mal mať rovnaký trend a v 
tomto roku by sa mal zvýšiť na 102 %; 
keďže sa očakáva, že 7 členských štátov 
bude mať tento rok pomer dlhu k HDP 
oveľa vyšší ako 100 %, pričom jeden 
členský štát dokonca výrazne prekročí 
200 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže pomer verejného dlhu k 
HDP v EÚ sa v tomto roku odhaduje na 

G. keďže pomer verejného dlhu k 
HDP v EÚ sa v tomto roku odhaduje na 
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úrovni 94 %, zatiaľ čo pomer dlhu k HDP 
v eurozóne by mal mať rovnaký trend a v 
tomto roku by sa mal zvýšiť na 102 %;

úrovni 94 %, zatiaľ čo pomer dlhu k HDP 
v eurozóne by mal mať rovnaký trend a v 
tomto roku by sa mal zvýšiť na 102 %; 
keďže to vyvoláva značné pochybnosti v 
súvislosti s dlhodobou udržateľnosťou 
dlhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Gunnar Beck, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, France Jamet

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže pomer verejného dlhu k 
HDP v EÚ sa v tomto roku odhaduje na 
úrovni 94 %, zatiaľ čo pomer dlhu k HDP 
v eurozóne by mal mať rovnaký trend a v 
tomto roku by sa mal zvýšiť na 102 %;

G. keďže pomer verejného dlhu k 
HDP v EÚ sa v tomto roku odhaduje na 
úrovni 94 %, zatiaľ čo pomer dlhu k HDP 
v eurozóne by mal mať rovnaký trend a v 
tomto roku by sa mal zvýšiť na 
alarmujúcich 102 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže okrem toho sa (absolútne) 
hodnoty verejného dlhu a pomer k 
hodnotám HDP v jednotlivých krajinách 
výrazne líšia; keďže táto realita 
predchádzala pandémii a v dôsledku 
pandémie sa zhoršila; keďže spôsoby 
znižovania by sa mali prispôsobiť 
konkrétnej realite každej krajiny;

Or. pt
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Pozmeňujúci návrh 50
Eugen Jurzyca

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže bezprecedentné úrovne 
verejného dlhu predstavujú brzdu obnovy, 
väčšie riziko fiškálnej krízy, nižšie 
národné úspory a príjem a môžu viesť k 
veľkým zvýšeniam daní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže pomer dlhu k HDP 
dosahoval 98 % v roku 2020 a 83,9 % v 
roku 2019;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže referenčné hodnoty až do 3 
% plánovaného alebo skutočného deficitu 
verejných financií a 60-percentný pomer 
dlhu k HDP sú vymedzené v ZFEÚ;

H. keďže referenčné hodnoty až do 3 
% plánovaného alebo skutočného deficitu 
verejných financií a 60-percentný pomer 
dlhu k HDP, vymedzené v ZFEÚ, nie sú 
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podložené spoľahlivými ekonomickými 
dôvodmi, sú odtrhnuté od súčasnej reality 
a už nie sú realizovateľné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Joachim Schuster, Paul Tang, Jonás Fernández, Alfred Sant, Pedro Marques, 
Margarida Marques, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Pedro Silva Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže referenčné hodnoty až do 3 
% plánovaného alebo skutočného deficitu 
verejných financií a 60-percentný pomer 
dlhu k HDP sú vymedzené v ZFEÚ;

H. keďže referenčné hodnoty až do 
3 % plánovaného alebo skutočného deficitu 
verejných financií a 60-percentný pomer 
dlhu k HDP sú vymedzené v ZFEÚ; keďže 
tieto referenčné hodnoty boli stanovené 
na začiatku 90. rokov 20. storočia v 
zásadne odlišných hospodárskych 
podmienkach a nie sú založené na 
vedeckej analýze udržateľnosti dlhu 
verejných rozpočtov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Gunnar Beck, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Jaak Madison

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže referenčné hodnoty až do 3 
% plánovaného alebo skutočného deficitu 
verejných financií a 60-percentný pomer 
dlhu k HDP sú vymedzené v ZFEÚ;

H. keďže referenčné hodnoty až do 3 
% plánovaného alebo skutočného deficitu 
verejných financií a 60-percentný pomer 
dlhu k HDP sú vymedzené v ZFEÚ; keďže 
od členských štátov nemožno očakávať, že 
budú využívať výhody stabilnej, najmä 
severnej meny, a zároveň budú 
uplatňovať južné rozpočtové a fiškálne 
politiky; keďže to doposiaľ viedlo k 



AM\1236429SK.docx 25/152 PE695.307v01-00

SK

latinizácii eura, a nie k zdravým a 
zodpovedným rozpočtovým a fiškálnym 
politikám v členských štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže referenčné hodnoty až do 3 
% plánovaného alebo skutočného deficitu 
verejných financií a 60-percentný pomer 
dlhu k HDP sú vymedzené v ZFEÚ;

H. keďže referenčné hodnoty až do 3 
% plánovaného alebo skutočného deficitu 
verejných financií a 60-percentný pomer 
dlhu k HDP sú vymedzené v Zmluve o 
fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a 
preto by mali usmerňovať tvorbu 
hospodárskej politiky v Únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ha. keďže v čase prijatia uvedených 
pravidiel v 90. rokoch 20. storočia sa 
prevládajúce hospodárske podmienky v 
EÚ výrazne líšili od súčasných 
podmienok: 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 
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prognózovaná na úrovni 2 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Joachim Schuster, Paul Tang, Jonás Fernández, Alfred Sant, Pedro Marques, 
Margarida Marques, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Pedro Silva Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ha. keďže investície vo verejnom i 
súkromnom sektore boli už aj pred krízou 
zjavne nedostatočné, a to aj napriek 
historicky nízkym úrokovým sadzbám; 
keďže na riešenie rozsiahlych 
oneskorených verejných investícií, okrem 
iného do dopravnej, vzdelávacej a 
vedeckej infraštruktúry a na energické 
riešenie výziev digitálnej transformácie, 
zelenej a spravodlivej transformácie sú 
potrebné dodatočné ročné verejné 
investície v rozsahu trojciferných miliárd, 
ktoré nemožno zabezpečiť v rámci 
súčasnej fiškálnej politiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Paul Tang, Csaba Molnár, Marek Belka, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, Pedro 
Marques, Margarida Marques, Aurore Lalucq

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ha. keďže sadzba dane z príjmu 
právnických osôb v Európskej únii sa od 
80. rokov 20. storočia znížila o viac ako 
polovicu, z 50 % v roku 1985 na terajších 
21 %1a;
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_________________
1a https://www.taxobservatory.eu

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ha. keďže európsky semester bol tento 
rok upravený vzhľadom na prepojenia s 
plánmi členských štátov na podporu 
obnovy a odolnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Paul Tang, Csaba Molnár, Marek Belka, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, Pedro 
Marques, Margarida Marques, Aurore Lalucq

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hb. keďže sa odhaduje, že v dôsledku 
vyhýbania sa daňovým povinnostiam 
právnických osôb EÚ každoročne 
prichádza o 160 až 190 miliárd EUR2a;

_________________
2a 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/
etudes/STUD/2016/558776/EPRS_STU(2
016)558776_EN.pdf.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
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Paul Tang, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, Pedro Marques, Margarida Marques, 
Aurore Lalucq

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hc. keďže minimálna účinná daňová 
sadzba vo výške 21 % by mohla pomôcť 
vládam EÚ získať dodatočné príjmy vo 
výške približne 100 miliárd EUR ročne; 
keďže pri minimálnej miere 15 % by sa to 
znížilo na približne 50 miliárd EUR3a;

_________________
3a https://www.taxobservatory.eu/wp-
content/uploads/2021/07/TaxObservatory
_Report_Tax_Deficit_July2021_Revised.p
df.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Paul Tang, Csaba Molnár, Marek Belka, Evelyn Regner, Pedro Marques, Margarida 
Marques, Aurore Lalucq

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hd. keďže ECB predpovedala, že 
chýbajúce opatrenia v oblasti zmeny klímy 
by mohli z dlhodobého hľadiska znížiť 
HDP Európy o približne 20 
percentuálnych bodov; keďže takéto 
zníženie miery rastu by znamenalo 
obrovské ľudské náklady a poškodilo by 
dlhodobú udržateľnosť verejných financií 
v eurozóne4a;

_________________
4a 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/
ecb.climateriskfinancialstability202107~8
7822fae81.en.pdf.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže aspekty týkajúce sa 
prípadnej budúcnosti rámca správy 
hospodárskych záležitostí EÚ sa riešili v 
rámci preskúmania makroekonomického 
legislatívneho rámca v správe Výboru pre 
hospodárske a menové veci z 22. júna 2021 
venovanej tejto otázke;

I. keďže aspekty týkajúce sa 
prípadnej budúcnosti rámca správy 
hospodárskych záležitostí EÚ sa riešili v 
rámci preskúmania makroekonomického 
legislatívneho rámca v správe Výboru pre 
hospodárske a menové veci z 22. júna 2021 
venovanej tejto otázke; vyjadruje 
poľutovanie nad nedostatočnou 
ambicióznosťou tejto správy, pokiaľ ide o 
výzvu na postupné zmeny zmlúv a 
zásadnú transformáciu správy 
hospodárskych záležitostí EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Margarida Marques, Marek Belka, Victor Negrescu, Pedro Silva Pereira

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže aspekty týkajúce sa 
prípadnej budúcnosti rámca správy 
hospodárskych záležitostí EÚ sa riešili v 
rámci preskúmania makroekonomického 
legislatívneho rámca v správe Výboru pre 
hospodárske a menové veci z 22. júna 
2021 venovanej tejto otázke;

I. keďže aspekty týkajúce sa 
prípadnej budúcnosti rámca správy 
hospodárskych záležitostí EÚ sa riešili v 
rámci preskúmania makroekonomického 
legislatívneho rámca v správe Európskeho 
parlamentu z 8. júla 2021 venovanej tejto 
otázke;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 65
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, Margarida 
Marques, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Pedro Silva Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ia. keďže plány obnovy a odolnosti 
prijaté členskými štátmi budú zahŕňať ich 
národné programy reforiem a investícií 
navrhnuté v súlade s cieľmi politiky EÚ 
so zameraním na tieto oblasti politiky: 
zelená transformácia; digitálna 
transformácia; inteligentný, udržateľný 
a inkluzívny rast; sociálna a územná 
súdržnosť; zdravie, hospodárska, sociálna 
a inštitucionálna odolnosť; politiky pre 
budúcu generáciu, deti a mládež;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Eugen Jurzyca

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ia. keďže v súlade so zmluvami sa 
musia dodržiavať zásady subsidiarity a 
proporcionality, najmä pri vykonávaní 
vhodnej sociálnej politiky a daňovej 
politiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Alfred Sant, Pedro Marques, Csaba Molnár, 
Margarida Marques, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Pedro Silva Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I b (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ib. keďže výsledkom krízy bolo 
zvýšenie sociálnych, územných, 
hospodárskych a rodových nerovností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Joachim Schuster, Paul Tang, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, 
Margarida Marques, Aurore Lalucq, Pedro Silva Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Joachim Schuster, Paul Tang, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, 
Margarida Marques, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Pedro Silva Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Id. keďže na sociálnom samite v 
Porte, ktorý sa konal 7. a 8. mája 2021, 
vedúci predstavitelia EÚ uznali Európsky 
pilier sociálnych práv za základný prvok 
obnovy a keďže v Portskom vyhlásení 
zdôraznili svoje odhodlanie pokračovať v 
posilňovaní jeho vykonávania na úrovni 
EÚ a na vnútroštátnej úrovni;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. konštatuje, že európske 
hospodárstvo sa zotavuje z ničivého vplyvu 
celosvetovej pandémie; je naďalej 
znepokojený nízkym potenciálom rastu v 
porovnaní s ostatnými regiónmi v období 
obnovy po pandémii;

1. konštatuje, že európske 
hospodárstvo sa zotavuje z ničivého vplyvu 
celosvetovej pandémie, zdôrazňuje 
kľúčový význam, ktorý zohrali a budú 
naďalej zohrávať včasné politické zásahy 
a bezprecedentný a ambiciózny balík 
obnovy NextGenerationEU pri 
zmierňovaní vplyvu ničivej celosvetovej 
pandémie na európske hospodárstvo; je 
naďalej znepokojený nízkym potenciálom 
rastu v porovnaní s ostatnými regiónmi v 
období obnovy po pandémii a vyzýva na 
pokračujúce expanzívne zámery fiškálnej 
politiky na tak dlho, ako bude potrebné na 
podporu obnovy po pandémii COVID-19 a 
na podporu transformačných zmien, 
vďaka ktorým sa hospodárstva stanú 
zelenšími, digitálnejšími a inkluzívnejšími, 
pri súčasnom zabezpečení fiškálnej 
udržateľnosti v strednodobom horizonte; 
varuje pred predčasným zastavením 
podpory a súhlasí s odporúčaním 
Komisie, že fiškálna politika by mala byť 
aj naďalej agilná a mala by sa v prípade 
potreby prispôsobovať zmenám situácie; 
domnieva sa, že opatrenia fiškálnej 
podpory by mali byť s postupom obnovy 
cielenejšie; podporuje politiky, ktoré sú 
prispôsobené štádiu pandémie, ceste k 
obnove hospodárstva a individuálnej 
situácii krajín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
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Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. konštatuje, že európske 
hospodárstvo sa zotavuje z ničivého vplyvu 
celosvetovej pandémie; je naďalej 
znepokojený nízkym potenciálom rastu v 
porovnaní s ostatnými regiónmi v období 
obnovy po pandémii;

1. konštatuje, že európske 
hospodárstvo sa zotavuje z ničivého vplyvu 
celosvetovej pandémie; je naďalej 
znepokojený nízkym potenciálom rastu v 
porovnaní s ostatnými regiónmi v období 
obnovy po pandémii a rizikami recesie, 
keďže vplyv pandémie stále pokračuje; 
zdôrazňuje, že hospodársky vývoj bude do 
veľkej miery určovaný tým, ako úspešne 
očkovacie programy potlačia pandémiu a 
ako rýchlo vlády zrušia obmedzenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Gunnar Beck, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, France Jamet

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. konštatuje, že európske 
hospodárstvo sa zotavuje z ničivého 
vplyvu celosvetovej pandémie; je naďalej 
znepokojený nízkym potenciálom rastu v 
porovnaní s ostatnými regiónmi v období 
obnovy po pandémii;

1. konštatuje, že HDP znovu rastie po 
ničivom vplyve celosvetovej pandémie; 
zdôrazňuje, že rast HDP nie je 
nevyhnutne dobrým ukazovateľom na 
posúdenie odolnosti a obnovy 
hospodárstva; je naďalej znepokojený 
nízkym potenciálom rastu v porovnaní s 
regiónmi mimo EÚ a mimo eurozóny v 
období obnovy po pandémii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Markus Ferber
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Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. konštatuje, že európske 
hospodárstvo sa zotavuje z ničivého vplyvu 
celosvetovej pandémie; je naďalej 
znepokojený nízkym potenciálom rastu v 
porovnaní s ostatnými regiónmi v období 
obnovy po pandémii;

1. konštatuje, že európske 
hospodárstvo sa zotavuje z ničivého vplyvu 
celosvetovej pandémie; je naďalej 
znepokojený nízkym potenciálom rastu v 
porovnaní s ostatnými regiónmi v období 
obnovy po pandémii; konštatuje, že 
niektoré členské štáty utrpeli štrukturálne 
nízke úrovne rastu ešte pred pandémiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Caroline Nagtegaal, Luis Garicano, Nicola Beer, Engin Eroglu, Olivier Chastel, Ivars 
Ijabs, Linea Søgaard-Lidell

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. konštatuje, že európske 
hospodárstvo sa zotavuje z ničivého vplyvu 
celosvetovej pandémie; je naďalej 
znepokojený nízkym potenciálom rastu v 
porovnaní s ostatnými regiónmi v období 
obnovy po pandémii;

1. konštatuje, že európske 
hospodárstvo sa zotavuje z ničivého vplyvu 
celosvetovej pandémie rýchlejšie, než sa 
očakávalo; je naďalej znepokojený nízkym 
potenciálom rastu v porovnaní s ostatnými 
regiónmi v období obnovy po pandémii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. konštatuje, že európske 
hospodárstvo sa zotavuje z ničivého vplyvu 
celosvetovej pandémie; je naďalej 

1. konštatuje, že európske 
hospodárstvo sa pomaly zotavuje z 
ničivého vplyvu celosvetovej pandémie; je 
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znepokojený nízkym potenciálom rastu v 
porovnaní s ostatnými regiónmi v období 
obnovy po pandémii;

naďalej znepokojený nízkym potenciálom 
rastu v porovnaní s ostatnými regiónmi v 
období obnovy po pandémii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Gunnar Beck, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, France Jamet

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. 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, tolerantnejším prístupom k 
emisiám štátneho dlhu a k financovaniu 
dlhov vnútroštátnych rozpočtov a 
zvýšením hromadného sledovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. domnieva sa, že zdanlivo 
„symetrické“ účinky pandémie COVID-19 
v skutočnosti rozšírili sociálno-
ekonomickú priepasť medzi členskými 
štátmi EÚ a ich regiónmi; zdôrazňuje 
preto, že teraz nie je čas na univerzálne 
stratégie, pokiaľ ide o štrukturálne 
reformy a politiky hospodárskej súťaže, 
najmä politiky štátnej pomoci;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 1 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1b. uznáva, že kríza spôsobená 
pandémiou COVID-19 bola obzvlášť 
závažná pre podniky, najmä MSP, v 
cestovnom ruchu, gastronómii a kultúre, v 
neposlednom rade pre podniky so sídlom v 
ostrovných regiónoch EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Gunnar Beck, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Jaak Madison

Návrh uznesenia
Odsek 1 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1b. 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 80
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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2. uznáva, že napriek pokroku v 
očkovacích kampaniach pretrvávajú značné 
riziká pre prognózy z epidemiologického a 
ekonomického hľadiska, čo by zase mohlo 
oddialiť prechod na udržateľnejšie a 
nadčasovejšie hospodárstvo;

2. uznáva, že napriek pokroku v 
očkovacích kampaniach pretrvávajú značné 
riziká pre hospodársky rozvoj z 
epidemiologického a ekonomického 
hľadiska;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. uznáva, že napriek pokroku v 
očkovacích kampaniach pretrvávajú značné 
riziká pre prognózy z epidemiologického a 
ekonomického hľadiska, čo by zase mohlo 
oddialiť prechod na udržateľnejšie a 
nadčasovejšie hospodárstvo;

2. uznáva, že napriek pokroku v 
očkovacích kampaniach pretrvávajú značné 
riziká pre prognózy z epidemiologického a 
ekonomického hľadiska, čo by zase mohlo 
oddialiť prechod na udržateľnejšie, 
zelenšie, inkluzívnejšie a nadčasovejšie 
hospodárstvo; vyjadruje znepokojenie nad 
tým, že pandémia COVID-19 naďalej 
zostáva problémom verejného zdravia, a 
to aj napriek vysokému podielu 
očkovaného obyvateľstva (v prípade 
potreby vrátane obnovenej ochrany, 
napríklad z dôvodu nových variantov);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. uznáva, že napriek pokroku v 
očkovacích kampaniach pretrvávajú značné 
riziká pre prognózy z epidemiologického a 

2. uznáva, že napriek pokroku v 
očkovacích kampaniach pretrvávajú značné 
riziká pre prognózy z epidemiologického a 
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ekonomického hľadiska, čo by zase mohlo 
oddialiť prechod na udržateľnejšie a 
nadčasovejšie hospodárstvo;

ekonomického hľadiska, čo by zase mohlo 
vytvoriť vysokú úroveň neistoty a ešte viac 
oddialiť prechod na udržateľnejšie a 
nadčasovejšie hospodárstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. trvá na tom, že výzva niektorých na 
rýchly návrat k starému režimu regulácie 
hospodárstva nemá žiadnu logiku 
vychádzajúcu zo skutočného života, o 
ktorú by sa opierala, a je založená len na 
dogme;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Gunnar Beck, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, France Jamet

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. poukazuje na to, že zavedenie 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti pomôže dosiahnuť, aby boli 
hospodárstva a spoločnosti EÚ 
udržateľnejšie, inkluzívnejšie, odolnejšie a 
lepšie pripravené na zelenú a digitálnu 
transformáciu; konštatuje, že 
mechanizmus, ktorý je ústredným prvkom 
nástroja NextGenerationEU, bude 
členským štátom poskytovať rozsiahlu 
finančnú podporu až do výšky 672,5 
miliardy EUR v grantoch a pôžičkách na 

3. poukazuje na to, že zámerom 
zavedenia Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti je dosiahnuť, aby boli 
hospodárstva a spoločnosti EÚ 
udržateľnejšie, inkluzívnejšie, odolnejšie a 
lepšie pripravené na zelenú a digitálnu 
transformáciu; konštatuje, že 
mechanizmus, ktorý je ústredným prvkom 
nástroja NextGenerationEU, ktorý je 
nezákonne financovaný z dlhu, bude 
členským štátom poskytovať rozsiahlu 
finančnú podporu až do výšky 672,5 
miliardy EUR v grantoch a pôžičkách na 
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financovanie reforiem a investícií; financovanie reforiem a investícií, pričom 
zároveň členské štáty a budúce generácie 
budú povinné splácať úvery a znášať 
úroky splatné z dlhopisov vydaných EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. poukazuje na to, že zavedenie 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti pomôže dosiahnuť, aby boli 
hospodárstva a spoločnosti EÚ 
udržateľnejšie, inkluzívnejšie, odolnejšie a 
lepšie pripravené na zelenú a digitálnu 
transformáciu; konštatuje, že 
mechanizmus, ktorý je ústredným prvkom 
nástroja NextGenerationEU, bude 
členským štátom poskytovať rozsiahlu 
finančnú podporu až do výšky 672,5 
miliardy EUR v grantoch a pôžičkách na 
financovanie reforiem a investícií;

3. poukazuje na to, že sa predpokladá, 
že zavedením Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti sa dosiahne, aby boli 
hospodárstva a spoločnosti EÚ 
udržateľnejšie, inkluzívnejšie, odolnejšie a 
lepšie pripravené na spravodlivú zelenú a 
digitálnu transformáciu; konštatuje, že 
mechanizmus, ktorý je ústredným prvkom 
nástroja NextGenerationEU, bude 
členským štátom poskytovať rozsiahlu 
finančnú podporu až do výšky 672,5 
miliardy EUR v grantoch a pôžičkách na 
financovanie reforiem a investícií; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že väčšiu 
časť finančnej podpory tvoria úvery; 
zdôrazňuje, že investície financované 
prostredníctvom úverov budú mať podľa 
prognóz menší pozitívny vplyv na 
produkciu v porovnaní s investíciami 
financovanými z grantov1a;
_________________
1a ECB (január 2021) Séria 
príležitostných štúdií, č. 225. 
Makroekonomický vplyv nástroja 
NextGenerationEU na eurozónu: 
https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops
/ecb.op255~9391447a99.en.pdf. 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 86
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. poukazuje na to, že zavedenie 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti pomôže dosiahnuť, aby boli 
hospodárstva a spoločnosti EÚ 
udržateľnejšie, inkluzívnejšie, odolnejšie a 
lepšie pripravené na zelenú a digitálnu 
transformáciu; konštatuje, že 
mechanizmus, ktorý je ústredným prvkom 
nástroja NextGenerationEU, bude 
členským štátom poskytovať rozsiahlu 
finančnú podporu až do výšky 672,5 
miliardy EUR v grantoch a pôžičkách na 
financovanie reforiem a investícií;

3. poukazuje na to, že zavedenie 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti prispeje k zmierneniu účinkov 
krízy spôsobenej pandémiou COVID-19, 
posilneniu európskej solidarity a podpore 
územnej súdržnosti; zdôrazňuje, že 
úspešné vykonávanie Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti pomôže 
dosiahnuť, aby boli hospodárstva a 
spoločnosti EÚ udržateľnejšie, 
inkluzívnejšie, odolnejšie a lepšie 
pripravené na zelenú a digitálnu 
transformáciu; konštatuje, že 
mechanizmus, ktorý je ústredným prvkom 
nástroja NextGenerationEU, bude 
členským štátom poskytovať rozsiahlu 
finančnú podporu až do výšky 672,5 
miliardy EUR v grantoch a pôžičkách na 
financovanie reforiem a investícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Alfred Sant, Pedro Marques, Csaba Molnár, 
Margarida Marques, Evelyn Regner, Pedro Silva Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. poukazuje na to, že zavedenie 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti pomôže dosiahnuť, aby boli 
hospodárstva a spoločnosti EÚ 
udržateľnejšie, inkluzívnejšie, odolnejšie a 
lepšie pripravené na zelenú a digitálnu 
transformáciu; konštatuje, že 

3. poukazuje na to, že zavedenie 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti pomôže dosiahnuť, aby boli 
hospodárstva a spoločnosti EÚ 
udržateľnejšie, inkluzívnejšie, odolnejšie a 
lepšie pripravené na spravodlivú, zelenú a 
digitálnu transformáciu, podporiť 
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mechanizmus, ktorý je ústredným prvkom 
nástroja NextGenerationEU, bude 
členským štátom poskytovať rozsiahlu 
finančnú podporu až do výšky 672,5 
miliardy EUR v grantoch a pôžičkách na 
financovanie reforiem a investícií;

hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť, dosiahnuť konvergenciu a 
pomôcť členským štátom zmierniť 
hospodársky a sociálny vplyv krízy; 
konštatuje, že mechanizmus, ktorý je 
ústredným prvkom nástroja 
NextGenerationEU, bude členským štátom 
poskytovať rozsiahlu finančnú podporu až 
do výšky 672,5 miliardy EUR v grantoch 
a pôžičkách na financovanie reforiem 
a investícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Caroline Nagtegaal, Nicola Beer, Engin Eroglu, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, Linea 
Søgaard-Lidell

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. poukazuje na to, že zavedenie 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti pomôže dosiahnuť, aby boli 
hospodárstva a spoločnosti EÚ 
udržateľnejšie, inkluzívnejšie, odolnejšie a 
lepšie pripravené na zelenú a digitálnu 
transformáciu; konštatuje, že 
mechanizmus, ktorý je ústredným prvkom 
nástroja NextGenerationEU, bude 
členským štátom poskytovať rozsiahlu 
finančnú podporu až do výšky 672,5 
miliardy EUR v grantoch a pôžičkách na 
financovanie reforiem a investícií;

3. poukazuje na to, že zavedenie 
dočasného Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti pomôže dosiahnuť, aby 
boli hospodárstva a spoločnosti EÚ 
udržateľnejšie, inkluzívnejšie, odolnejšie a 
lepšie pripravené na zelenú a digitálnu 
transformáciu; konštatuje, že 
mechanizmus, ktorý je ústredným prvkom 
nástroja NextGenerationEU, bude 
členským štátom poskytovať rozsiahlu 
finančnú podporu až do výšky 672,5 
miliardy EUR v grantoch a pôžičkách na 
financovanie reforiem a investícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Frances Fitzgerald

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. konštatuje, že pandémia COVID-
19 má zjavne odlišný vplyv na ženy; víta 
rodový rozmer Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti, ktorým sa zabezpečí, 
aby sa rodová rovnosť využívala ako 
hodnotiace kritérium pre národné plány 
obnovy a odolnosti; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby dôkladne monitorovala 
vykonávanie plánov obnovy členských 
štátov s cieľom zabezpečiť, aby dosiahli 
ciele a očakávané príspevky k rodovej 
rovnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Eugen Jurzyca

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
Mechanizmus na podporu obnovy a 
odolnosti neobsahuje žiadne spoločné 
ukazovatele výsledkov a ciele na úrovni 
EÚ; pripomína, že podľa Európskeho 
dvora audítorov by spoločné ukazovatele 
výsledkov uľahčili lepšie monitorovanie, 
meranie, hodnotenie a audit vykonávania 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti na úrovni EÚ a členským 
štátom by pomohli efektívnejšie využívať 
svoje zdroje1a;
_________________
1a 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/RW20_06/RW_Economic_respon
se_to_Covid19_SK.pdf.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 91
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. víta bezprecedentné a ambiciózne 
opatrenia na zavedenie Nástroja 
Európskej únie na obnovu, je 
presvedčený, že syndikovaná emisia 
európskych dlhopisov predstavuje 
kľúčový pokrok pre schopnosť Európskej 
únie plniť si svoje povinnosti stanovené v 
článku 3 Zmluvy o EÚ a reagovať na 
očakávania občanov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva na vylúčenie dlhopisov 
emitovaných EÚ zo zákazu menového 
financovania ECB s použitím ustanovení 
článku 125 ZFEÚ a podľa podobných 
špecifikácií uvedených v nariadení Rady 
(ES) č. 3603/93 z 13. decembra 1993;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Caroline Nagtegaal, Nicola Beer, Engin Eroglu, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, Linea 
Søgaard-Lidell

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. pripomína, že dlh vydaný na 
financovanie Fondu na podporu obnovy a 
odolnosti sa má splatiť do roku 2058, a to 
spôsobom, ktorý zabezpečí stabilné a 
predvídateľné znižovanie záväzkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Gunnar Beck, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, France Jamet

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. pripomína, že program 
NextGeneration EU je jednorazový a 
nemal by slúžiť ako predchodca trvalého 
programu financovaného z dlhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Caroline Nagtegaal, Luis Garicano, Nicola Beer, Engin Eroglu, Olivier Chastel, Ivars 
Ijabs, Linea Søgaard-Lidell

Návrh uznesenia
Odsek 3 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3b. vyjadruje potešenie nad tým, že 
úroveň hospodárskeho rastu zažíva 
oživenie, hoci zdroje Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti ešte neboli 
investované, čo dokazuje odolnosť 
európskeho hospodárstva;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 96
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin

Návrh uznesenia
Odsek 3 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3b. žiada, aby sa zvážila možnosť, že 
sa táto štruktúra stane dlhodobým 
nástrojom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Caroline Nagtegaal, Luis Garicano, Nicola Beer, Engin Eroglu, Olivier Chastel, Ivars 
Ijabs, Linea Søgaard-Lidell

Návrh uznesenia
Odsek 3 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3c. uznáva európsku solidaritu, ktorá 
je základom vytvorenia Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje význam odporúčaní 
pre jednotlivé krajiny spojených so 
schvaľovaním národných plánov obnovy 
a odolnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. vyjadruje potešenie nad tým, že 
podľa Komisie sa očakáva oživenie 
hospodárskej činnosti v EÚ vo všetkých 

4. vyjadruje potešenie nad tým, že 
podľa Komisie sa očakáva oživenie 
hospodárskej činnosti v EÚ vo všetkých 
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členských štátoch, pričom v druhej 
polovici roka 2021 dôjde k zrýchleniu, 
keďže opatrenia na zamedzenie šírenia 
nákazy sa postupne uvoľňujú a očkovanie 
napreduje, čo odráža stimul rastu 
vyplývajúci z vykonávania národných 
plánov na podporu obnovy a odolnosti; je 
však naďalej znepokojený tým, že rýchlosť 
obnovy sa bude v jednotlivých členských 
štátoch a regiónoch líšiť;

členských štátoch, pričom v druhej 
polovici roka 2021 dôjde k zrýchleniu, 
keďže opatrenia na zamedzenie šírenia 
nákazy sa postupne uvoľňujú a očkovanie 
napreduje, čo odráža stimul rastu 
vyplývajúci z vykonávania národných 
plánov na podporu obnovy a odolnosti; je 
však naďalej znepokojený tým, že rýchlosť 
obnovy sa bude v jednotlivých členských 
štátoch a regiónoch líšiť a že pretrvávajú 
značné rozdiely v tempe obnovy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. vyjadruje potešenie nad tým, že 
podľa Komisie sa očakáva oživenie 
hospodárskej činnosti v EÚ vo všetkých 
členských štátoch, pričom v druhej 
polovici roka 2021 dôjde k zrýchleniu, 
keďže opatrenia na zamedzenie šírenia 
nákazy sa postupne uvoľňujú a očkovanie 
napreduje, čo odráža stimul rastu 
vyplývajúci z vykonávania národných 
plánov na podporu obnovy a odolnosti; je 
však naďalej znepokojený tým, že rýchlosť 
obnovy sa bude v jednotlivých členských 
štátoch a regiónoch líšiť;

4. vyjadruje potešenie nad tým, že 
podľa Komisie sa očakáva oživenie 
hospodárskej činnosti v EÚ vo všetkých 
členských štátoch, pričom v druhej 
polovici roka 2021 dôjde k ďalšiemu 
zrýchleniu, keďže opatrenia na zamedzenie 
šírenia nákazy sa postupne uvoľňujú a 
očkovanie napreduje, čo odráža stimul 
rastu vyplývajúci z vykonávania národných 
plánov, ako aj vnútroštátnych programov 
na podporu obnovy a odolnosti; je však 
naďalej znepokojený tým, že rýchlosť 
obnovy sa bude v jednotlivých členských 
štátoch a regiónoch líšiť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 4
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. vyjadruje potešenie nad tým, že 
podľa Komisie sa očakáva oživenie 
hospodárskej činnosti v EÚ vo všetkých 
členských štátoch, pričom v druhej 
polovici roka 2021 dôjde k zrýchleniu, 
keďže opatrenia na zamedzenie šírenia 
nákazy sa postupne uvoľňujú a očkovanie 
napreduje, čo odráža stimul rastu 
vyplývajúci z vykonávania národných 
plánov na podporu obnovy a odolnosti; je 
však naďalej znepokojený tým, že rýchlosť 
obnovy sa bude v jednotlivých členských 
štátoch a regiónoch líšiť;

4. vyjadruje potešenie nad tým, že 
podľa prognóz Komisie sa očakáva 
oživenie hospodárskej činnosti v EÚ vo 
všetkých členských štátoch, pričom v 
druhej polovici roka 2021 dôjde k 
zrýchleniu, za predpokladu pozitívneho 
scenára, že opatrenia na zamedzenie 
šírenia nákazy sa postupne uvoľnia a 
očkovanie bude napredovať, čo odráža 
stimul rastu vyplývajúci z vykonávania 
národných plánov na podporu obnovy a 
odolnosti; je však naďalej znepokojený 
tým, že rýchlosť obnovy sa bude v 
jednotlivých členských štátoch a regiónoch 
líšiť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Caroline Nagtegaal, Luis Garicano, Nicola Beer, Engin Eroglu, Olivier Chastel, Ivars 
Ijabs, Linea Søgaard-Lidell

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. vyjadruje potešenie nad tým, že 
podľa Komisie sa očakáva oživenie 
hospodárskej činnosti v EÚ vo všetkých 
členských štátoch, pričom v druhej 
polovici roka 2021 dôjde k zrýchleniu, 
keďže opatrenia na zamedzenie šírenia 
nákazy sa postupne uvoľňujú a očkovanie 
napreduje, čo odráža stimul rastu 
vyplývajúci z vykonávania národných 
plánov na podporu obnovy a odolnosti; je 
však naďalej znepokojený tým, že rýchlosť 
obnovy sa bude v jednotlivých členských 
štátoch a regiónoch líšiť;

4. vyjadruje potešenie nad tým, že 
podľa Komisie sa očakáva oživenie 
hospodárskej činnosti v EÚ vo všetkých 
členských štátoch, pričom v druhej 
polovici roka 2021 dôjde k zrýchleniu, 
keďže opatrenia na zamedzenie šírenia 
nákazy sa postupne uvoľňujú a očkovanie 
napreduje, čo odráža stimul rastu 
vyplývajúci z očakávaného vykonávania 
národných plánov na podporu obnovy a 
odolnosti; je však naďalej znepokojený 
tým, že rýchlosť obnovy sa bude v 
jednotlivých členských štátoch a regiónoch 
líšiť;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 102
Frances Fitzgerald

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje význam zvýšenia účasti 
žien v hospodárstve a zabezpečenia 
inkluzívnejšieho rastu ako súčasti riešenia 
obnovy po pandémii, keďže rovnaké 
príležitosti a väčšia účasť žien na trhu 
práce môžu zvýšiť zamestnanosť, 
hospodársku prosperitu a 
konkurencieschopnosť v EÚ; okrem toho 
opakuje pozíciu Parlamentu z jeho 
uznesenia z 21. januára 2021 s názvom 
Rodová perspektíva počas krízy 
spôsobenej pandémiou ochorenia 
COVID-19 a v období po kríze, v ktorom 
sa členské štáty vyzývajú, aby „dodržiavali 
usmernenia Komisie pre politiky 
zamestnanosti v EÚ, a to s náležitým 
zreteľom na svoje modely vnútroštátneho 
trhu práce“ a „aby náležite zohľadnili 
segregáciu na trhu práce, neisté pracovné 
miesta, rozdiely v odmeňovaní a 
dôchodkoch, s cieľom zlepšiť pracovné 
podmienky a sociálnu ochranu 
prostredníctvom prispôsobených politík“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že zameranie obnovy 
sa bude musieť presunúť od kontroly 
škôd k posilneniu obnovy a odolnosti 
hospodárstva EÚ a že vykonávanie 
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národných plánov obnovy a odolnosti v 
rámci programu NextGenerationEU by 
malo slúžiť na tento účel;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Eugen Jurzyca

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. konštatuje, že podľa preskúmania 
Európskeho dvora audítorov môžu 
rastúce rozdiely medzi členskými štátmi 
vyplývať aj z veľkej a pretrvávajúcej 
nezamestnanosti, nedostatku investícií a 
rizík pre finančnú stabilitu, ak sa 
hospodársky vplyv rozšíri do finančného 
sektora1a;
_________________
1a 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/RW20_06/RW_Economic_respon
se_to_Covid19_SK.pdf.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Joachim Schuster, Paul Tang, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, 
Margarida Marques, Evelyn Regner, Pedro Silva Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
Podnadpis 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Zodpovedné fiškálne politiky Zodpovedné fiškálne a udržateľné politiky

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 106
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. konštatuje, že všeobecná úniková 
doložka Paktu stability a rastu sa bude 
uplatňovať naďalej aj v roku 2022 
a očakáva sa, že od roku 2023 bude 
deaktivovaná. ďalej berie na vedomie, že 
rozhodnutie o deaktivácii všeobecnej 
únikovej doložky by sa malo prijať po 
celkovom posúdení stavu hospodárstva na 
základe kvantitatívnych kritérií, pričom 
kľúčovým kvantitatívnym kritériom by 
mala byť úroveň hospodárskej činnosti 
v EÚ v porovnaní s predkrízovou úrovňou; 
poukazuje na to, že situácia v jednotlivých 
krajinách sa bude zohľadňovať aj po 
deaktivácii všeobecnej únikovej doložky;

5. konštatuje, že všeobecná úniková 
doložka Paktu stability a rastu sa bude 
uplatňovať naďalej aj v roku 2022 
a očakáva sa, že od roku 2023 bude 
deaktivovaná; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
volatilitu vo vývoji zdravotnej, sociálnej a 
hospodárskej situácie v celej EÚ a v 
hospodárstve eurozóny; preto očakáva, že 
všeobecná úniková doložka zostane 
aktivovaná dovtedy, kým budú pretrvávať 
vážne hospodárske a sociálne dôsledky 
pandémie COVID-19 s cieľom podporiť 
úsilie členských štátov o udržanie obnovy 
a posilnenie hospodárskej a sociálnej 
odolnosti; konkrétne sa domnieva, že 
rozhodnutie o deaktivácii všeobecnej 
únikovej doložky by sa malo prijať po 
celkovom posúdení stavu hospodárstva, 
pričom kľúčovým kvantitatívnym 
kritériom by mala byť úroveň hospodárskej 
činnosti v EÚ v porovnaní s predkrízovou 
úrovňou; poukazuje na to, že situácia 
v jednotlivých krajinách sa bude 
zohľadňovať aj po deaktivácii všeobecnej 
únikovej doložky; zdôrazňuje, že 
predčasné uplatňovanie súčasných 
fiškálnych pravidiel v rámci Paktu 
stability a rastu by ohrozilo obnovu po 
pandémii, ako aj požadovaný prechod na 
uhlíkovo neutrálne hospodárstvo; súhlasí 
s Európskou fiškálnou radou (EFB), že 
pred deaktiváciou všeobecnej únikovej 
doložky je dôležité mať reformovaný 
fiškálny rámec;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
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Joachim Schuster, Paul Tang, Jonás Fernández, Alfred Sant, Pedro Marques, Csaba 
Molnár, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Pedro Silva Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. konštatuje, že všeobecná úniková 
doložka Paktu stability a rastu sa bude 
uplatňovať naďalej aj v roku 2022 
a očakáva sa, že od roku 2023 bude 
deaktivovaná. ďalej berie na vedomie, že 
rozhodnutie o deaktivácii všeobecnej 
únikovej doložky by sa malo prijať po 
celkovom posúdení stavu hospodárstva na 
základe kvantitatívnych kritérií, pričom 
kľúčovým kvantitatívnym kritériom by 
mala byť úroveň hospodárskej činnosti 
v EÚ v porovnaní s predkrízovou 
úrovňou; poukazuje na to, že situácia 
v jednotlivých krajinách sa bude 
zohľadňovať aj po deaktivácii všeobecnej 
únikovej doložky.

5. konštatuje, že všeobecná úniková 
doložka Paktu stability a rastu sa bude 
uplatňovať naďalej aj v roku 2022 
a očakáva sa, že od roku 2023 bude 
deaktivovaná; očakáva však, že všeobecná 
úniková doložka zostane aktivovaná 
dovtedy, kým bude jej aktivácia 
opodstatnená, s cieľom podporiť úsilie 
členských štátov o zotavenie sa z krízy 
spôsobenej pandémiou a posilnenie ich 
konkurencieschopnosti, ako aj 
hospodárskej a sociálnej odolnosti; ďalej 
berie na vedomie, že rozhodnutie 
o deaktivácii všeobecnej únikovej doložky 
by sa malo prijať po celkovom posúdení 
stavu hospodárstva a sociálnej situácie a 
situácie v oblasti zamestnanosti na základe 
kvantitatívnych a kvalitatívnych kritérií; 
poukazuje na to, že situácia v jednotlivých 
krajinách sa musí zohľadňovať aj po 
deaktivácii všeobecnej únikovej doložky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Frances Fitzgerald

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. konštatuje, že všeobecná úniková 
doložka Paktu stability a rastu sa bude 
uplatňovať naďalej aj v roku 2022 
a očakáva sa, že od roku 2023 bude 
deaktivovaná. ďalej berie na vedomie, že 
rozhodnutie o deaktivácii všeobecnej 
únikovej doložky by sa malo prijať po 

5. konštatuje, že všeobecná úniková 
doložka Paktu stability a rastu sa bude 
uplatňovať naďalej aj v roku 2022 
a očakáva sa, že od roku 2023 bude 
deaktivovaná; ďalej berie na vedomie, že 
rozhodnutie o deaktivácii všeobecnej 
únikovej doložky by sa malo prijať po 



PE695.307v01-00 52/152 AM\1236429SK.docx

SK

celkovom posúdení stavu hospodárstva na 
základe kvantitatívnych kritérií, pričom 
kľúčovým kvantitatívnym kritériom by 
mala byť úroveň hospodárskej činnosti 
v EÚ v porovnaní s predkrízovou úrovňou; 
poukazuje na to, že situácia v jednotlivých 
krajinách sa bude zohľadňovať aj po 
deaktivácii všeobecnej únikovej doložky.

celkovom posúdení stavu hospodárstva na 
základe kvantitatívnych kritérií, pričom 
jedným z kľúčových kvantitatívnych 
kritérií by mala byť úroveň hospodárskej 
činnosti v EÚ v porovnaní s predkrízovou 
úrovňou; poukazuje na to, že situácia 
v jednotlivých krajinách sa bude 
zohľadňovať aj po deaktivácii všeobecnej 
únikovej doložky; vyzýva Komisiu, aby 
využila obdobie deaktivácie na reformu 
fiškálneho rámca EÚ s cieľom dosiahnuť 
zjednodušený rámec, ktorý využíva jasné a 
pozorovateľné ukazovatele, pričom sa 
zároveň odstráni zbytočná zložitosť, a aby 
zaviedla spoľahlivé mechanizmy 
presadzovania s cieľom zabezpečiť 
konzistentné a nestranné presadzovanie 
pravidiel;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. konštatuje, že všeobecná úniková 
doložka Paktu stability a rastu sa bude 
uplatňovať naďalej aj v roku 2022 
a očakáva sa, že od roku 2023 bude 
deaktivovaná. ďalej berie na vedomie, že 
rozhodnutie o deaktivácii všeobecnej 
únikovej doložky by sa malo prijať po 
celkovom posúdení stavu hospodárstva na 
základe kvantitatívnych kritérií, pričom 
kľúčovým kvantitatívnym kritériom by 
mala byť úroveň hospodárskej činnosti 
v EÚ v porovnaní s predkrízovou 
úrovňou; poukazuje na to, že situácia 
v jednotlivých krajinách sa bude 
zohľadňovať aj po deaktivácii všeobecnej 
únikovej doložky.

5. konštatuje, že všeobecná úniková 
doložka Paktu stability a rastu sa bude 
uplatňovať naďalej aj v roku 2022, 
a vyjadruje znepokojenie, že sa očakáva, 
že od roku 2023 bude deaktivovaná; trvá 
na tom, že musí zostať aktivovaná 
dovtedy, kým sa zásadne neprepracuje 
rámec EÚ pre fiškálnu politiku; berie na 
vedomie, že existujúce hlavné referenčné 
hodnoty dlhu a deficitu sú úplne nereálne, 
a trvá na tom, aby sa už nikdy 
neuplatňovali;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, France Jamet, Antonio Maria 
Rinaldi

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. konštatuje, že všeobecná úniková 
doložka Paktu stability a rastu sa bude 
uplatňovať naďalej aj v roku 2022 
a očakáva sa, že od roku 2023 bude 
deaktivovaná; ďalej berie na vedomie, že 
rozhodnutie o deaktivácii všeobecnej 
únikovej doložky by sa malo prijať po 
celkovom posúdení stavu hospodárstva na 
základe kvantitatívnych kritérií, pričom 
kľúčovým kvantitatívnym kritériom by 
mala byť úroveň hospodárskej činnosti 
v EÚ v porovnaní s predkrízovou úrovňou; 
poukazuje na to, že situácia v jednotlivých 
krajinách sa bude zohľadňovať aj po 
deaktivácii všeobecnej únikovej doložky.

5. konštatuje, že všeobecná úniková 
doložka Paktu stability a rastu sa bude 
uplatňovať naďalej aj v roku 2022 
a očakáva sa, že od roku 2023 bude 
deaktivovaná; ďalej berie na vedomie, že 
rozhodnutie o deaktivácii všeobecnej 
únikovej doložky by sa malo prijať po 
celkovom posúdení stavu hospodárstva na 
základe kvantitatívnych kritérií, pričom 
kľúčovým kvantitatívnym kritériom by 
mala byť úroveň hospodárskej činnosti 
v EÚ v porovnaní s predkrízovou úrovňou; 
poukazuje na to, že pred deaktiváciou 
všeobecnej únikovej doložky bude 
potrebné analyzovať príčiny hospodárskej 
nerovnováhy medzi krajinami s cieľom 
preskúmať Pakt stability a rastu, 
účinnejšie podporiť rast a obnoviť 
primeranú úroveň verejných investícií.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 111
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. konštatuje, že všeobecná úniková 
doložka Paktu stability a rastu sa bude 
uplatňovať naďalej aj v roku 2022 
a očakáva sa, že od roku 2023 bude 

5. konštatuje, že všeobecná úniková 
doložka Paktu stability a rastu sa bude 
uplatňovať naďalej aj v roku 2022 
a očakáva sa, že od roku 2023 bude 
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deaktivovaná. ďalej berie na vedomie, že 
rozhodnutie o deaktivácii všeobecnej 
únikovej doložky by sa malo prijať po 
celkovom posúdení stavu hospodárstva na 
základe kvantitatívnych kritérií, pričom 
kľúčovým kvantitatívnym kritériom by 
mala byť úroveň hospodárskej činnosti 
v EÚ v porovnaní s predkrízovou 
úrovňou; poukazuje na to, že situácia 
v jednotlivých krajinách sa bude 
zohľadňovať aj po deaktivácii všeobecnej 
únikovej doložky.

deaktivovaná; berie na vedomie, že tento 
dátum by sa nemal ďalej presadzovať; 
poukazuje na to, že situácia v jednotlivých 
krajinách sa môže zohľadňovať aj po 
deaktivácii všeobecnej únikovej doložky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Eugen Jurzyca

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. konštatuje, že všeobecná úniková 
doložka Paktu stability a rastu sa bude 
uplatňovať naďalej aj v roku 2022 
a očakáva sa, že od roku 2023 bude 
deaktivovaná. ďalej berie na vedomie, že 
rozhodnutie o deaktivácii všeobecnej 
únikovej doložky by sa malo prijať po 
celkovom posúdení stavu hospodárstva na 
základe kvantitatívnych kritérií, pričom 
kľúčovým kvantitatívnym kritériom by 
mala byť úroveň hospodárskej činnosti 
v EÚ v porovnaní s predkrízovou úrovňou; 
poukazuje na to, že situácia v jednotlivých 
krajinách sa bude zohľadňovať aj po 
deaktivácii všeobecnej únikovej doložky;

5. vyjadruje znepokojenie, že 
všeobecná úniková doložka Paktu stability 
a rastu sa bude uplatňovať naďalej aj 
v roku 2022 a očakáva sa, že od roku 2023 
bude deaktivovaná; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že fiškálne pravidlá a ich 
riadne a rovnaké presadzovanie zo strany 
Komisie sú nevyhnutné na zvýšenie 
fiškálnej disciplíny v menovej únii; ďalej 
berie na vedomie, že rozhodnutie 
o deaktivácii všeobecnej únikovej doložky 
by malo byť založené na kvantitatívnych 
kritériách, pričom kľúčovým 
kvantitatívnym kritériom by mala byť 
úroveň hospodárskej činnosti v EÚ 
v porovnaní s predkrízovou úrovňou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel
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Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. konštatuje, že všeobecná úniková 
doložka Paktu stability a rastu sa bude 
uplatňovať naďalej aj v roku 2022 
a očakáva sa, že od roku 2023 bude 
deaktivovaná. ďalej berie na vedomie, že 
rozhodnutie o deaktivácii všeobecnej 
únikovej doložky by sa malo prijať po 
celkovom posúdení stavu hospodárstva na 
základe kvantitatívnych kritérií, pričom 
kľúčovým kvantitatívnym kritériom by 
mala byť úroveň hospodárskej činnosti 
v EÚ v porovnaní s predkrízovou úrovňou; 
poukazuje na to, že situácia v jednotlivých 
krajinách sa bude zohľadňovať aj po 
deaktivácii všeobecnej únikovej doložky.

5. konštatuje, že všeobecná úniková 
doložka Paktu stability a rastu sa bude 
uplatňovať naďalej aj v roku 2022 
a očakáva sa, že od roku 2023 bude 
deaktivovaná; ďalej berie na vedomie, že 
rozhodnutie o deaktivácii všeobecnej 
únikovej doložky by sa malo prijať po 
celkovom posúdení stavu hospodárstva na 
základe kvantitatívnych kritérií, pričom 
kľúčovým kvantitatívnym kritériom by 
mala byť úroveň hospodárskej činnosti 
v EÚ v porovnaní s predkrízovou úrovňou; 
v tejto súvislosti však zdôrazňuje, že 
dôležitý je vývoj zdravotnej, sociálnej a 
hospodárskej situácie v celej EÚ a v 
hospodárstve eurozóny; poukazuje na to, 
že situácia v jednotlivých krajinách sa bude 
zohľadňovať aj po deaktivácii všeobecnej 
únikovej doložky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. konštatuje, že všeobecná úniková 
doložka Paktu stability a rastu sa bude 
uplatňovať naďalej aj v roku 2022 
a očakáva sa, že od roku 2023 bude 
deaktivovaná. ďalej berie na vedomie, že 
rozhodnutie o deaktivácii všeobecnej 
únikovej doložky by sa malo prijať po 
celkovom posúdení stavu hospodárstva na 
základe kvantitatívnych kritérií, pričom 
kľúčovým kvantitatívnym kritériom by 
mala byť úroveň hospodárskej činnosti 
v EÚ v porovnaní s predkrízovou úrovňou; 

5. konštatuje, že všeobecná úniková 
doložka Paktu stability a rastu sa bude 
uplatňovať naďalej aj v roku 2022; 
podporuje rozhodnutie o deaktivácii 
všeobecnej únikovej doložky na základe 
celkového posúdenia stavu hospodárstva 
na základe kvantitatívnych kritérií, pričom 
kľúčovým kvantitatívnym kritériom podľa 
jednotlivých krajín by mala byť úroveň 
hospodárskej činnosti v EÚ v porovnaní 
s predkrízovou úrovňou; poukazuje na to, 
že situácia v jednotlivých krajinách sa bude 
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poukazuje na to, že situácia v jednotlivých 
krajinách sa bude zohľadňovať aj po 
deaktivácii všeobecnej únikovej doložky;

zohľadňovať aj po deaktivácii všeobecnej 
únikovej doložky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. potvrdzuje, že súčasný rámec 
fiškálnych pravidiel nereaguje na kvalitu 
výdavkov a má koncepčné a praktické 
nedostatky, ktoré vedú k príliš zložitým 
pravidlám, nedostatočnému 
presadzovaniu a prakticky procyklickým 
fiškálnym politikám; zdôrazňuje, že hrubé 
verejné investície sa znížili v dôsledku 
finančnej krízy a krízy štátneho dlhu a v 
mnohých členských štátoch sú čisté 
verejné investície dokonca záporné, čo 
znamená, že súčasný fiškálny rámec vedie 
k príliš recesívnym konsolidačným 
opatreniam; zdôrazňuje, že výzva zelenej 
transformácie si vyžaduje dodatočné 
verejné investície, ktoré nemožno 
poskytnúť v súčasnom rámci fiškálnych 
pravidiel;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Gunnar Beck, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Jaak Madison

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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5a. ľutuje aktiváciu všeobecnej 
únikovej doložky Paktu stability a rastu a 
očakáva, že zostane aktivovaná aspoň do 
roku 2023 s cieľom umožniť zvýšené 
verejné výdavky a dlhové financovanie 
členských štátov, čo len zvýši volatilitu 
trhu; naliehavo vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby sa skôr zamerali na udržateľnú 
obnovu po dôsledkoch opatrení na 
obmedzenie pohybu v rámci krízy 
súvisiacej s pandémiou a posilnili svoju 
hospodársku a sociálnu odolnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. podporuje komplexné 
preskúmanie rámca správy 
hospodárskych záležitostí Európskej únie, 
najmä pokiaľ ide o Pakt stability a rastu a 
európsky semester; vyzýva preto Komisiu, 
aby čo najskôr predložila konkrétne 
návrhy; podporuje rýchle ukončenie tohto 
procesu preskúmania pred deaktiváciou 
všeobecnej únikovej doložky, a teda do 
konca roka 2022;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 118
Clara Ponsatí Obiols

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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5a. uznáva úsilie všetkých úrovní 
verejnej správy členských štátov o 
prekonanie pandémie, hospodárskej a 
zdravotnej krízy, a najmä tých, ktoré sú 
zodpovedné za systémy verejného 
zdravotníctva; domnieva sa, že v čase 
zrušenia únikovej doložky by vlády 
členských štátov mali rozdeliť svoj 
plánovaný cieľový deficit medzi rôzne 
úrovne verejnej správy úmerne k ich 
relatívnej účasti na všeobecných 
výdavkoch členského štátu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Caroline Nagtegaal, Nicola Beer, Engin Eroglu, Ivars Ijabs, Linea Søgaard-Lidell

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. opakuje svoje stanovisko, že riadny 
a dôveryhodný rámec správy 
hospodárskych záležitostí je nevyhnutnou 
požiadavkou udržateľných fiškálnych 
politík, dlhovej trajektórie a trajektórie 
deficitu zaisťujúcich dôveryhodné 
spôsoby znižovania dlhu; zdôrazňuje 
význam udržateľnej úrovne dlhu pre 
reálnu ekonomiku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Joachim Schuster, Paul Tang, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, 
Margarida Marques, Aurore Lalucq, Pedro Silva Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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5a. zastáva názor, že je nevyhnutné 
preskúmať rámec správy hospodárskych 
záležitostí EÚ; súhlasí s Európskou 
fiškálnou radou (EFB), že je dôležité 
vytýčiť jasnú cestu k revidovanému 
fiškálnemu rámcu, pokiaľ možno ešte 
pred deaktiváciou všeobecnej únikovej 
doložky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Eugen Jurzyca

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. pripomína, že podľa Európskeho 
dvora audítorov môžu krajiny, ktoré 
vstúpili do krízy s už vysokou mierou 
verejného dlhu, čeliť zvýšenej 
zraniteľnosti1a; v tejto súvislosti vyjadruje 
poľutovanie nad nedostatočným 
presadzovaním fiškálnych pravidiel EÚ 
pred pandémiou COVID-19;
_________________
1a 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/RW20_05/RW_Financial_crisis_p
revention_SK.pdf.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Caroline Nagtegaal, Nicola Beer, Engin Eroglu

Návrh uznesenia
Odsek 5 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5b. konštatuje, že EÚ by sa mala 
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usilovať o „Maastricht 2.0“, konkrétne 
automatické sankcie voči členským 
štátom, ktoré dlhodobo porušujú zásady 
riadenia verejného rozpočtu vrátane 
nefinančných sankcií, ako je pozastavenie 
volebného práva v Rade ministrov 
hospodárstva a financií; vyzýva Komisiu, 
aby zabezpečila dodržiavanie pravidiel 
fiškálneho paktu členskými štátmi a aby 
sa stal podmienkou prístupu finančným 
prostriedkom v rámci politiky súdržnosti; 
okrem toho vyzýva na to, aby sa 
ukazovateľ fiškálnej udržateľnosti (S2) 
vypočítaný Európskou komisiou stal 
záväznou súčasťou posudzovania 
vnútroštátnych rozpočtov v rámci Paktu 
stability a rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 5 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5b. opakuje svoju výzvu na revíziu 
rámca fiškálnych pravidiel EÚ; 
zdôrazňuje stanovisko Európskej fiškálnej 
rady, že niektoré jasne vymedzené 
udržateľné výdavky treba vylúčiť z 
obnovených fiškálnych pravidiel; 
podporuje, aby sa podľa nového 
fiškálneho rámca by sa takéto priaznivé 
zaobchádzanie uplatňovalo na výdavky, 
ktoré sú v súlade so zelenou a 
nadchádzajúcou sociálnou taxonómiou 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
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Gunnar Beck, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Jaak Madison

Návrh uznesenia
Odsek 5 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5b. 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 porušujú pravidlá Paktu 
stability a rastu a sú v trvalej nerovnováhe 
v rámci systému TARGET-2;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Gunnar Beck, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, France Jamet

Návrh uznesenia
Odsek 5 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5c. domnieva sa, že je nevyhnutné, aby 
sa čo najskôr zrušila úniková doložka a 
aby sa znížili vysoké miery verejného dlhu 
v dlhodobom horizonte na absolútne 
minimálnu hodnotu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
podľa základného scenára najnovšieho 

6. vyjadruje vážne znepokojenie nad 
tým, že podľa základného scenára 
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monitora udržateľnosti dlhu Komisie má 
pomer dlhu v eurozóne dosiahnuť vrchol 
na úrovni 104,6 % v rokoch 2024 a 2025, 
zatiaľ čo pomer dlhu v Únii dosiahne 
vrchol na úrovni 96,5 % v roku 2024 a 
potom opäť klesne;

najnovšieho monitora udržateľnosti dlhu 
Komisie má pomer dlhu v eurozóne 
dosiahnuť vrchol na úrovni 104,6 % v 
rokoch 2024 a 2025, zatiaľ čo pomer dlhu 
v Únii dosiahne vrchol na úrovni 96,5 % v 
roku 2024 a potom opäť klesne; 
konštatuje, že tieto vysoké súhrnné úrovne 
dlhu nie sú len dôsledkom krízy 
spôsobenej pandémiou COVID-19, ale aj 
laxnými fiškálnymi politikami v 
posledných rokoch a nedostatočným 
presadzovaním fiškálnych pravidiel EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
podľa základného scenára najnovšieho 
monitora udržateľnosti dlhu Komisie má 
pomer dlhu v eurozóne dosiahnuť vrchol 
na úrovni 104,6 % v rokoch 2024 a 2025, 
zatiaľ čo pomer dlhu v Únii dosiahne 
vrchol na úrovni 96,5 % v roku 2024 a 
potom opäť klesne;

6. konštatuje, že podľa základného 
scenára najnovšieho monitora 
udržateľnosti dlhu Komisie má pomer dlhu 
v eurozóne dosiahnuť vrchol na úrovni 
104,6 % v rokoch 2024 a 2025, zatiaľ čo 
pomer dlhu v Únii dosiahne vrchol na 
úrovni 96,5 % v roku 2024 a potom opäť 
klesne; uznáva však, že prostredie s 
nízkymi úrokovými sadzbami znižuje tlak 
na fiškálnu politiku tým, že sa znižujú 
náklady na obsluhu verejného dlhu; trvá 
na tom, aby sa dôsledky nízkych 
úrokových sadzieb a opatrení menovej 
politiky náležite zohľadnili v analýze 
strednodobej udržateľnosti štátneho dlhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Engin Eroglu

Návrh uznesenia
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Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
podľa základného scenára najnovšieho 
monitora udržateľnosti dlhu Komisie má 
pomer dlhu v eurozóne dosiahnuť vrchol 
na úrovni 104,6 % v rokoch 2024 a 2025, 
zatiaľ čo pomer dlhu v Únii dosiahne 
vrchol na úrovni 96,5 % v roku 2024 a 
potom opäť klesne;

6. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
podľa základného scenára najnovšieho 
monitora udržateľnosti dlhu Komisie má 
pomer dlhu v eurozóne dosiahnuť vrchol 
na úrovni 104,6 % v rokoch 2024 a 2025, 
zatiaľ čo pomer dlhu v Únii dosiahne 
vrchol na úrovni 96,5 % v roku 2024; 
vyjadruje znepokojenie nad tým, že je to 
vysoko nad rámec maastrichtských 
kritérií;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 129
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
podľa základného scenára najnovšieho 
monitora udržateľnosti dlhu Komisie má 
pomer dlhu v eurozóne dosiahnuť vrchol 
na úrovni 104,6 % v rokoch 2024 a 2025, 
zatiaľ čo pomer dlhu v Únii dosiahne 
vrchol na úrovni 96,5 % v roku 2024 a 
potom opäť klesne;

6. berie na vedomie, v nadväznosti na 
výnimočné opatrenia prijaté za 
bezprecedentných okolností globálnej 
pandémie na zabezpečenie finančnej a 
hospodárskej stability, že podľa 
základného scenára najnovšieho monitora 
udržateľnosti dlhu Komisie má pomer dlhu 
v eurozóne dosiahnuť vrchol na úrovni 
104,6 % v rokoch 2024 a 2025, zatiaľ čo 
pomer dlhu v Únii dosiahne vrchol na 
úrovni 96,5 % v roku 2024 a potom opäť 
klesne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, Margarida 
Marques, Pedro Silva Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
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Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
podľa základného scenára najnovšieho 
monitora udržateľnosti dlhu Komisie má 
pomer dlhu v eurozóne dosiahnuť vrchol 
na úrovni 104,6 % v rokoch 2024 a 2025, 
zatiaľ čo pomer dlhu v Únii dosiahne 
vrchol na úrovni 96,5 % v roku 2024 a 
potom opäť klesne;

6. konštatuje, že podľa základného 
scenára najnovšieho monitora 
udržateľnosti dlhu Komisie má pomer dlhu 
v eurozóne dosiahnuť vrchol na úrovni 
104,6 % v rokoch 2024 a 2025, zatiaľ čo 
pomer dlhu v Únii dosiahne vrchol na 
úrovni 96,5 % v roku 2024 a potom opäť 
klesne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, France Jamet, Antonio Maria 
Rinaldi

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
podľa základného scenára najnovšieho 
monitora udržateľnosti dlhu Komisie má 
pomer dlhu v eurozóne dosiahnuť vrchol 
na úrovni 104,6 % v rokoch 2024 a 2025, 
zatiaľ čo pomer dlhu v Únii dosiahne 
vrchol na úrovni 96,5 % v roku 2024 a 
potom opäť klesne;

6. berie na vedomie, že podľa 
základného scenára najnovšieho monitora 
udržateľnosti dlhu Komisie má pomer dlhu 
v eurozóne dosiahnuť vrchol na úrovni 
104,6 % v rokoch 2024 a 2025, zatiaľ čo 
pomer dlhu v Únii dosiahne vrchol na 
úrovni 96,5 % v roku 2024 a potom opäť 
klesne;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 132
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Paul Tang

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. domnieva sa, že v cieľoch v oblasti 
dlhu sa musí náležite odzrkadľovať nová 
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hospodárska realita, ako aj výzvy 
špecifické pre jednotlivé krajiny; 
konštatuje, že je dôležité stanoviť 
udržateľné tempo znižovania štátneho 
dlhu, najmä pokiaľ ide o dlh súvisiaci s 
pandémiou COVID-19, a tým zabrániť 
fiškálnej konsolidácii v tom, aby znížila 
hospodársku výkonnosť a produkciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva na odpustenie verejného 
dlhu, ktorý už ECB nakúpila, s cieľom 
podporiť členské štáty pri realizovaní 
potrebných investícií na obnovu po kríze;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Eugen Jurzyca

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že je dôležité znížiť 
verejné dlhy na nižšie úrovne; varuje pred 
vyššími nákladmi na financovanie dlhu po 
znížení akomodačnej menovej politiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, France Jamet, Antonio Maria 
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Rinaldi

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. je presvedčený, že pri podpore 
obnovy je koordinácia vnútroštátnych 
fiškálnych politík naďalej kľúčová; 
konštatuje, že celkové zámery fiškálnej 
politiky by so zreteľom na vnútroštátne 
rozpočty a Mechanizmus na podporu 
obnovy a odolnosti mali aj v rokoch 2021 a 
2022 naďalej podporovať;

7. je presvedčený, že pri účinnejšej 
podpore obnovy sa podrobne preskúma 
koordinácia vnútroštátnych fiškálnych 
politík; konštatuje, že celkové zámery 
fiškálnej politiky by so zreteľom na 
vnútroštátne rozpočty a Mechanizmus na 
podporu obnovy a odolnosti mali aj v 
rokoch 2021 a 2022 naďalej podporovať;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 136
Gunnar Beck, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, France Jamet

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. je presvedčený, že pri podpore 
obnovy je koordinácia vnútroštátnych 
fiškálnych politík naďalej kľúčová; 
konštatuje, že celkové zámery fiškálnej 
politiky by so zreteľom na vnútroštátne 
rozpočty a Mechanizmus na podporu 
obnovy a odolnosti mali aj v rokoch 2021 
a 2022 naďalej podporovať;

7. je presvedčený, že pri podpore 
obnovy je koordinácia vnútroštátnych 
fiškálnych politík naďalej kľúčová;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Joachim Schuster, Paul Tang, Jonás Fernández, Alfred Sant, Pedro Marques, Csaba 
Molnár, Margarida Marques, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Pedro Silva Pereira, 
Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 7
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. je presvedčený, že pri podpore 
obnovy je koordinácia vnútroštátnych 
fiškálnych politík naďalej kľúčová; 
konštatuje, že celkové zámery fiškálnej 
politiky by so zreteľom na vnútroštátne 
rozpočty a Mechanizmus na podporu 
obnovy a odolnosti mali aj v rokoch 2021 
a 2022 naďalej podporovať;

7. je presvedčený, že pri podpore 
obnovy je koordinácia vnútroštátnych 
fiškálnych politík naďalej kľúčová; 
konštatuje, že celkové zámery fiškálnej 
politiky by so zreteľom na vnútroštátne 
rozpočty a Mechanizmus na podporu 
obnovy a odolnosti mali naďalej 
podporovať tak dlho, kým to bude 
potrebné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. je presvedčený, že pri podpore 
obnovy je koordinácia vnútroštátnych 
fiškálnych politík naďalej kľúčová; 
konštatuje, že celkové zámery fiškálnej 
politiky by so zreteľom na vnútroštátne 
rozpočty a Mechanizmus na podporu 
obnovy a odolnosti mali aj v rokoch 2021 
a 2022 naďalej podporovať;

7. je presvedčený, že pri podpore 
obnovy je koordinácia vnútroštátnych 
fiškálnych politík naďalej kľúčová; 
konštatuje, že celkové zámery fiškálnej 
politiky by so zreteľom na vnútroštátne 
rozpočty a Mechanizmus na podporu 
obnovy a odolnosti mali naďalej 
podporovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. je presvedčený, že pri podpore 
obnovy je koordinácia vnútroštátnych 
fiškálnych politík naďalej kľúčová; 

7. je presvedčený, že pri podpore 
obnovy je koordinácia vnútroštátnych 
fiškálnych politík naďalej kľúčová; 
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konštatuje, že celkové zámery fiškálnej 
politiky by so zreteľom na vnútroštátne 
rozpočty a Mechanizmus na podporu 
obnovy a odolnosti mali aj v rokoch 2021 a 
2022 naďalej podporovať;

konštatuje, že celkové zámery fiškálnej 
politiky by so zreteľom na vnútroštátne 
rozpočty a Mechanizmus na podporu 
obnovy a odolnosti mali aj v rokoch 2021 a 
2022 naďalej podporovať, aby sa 
zabezpečilo, že vplyv Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti bude trvalý, 
udržateľný a spravodlivo rozložený medzi 
spoločnosti a regióny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Eugen Jurzyca

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. je presvedčený, že pri podpore 
obnovy je koordinácia vnútroštátnych 
fiškálnych politík naďalej kľúčová; 
konštatuje, že celkové zámery fiškálnej 
politiky by so zreteľom na vnútroštátne 
rozpočty a Mechanizmus na podporu 
obnovy a odolnosti mali aj v rokoch 2021 a 
2022 naďalej podporovať;

7. je presvedčený, že pri podpore 
obnovy je koordinácia vnútroštátnych 
fiškálnych politík naďalej kľúčová; 
konštatuje, že celkové zámery fiškálnej 
politiky by so zreteľom na vnútroštátne 
rozpočty a Mechanizmus na podporu 
obnovy a odolnosti mali aj v rokoch 2021 a 
2022 naďalej podporovať; vyzýva Komisiu, 
aby zabezpečovala výmenu najlepších 
postupov v oblasti úsilia o fiškálnu 
konsolidáciu medzi členskými štátmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. je presvedčený, že pri podpore 
obnovy je koordinácia vnútroštátnych 
fiškálnych politík naďalej kľúčová; 

7. je presvedčený, že pri podpore 
obnovy je koordinácia vnútroštátnych 
fiškálnych politík naďalej kľúčová; 
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konštatuje, že celkové zámery fiškálnej 
politiky by so zreteľom na vnútroštátne 
rozpočty a Mechanizmus na podporu 
obnovy a odolnosti mali aj v rokoch 2021 a 
2022 naďalej podporovať;

súhlasí, že celkové zámery fiškálnej 
politiky by so zreteľom na vnútroštátne 
rozpočty a Mechanizmus na podporu 
obnovy a odolnosti mali aj v rokoch 2021 a 
2022 naďalej podporovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Engin Eroglu

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. konštatuje, že prostriedky z 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti plynú neprimerane do viac 
zadlžených krajín; vyjadruje znepokojenie 
nad tým, že zadlženosť môže spôsobiť 
morálny hazard;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 143
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že fiškálna politika by 
mala byť naďalej agilná a náležite sa 
prispôsobiť vyvíjajúcej sa situácii, pričom 
by sa malo zabrániť predčasnému zrušeniu 
fiškálnej podpory. ďalej zdôrazňuje, že 
v druhej polovici roku 2021 sa očakáva 
postupná normalizácia hospodárskej 
činnosti, a súhlasí s tým, že fiškálne 
politiky členských štátov by sa mali v roku 
2022 stať diferencovanejšími, pričom sa 
riadne zohľadní stav obnovy, fiškálna 
udržateľnosť a potreba znížiť 

8. zdôrazňuje, že fiškálna politika by 
mala byť naďalej agilná a náležite sa 
prispôsobiť vyvíjajúcej sa situácii, pričom 
by sa malo zabrániť predčasnému zrušeniu 
fiškálnej podpory; naliehavo vyzýva 
Komisiu a Radu, aby sa nevrátili k 
úsporným politikám, ktoré sa vykonávali v 
reakcii na celosvetovú finančnú krízu a 
krízu štátneho dlhu; zdôrazňuje, že škrty 
vo verejných výdavkoch majú na 
hospodárstvo nepriaznivý vplyv, a vyzýva 
na zamietnutie tohto prístupu pri obnove 
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hospodárske, sociálne a územné rozdiely; po pandémii; konštatuje, že tieto škodlivé 
politiky sú zakotvené v pravidlách Paktu 
stability a rastu, ako aj v balíkoch šiestich 
a dvoch legislatívnych aktov a že 
upustenie od tohto rámca si vyžiada 
výraznú legislatívnu zmenu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Gunnar Beck, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, France Jamet

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že fiškálna politika by 
mala byť naďalej agilná a náležite sa 
prispôsobiť vyvíjajúcej sa situácii, pričom 
by sa malo zabrániť predčasnému 
zrušeniu fiškálnej podpory. ďalej 
zdôrazňuje, že v druhej polovici roku 2021 
sa očakáva postupná normalizácia 
hospodárskej činnosti, a súhlasí s tým, že 
fiškálne politiky členských štátov by sa 
mali v roku 2022 stať diferencovanejšími, 
pričom sa riadne zohľadní stav obnovy, 
fiškálna udržateľnosť a potreba znížiť 
hospodárske, sociálne a územné rozdiely;

8. konštatuje, že podľa Komisie sa 
v druhej polovici roku 2021 očakáva 
postupná normalizácia hospodárskej 
činnosti, a súhlasí s tým, že fiškálne 
politiky členských štátov by sa mali v roku 
2022 stať diferencovanejšími, pričom sa 
riadne zohľadní stav obnovy, fiškálna 
udržateľnosť a potreba znížiť hospodárske, 
sociálne a územné rozdiely;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že fiškálna politika by 
mala byť naďalej agilná a náležite sa 
prispôsobiť vyvíjajúcej sa situácii, pričom 
by sa malo zabrániť predčasnému 

8. zdôrazňuje, že fiškálna politika by 
mala byť naďalej agilná a náležite sa 
prispôsobiť vyvíjajúcej sa situácii; ďalej 
zdôrazňuje, že v druhej polovici roku 2021 
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zrušeniu fiškálnej podpory. ďalej 
zdôrazňuje, že v druhej polovici roku 2021 
sa očakáva postupná normalizácia 
hospodárskej činnosti, a súhlasí s tým, že 
fiškálne politiky členských štátov by sa 
mali v roku 2022 stať diferencovanejšími, 
pričom sa riadne zohľadní stav obnovy, 
fiškálna udržateľnosť a potreba znížiť 
hospodárske, sociálne a územné rozdiely;

sa očakáva postupná normalizácia 
hospodárskej činnosti, a súhlasí s tým, že 
fiškálne politiky členských štátov by sa 
mali v roku 2022 stať diferencovanejšími, 
pričom sa riadne zohľadní stav obnovy, 
očakávaná miera rastu a fiškálna 
udržateľnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Engin Eroglu

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že fiškálna politika by 
mala byť naďalej agilná a náležite sa 
prispôsobiť vyvíjajúcej sa situácii, pričom 
by sa malo zabrániť predčasnému zrušeniu 
fiškálnej podpory. ďalej zdôrazňuje, že 
v druhej polovici roku 2021 sa očakáva 
postupná normalizácia hospodárskej 
činnosti, a súhlasí s tým, že fiškálne 
politiky členských štátov by sa mali v roku 
2022 stať diferencovanejšími, pričom sa 
riadne zohľadní stav obnovy, fiškálna 
udržateľnosť a potreba znížiť hospodárske, 
sociálne a územné rozdiely;

8. zdôrazňuje, že fiškálna politika by 
mala byť naďalej agilná a náležite sa 
prispôsobiť vyvíjajúcej sa situácii, pričom 
by sa malo zabrániť predčasnému zrušeniu 
fiškálnej podpory; ďalej zdôrazňuje, že 
v druhej polovici roku 2021 sa očakáva 
postupná normalizácia hospodárskej 
činnosti, a súhlasí s tým, že fiškálne 
politiky členských štátov by sa mali v roku 
2022 zmierniť, pričom sa riadne zohľadní 
stav obnovy, fiškálna udržateľnosť 
a potreba znížiť hospodárske, sociálne 
a územné rozdiely;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 147
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, France Jamet, Antonio Maria 
Rinaldi

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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8. zdôrazňuje, že fiškálna politika by 
mala byť naďalej agilná a náležite sa 
prispôsobiť vyvíjajúcej sa situácii, pričom 
by sa malo zabrániť predčasnému zrušeniu 
fiškálnej podpory. ďalej zdôrazňuje, že 
v druhej polovici roku 2021 sa očakáva 
postupná normalizácia hospodárskej 
činnosti, a súhlasí s tým, že fiškálne 
politiky členských štátov by sa mali v roku 
2022 stať diferencovanejšími, pričom sa 
riadne zohľadní stav obnovy, fiškálna 
udržateľnosť a potreba znížiť 
hospodárske, sociálne a územné rozdiely;

8. zdôrazňuje, že fiškálna politika by 
mala byť naďalej agilná a náležite sa 
prispôsobiť vyvíjajúcej sa situácii, pričom 
by sa malo zabrániť predčasnému zrušeniu 
fiškálnej podpory; ďalej zdôrazňuje, že 
v druhej polovici roku 2021 sa očakáva 
postupná normalizácia hospodárskej 
činnosti, a súhlasí s tým, že fiškálne 
politiky členských štátov by mali zostať 
pružné v roku 2022 a počas celého 
obdobia nevyhnutného pre návrat 
k hospodárskym úrovniam spred krízy, 
pričom sa riadne zohľadní stav obnovy 
a potreba znížiť hospodárske, sociálne 
a územné rozdiely;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 148
Luis Garicano, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že fiškálna politika by 
mala byť naďalej agilná a náležite sa 
prispôsobiť vyvíjajúcej sa situácii, pričom 
by sa malo zabrániť predčasnému 
zrušeniu fiškálnej podpory. ďalej 
zdôrazňuje, že v druhej polovici roku 2021 
sa očakáva postupná normalizácia 
hospodárskej činnosti, a súhlasí s tým, že 
fiškálne politiky členských štátov by sa 
mali v roku 2022 stať diferencovanejšími, 
pričom sa riadne zohľadní stav obnovy, 
fiškálna udržateľnosť a potreba znížiť 
hospodárske, sociálne a územné rozdiely;

8. zdôrazňuje, že fiškálna politika by 
mala byť naďalej agilná a náležite sa 
prispôsobiť vyvíjajúcej sa situácii; varuje 
však pred príliš skorým zrušením fiškálnej 
podpory, pretože by to mohlo trvalo 
poškodiť európske hospodárstvo; ďalej 
zdôrazňuje, že v druhej polovici roku 2021 
sa očakáva postupná normalizácia 
hospodárskej činnosti, a súhlasí s tým, že 
fiškálne politiky členských štátov by sa 
mali v roku 2022 stať diferencovanejšími, 
pričom sa riadne zohľadní stav obnovy, 
fiškálna udržateľnosť a potreba znížiť 
hospodárske, sociálne a územné rozdiely;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Alfred Sant
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Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že fiškálna politika by 
mala byť naďalej agilná a náležite sa 
prispôsobiť vyvíjajúcej sa situácii, pričom 
by sa malo zabrániť predčasnému zrušeniu 
fiškálnej podpory. ďalej zdôrazňuje, že 
v druhej polovici roku 2021 sa očakáva 
postupná normalizácia hospodárskej 
činnosti, a súhlasí s tým, že fiškálne 
politiky členských štátov by sa mali v roku 
2022 stať diferencovanejšími, pričom sa 
riadne zohľadní stav obnovy, fiškálna 
udržateľnosť a potreba znížiť hospodárske, 
sociálne a územné rozdiely;

8. zdôrazňuje, že fiškálna politika by 
mala byť naďalej agilná a flexibilná s 
cieľom náležite sa prispôsobiť vyvíjajúcej 
sa situácii, pričom by sa malo za každú 
cenu zabrániť predčasnému zrušeniu 
fiškálnej podpory; ďalej zdôrazňuje, že 
v druhej polovici roku 2021 sa očakáva 
postupná normalizácia hospodárskej 
činnosti, a súhlasí s tým, že fiškálne 
politiky členských štátov by sa mali v roku 
2022 stať diferencovanejšími, pričom sa 
riadne zohľadní stav obnovy, fiškálna 
udržateľnosť, geografické a demografické 
obmedzenia a potreba znížiť hospodárske, 
sociálne a územné rozdiely;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, Margarida 
Marques, Aurore Lalucq, Pedro Silva Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že fiškálna politika by 
mala byť naďalej agilná a náležite sa 
prispôsobiť vyvíjajúcej sa situácii, pričom 
by sa malo zabrániť predčasnému zrušeniu 
fiškálnej podpory. ďalej zdôrazňuje, že 
v druhej polovici roku 2021 sa očakáva 
postupná normalizácia hospodárskej 
činnosti, a súhlasí s tým, že fiškálne 
politiky členských štátov by sa mali v roku 
2022 stať diferencovanejšími, pričom sa 
riadne zohľadní stav obnovy, fiškálna 
udržateľnosť a potreba znížiť hospodárske, 
sociálne a územné rozdiely;

8. zdôrazňuje, že fiškálna politika by 
mala byť naďalej agilná a náležite sa 
prispôsobiť vyvíjajúcej sa situácii, pričom 
by sa malo zabrániť predčasnému zrušeniu 
fiškálnej podpory; ďalej zdôrazňuje, že 
v druhej polovici roku 2021 sa očakáva 
postupná normalizácia hospodárskej 
činnosti v závislosti od ďalšieho vývoja 
pandémie, a súhlasí s tým, že fiškálne 
politiky členských štátov by sa mali v roku 
2022 stať diferencovanejšími, pričom sa 
riadne zohľadní stav obnovy, fiškálna 
udržateľnosť a potreba znížiť hospodárske, 
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sociálne a územné rozdiely;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Frances Fitzgerald

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že fiškálna politika by 
mala byť naďalej agilná a náležite sa 
prispôsobiť vyvíjajúcej sa situácii, pričom 
by sa malo zabrániť predčasnému zrušeniu 
fiškálnej podpory. ďalej zdôrazňuje, že 
v druhej polovici roku 2021 sa očakáva 
postupná normalizácia hospodárskej 
činnosti, a súhlasí s tým, že fiškálne 
politiky členských štátov by sa mali v roku 
2022 stať diferencovanejšími, pričom sa 
riadne zohľadní stav obnovy, fiškálna 
udržateľnosť a potreba znížiť hospodárske, 
sociálne a územné rozdiely;

8. zdôrazňuje, že fiškálna politika by 
mala byť naďalej agilná a náležite sa 
prispôsobiť vyvíjajúcej sa situácii, pričom 
by sa malo zabrániť predčasnému alebo 
rýchlemu zrušeniu fiškálnej podpory; ďalej 
zdôrazňuje, že v druhej polovici roku 2021 
sa očakáva postupná normalizácia 
hospodárskej činnosti, a súhlasí s tým, že 
fiškálne politiky členských štátov by sa 
mali v roku 2022 stať diferencovanejšími, 
pričom sa riadne zohľadní stav obnovy, 
fiškálna udržateľnosť a potreba znížiť 
hospodárske, sociálne a územné rozdiely;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Frances Fitzgerald

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. uznáva, že fiškálna podpora, ktorú 
členské štáty zaviedli na začiatku 
pandémie COVID-19, sa napokon musí 
zrušiť; domnieva sa však, že zrušenie tejto 
podpory sa musí uskutočniť postupne a 
koordinovane s pomocou procesu 
európskeho semestra a malo by byť 
zamerané na cielenejšie a nadčasovejšie 
opatrenia, ktoré podporia odolnú a 
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udržateľnú obnovu; domnieva sa, že 
predčasné alebo rýchle zrušenie fiškálnej 
podpory by mohlo viesť k prudkým 
negatívnym dôsledkom pre podniky a 
občanov, ktorí sú stále zasiahnutí 
pandémiou COVID-19;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Gunnar Beck, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, France Jamet

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. zdôrazňuje, že je potrebné 
presunúť dane z príjmu na iné zdroje, ako 
je znečistenie, a z bohatstva občanov EÚ 
na bohatstvo občanov mimo EÚ, ako je 
majetok v rámci EÚ alebo podiely v 
európskych spoločnostiach, ktoré získali 
občania krajín mimo EÚ; v tejto súvislosti 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že podľa 
správy Komisie o daňových trendoch v EÚ 
za rok 2020 nedošlo za posledných 15 
rokov k žiadnemu posunu v oblasti 
zdaňovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Paul Tang, Csaba Molnár, Marek Belka, Niels Fuglsang, Evelyn Regner, Margarida 
Marques, Aurore Lalucq, Jonás Fernández

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. zdôrazňuje, že fiškálnu 
zodpovednosť možno dosiahnuť nielen 
zavedením obmedzení výdavkov, ale aj 
zvýšením príjmov pre vládu; podporuje 
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úsilie vlád zvýšiť príjmy odstránením 
medzier v oblasti vyhýbania sa daňovým 
povinnostiam a zvýšením dane z 
kapitálového zisku, bohatstva a príjmov 
právnických osôb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Eugen Jurzyca

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. zdôrazňuje pozíciu Európskeho 
parlamentu, že úvery z nástroja 
NextGenerationEU by sa mali 
zaznamenávať ako štátny dlh1a;
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2021-0358_SK.html.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Paul Tang, Csaba Molnár, Marek Belka, Niels Fuglsang, Jonás Fernández, Aurore 
Lalucq

Návrh uznesenia
Odsek 8 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8b. podporuje spoluprácu vlád na 
úrovni EÚ aj na celosvetovej úrovni s 
cieľom ukončiť globálne preteky o 
najnižšie sadzby dane a zvýšiť ich 
schopnosť vyberať dane; viní krajiny EÚ 
zapojené do inkluzívneho rámca, ktoré 
ešte neprijali globálnu minimálnu účinnú 
sadzbu dane, t. j. Estónsko, Írsko a 
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Maďarsko, z oslabenia schopnosti vlád 
EÚ získať dostatočné príjmy, čo 
poškodzuje dlhodobú fiškálnu 
udržateľnosť EÚ; pripomína, že Cyprus 
sa nezúčastňuje na rokovaniach podľa 
inkluzívneho rámca; naliehavo vyzýva 
tieto štyri krajiny, aby podporili 
minimálnu účinnú sadzbu dane na úrovni 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Eugen Jurzyca

Návrh uznesenia
Odsek 8 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8b. zdôrazňuje pozíciu Európskeho 
parlamentu, že v súlade s návrhom 
Európskej fiškálnej rady možno potrebu 
transparentnejších a stabilnejších 
fiškálnych pravidiel v EÚ splniť 
výdavkovým pravidlom so stropom pre 
nominálne verejné výdavky, ak verejný 
dlh krajiny prekročí určitú prahovú 
hodnotu1a;
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-9-2021-0358_SK.html.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Gunnar Beck, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, France Jamet

Návrh uznesenia
Odsek 8 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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8b. vyjadruje poľutovanie nad 
zneužívaním krízy na ďalšie uvoľňovanie 
menovej a fiškálnej politiky na úrovni EÚ 
aj na úrovni členských štátov, ako aj v 
rámci Plánu EÚ na obnovu a jeho 
navrhovaného čiastočného dlhového 
financovania; pripomína, že dlhové 
financovanie je podľa článku 311 ZFEÚ 
zakázané;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Engin Eroglu

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. konštatuje, že členské štáty s 
vysokým dlhom by mali využívať 
Mechanizmus na podporu obnovy a 
odolnosti na financovanie dodatočných 
investícií na podporu obnovy a zároveň 
presadzovať obozretnú fiškálnu politiku; 
zdôrazňuje, že je dôležité, aby členské 
štáty využívali potenciál Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti na podporu 
potrebných štrukturálnych zmien a 
prechodu na celosvetovo 
konkurencieschopnejšie, nadčasové a 
agilnejšie odvetvia; súhlasí s tým, že rast 
bežných výdavkov financovaných z 
vnútroštátnych zdrojov by mal byť pod 
kontrolou a mal by byť obmedzený pre 
členské štáty s vysokým dlhom, čo umožní, 
aby fiškálne opatrenia maximalizovali 
podporu obnovy bez toho, aby sa 
obmedzovali budúce fiškálne trajektóriá a 
aby sa vytvorila trvalá záťaž pre verejné 
financie;

9. konštatuje, že členské štáty s 
vysokým dlhom by mali presadzovať 
obozretnú fiškálnu politiku; zdôrazňuje, že 
je dôležité, aby členské štáty využívali 
potenciál Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti na podporu potrebných 
štrukturálnych zmien a prechodu na 
celosvetovo konkurencieschopnejšie, 
nadčasové a agilnejšie odvetvia; súhlasí s 
tým, že rast bežných výdavkov 
financovaných z vnútroštátnych zdrojov by 
mal byť pod kontrolou a mal by byť 
obmedzený pre členské štáty s vysokým 
dlhom, čo umožní, aby fiškálne opatrenia 
maximalizovali podporu obnovy bez toho, 
aby sa vytvorila trvalá záťaž pre verejné 
financie;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 160
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. konštatuje, že členské štáty s 
vysokým dlhom by mali využívať 
Mechanizmus na podporu obnovy a 
odolnosti na financovanie dodatočných 
investícií na podporu obnovy a zároveň 
presadzovať obozretnú fiškálnu politiku; 
zdôrazňuje, že je dôležité, aby členské 
štáty využívali potenciál Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti na podporu 
potrebných štrukturálnych zmien a 
prechodu na celosvetovo 
konkurencieschopnejšie, nadčasové a 
agilnejšie odvetvia; súhlasí s tým, že rast 
bežných výdavkov financovaných z 
vnútroštátnych zdrojov by mal byť pod 
kontrolou a mal by byť obmedzený pre 
členské štáty s vysokým dlhom, čo umožní, 
aby fiškálne opatrenia maximalizovali 
podporu obnovy bez toho, aby sa 
obmedzovali budúce fiškálne trajektóriá a 
aby sa vytvorila trvalá záťaž pre verejné 
financie;

9. konštatuje, že členské štáty s 
vysokým dlhom by mali využívať 
Mechanizmus na podporu obnovy a 
odolnosti na financovanie dodatočných 
investícií na podporu obnovy; zdôrazňuje, 
že je dôležité, aby členské štáty využívali 
potenciál Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti na podporu potrebných 
štrukturálnych zmien a prechodu na 
zelenšie, udržateľnejšie, celosvetovo 
konkurencieschopnejšie, nadčasové a 
agilnejšie hospodárstva; žiada, aby sa k 
výdavkom financovaným z úverov 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti pristupovalo vo fiškálnom rámci 
EÚ osobitným spôsobom, pretože inak 
budú musieť krajiny, ktoré si požičiavajú 
finančné prostriedky, znížiť svoje výdavky 
mimo Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti po tom, ako sa opätovne 
aktivujú v súčasnosti pozastavené fiškálne 
pravidlá; domnieva sa, že rast bežných 
výdavkov financovaných z vnútroštátnych 
zdrojov by mal byť proticyklický a 
zameraný na investície, ktoré zabezpečia 
dlhodobú environmentálnu a sociálnu 
udržateľnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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9. konštatuje, že členské štáty s 
vysokým dlhom by mali využívať 
Mechanizmus na podporu obnovy a 
odolnosti na financovanie dodatočných 
investícií na podporu obnovy a zároveň 
presadzovať obozretnú fiškálnu politiku; 
zdôrazňuje, že je dôležité, aby členské 
štáty využívali potenciál Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti na podporu 
potrebných štrukturálnych zmien a 
prechodu na celosvetovo 
konkurencieschopnejšie, nadčasové a 
agilnejšie odvetvia; súhlasí s tým, že rast 
bežných výdavkov financovaných z 
vnútroštátnych zdrojov by mal byť pod 
kontrolou a mal by byť obmedzený pre 
členské štáty s vysokým dlhom, čo umožní, 
aby fiškálne opatrenia maximalizovali 
podporu obnovy bez toho, aby sa 
obmedzovali budúce fiškálne trajektóriá a 
aby sa vytvorila trvalá záťaž pre verejné 
financie;

9. zdôrazňuje, že je dôležité, aby 
členské štáty využívali potenciál 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti na podporu potrebných 
štrukturálnych zmien a spravodlivého 
prechodu na budúce odvetvia; zdôrazňuje 
význam verejných investícií, ktoré by mali 
byť vylúčené z pravidiel týkajúcich sa 
dlhu a deficitu; čo umožní, aby fiškálne 
opatrenia maximalizovali podporu obnovy 
a digitálnej, zelenej a sociálnej 
transformácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Clara Ponsatí Obiols

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. konštatuje, že členské štáty s 
vysokým dlhom by mali využívať 
Mechanizmus na podporu obnovy a 
odolnosti na financovanie dodatočných 
investícií na podporu obnovy a zároveň 
presadzovať obozretnú fiškálnu politiku; 
zdôrazňuje, že je dôležité, aby členské 
štáty využívali potenciál Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti na podporu 
potrebných štrukturálnych zmien a 
prechodu na celosvetovo 
konkurencieschopnejšie, nadčasové a 
agilnejšie odvetvia; súhlasí s tým, že rast 
bežných výdavkov financovaných z 

9. konštatuje, že členské štáty s 
vysokým dlhom by mali využívať 
Mechanizmus na podporu obnovy a 
odolnosti na financovanie dodatočných 
investícií na podporu obnovy investovaním 
do transformatívnych sektorov s vysokou 
pridanou hodnotou, ktoré vytvárajú 
stabilné a kvalitné pracovné miesta, a 
zároveň presadzovať obozretnú fiškálnu 
politiku; zdôrazňuje, že je dôležité, aby 
členské štáty využívali potenciál 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti na podporu potrebných 
štrukturálnych zmien a zeleného a 
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vnútroštátnych zdrojov by mal byť pod 
kontrolou a mal by byť obmedzený pre 
členské štáty s vysokým dlhom, čo umožní, 
aby fiškálne opatrenia maximalizovali 
podporu obnovy bez toho, aby sa 
obmedzovali budúce fiškálne trajektóriá a 
aby sa vytvorila trvalá záťaž pre verejné 
financie;

digitálneho prechodu na celosvetovo 
konkurencieschopnejšie, nadčasové a 
agilnejšie odvetvia; súhlasí s tým, že rast 
bežných výdavkov financovaných z 
vnútroštátnych zdrojov by mal byť pod 
kontrolou a mal by byť flexibilný v 
závislosti od načasovania obnovy a 
počiatočných podmienok v každom 
členskom štáte, čo umožní, aby fiškálne 
opatrenia maximalizovali podporu obnovy 
bez toho, aby sa obmedzovali budúce 
fiškálne trajektórie a aby sa vytvorila 
trvalá záťaž pre verejné financie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Luis Garicano, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, 
Dragoş Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. konštatuje, že členské štáty s 
vysokým dlhom by mali využívať 
Mechanizmus na podporu obnovy a 
odolnosti na financovanie dodatočných 
investícií na podporu obnovy a zároveň 
presadzovať obozretnú fiškálnu politiku; 
zdôrazňuje, že je dôležité, aby členské 
štáty využívali potenciál Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti na podporu 
potrebných štrukturálnych zmien a 
prechodu na celosvetovo 
konkurencieschopnejšie, nadčasové a 
agilnejšie odvetvia; súhlasí s tým, že rast 
bežných výdavkov financovaných z 
vnútroštátnych zdrojov by mal byť pod 
kontrolou a mal by byť obmedzený pre 
členské štáty s vysokým dlhom, čo umožní, 
aby fiškálne opatrenia maximalizovali 
podporu obnovy bez toho, aby sa 
obmedzovali budúce fiškálne trajektóriá a 
aby sa vytvorila trvalá záťaž pre verejné 

9. konštatuje, že členské štáty, najmä 
tie, ktoré majú vyššie úrovne dlhu, by mali 
využívať všetky finančné prostriedky 
pridelené z Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti na poskytnutie 
dodatočných investícií na podporu obnovy; 
zdôrazňuje, že je dôležité s úplným 
zreteľom na potenciál Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti riešiť kritické 
prekážky, podporovať potrebné 
štrukturálne zmeny a prejsť na 
celosvetovo konkurencieschopnejšie, 
nadčasové a agilnejšie hospodárstva; 
súhlasí s tým, že rast bežných výdavkov 
financovaných z vnútroštátnych zdrojov by 
mal byť dôkladne monitorovaný;



PE695.307v01-00 82/152 AM\1236429SK.docx

SK

financie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Joachim Schuster, Paul Tang, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, 
Margarida Marques, Pedro Silva Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. konštatuje, že členské štáty s 
vysokým dlhom by mali využívať 
Mechanizmus na podporu obnovy a 
odolnosti na financovanie dodatočných 
investícií na podporu obnovy a zároveň 
presadzovať obozretnú fiškálnu politiku; 
zdôrazňuje, že je dôležité, aby členské 
štáty využívali potenciál Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti na podporu 
potrebných štrukturálnych zmien a 
prechodu na celosvetovo 
konkurencieschopnejšie, nadčasové a 
agilnejšie odvetvia; súhlasí s tým, že rast 
bežných výdavkov financovaných z 
vnútroštátnych zdrojov by mal byť pod 
kontrolou a mal by byť obmedzený pre 
členské štáty s vysokým dlhom, čo umožní, 
aby fiškálne opatrenia maximalizovali 
podporu obnovy bez toho, aby sa 
obmedzovali budúce fiškálne trajektóriá a 
aby sa vytvorila trvalá záťaž pre verejné 
financie;

9. konštatuje, že členské štáty s 
vysokým dlhom by mali využívať 
Mechanizmus na podporu obnovy a 
odolnosti na financovanie dodatočných 
investícií na podporu obnovy a zároveň 
presadzovať zodpovedné fiškálne a 
udržateľné politiky bez toho, aby tým bola 
dotknutá sociálna rovnosť a článok 9 
ZFEÚ; zdôrazňuje, že je dôležité, aby 
členské štáty využívali potenciál 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti na podporu potrebných 
štrukturálnych zmien s cieľom urýchliť 
prechod na udržateľnejšiu, odolnejšiu a 
sociálne inkluzívnejšiu EÚ a prechodu na 
celosvetovo konkurencieschopnejšie, 
nadčasové a agilnejšie odvetvia; súhlasí s 
tým, že vzhľadom na to, že sa normalizuje 
situácia v oblasti verejného zdravia a že sa 
rušia obmedzenia ovplyvňujúce 
hospodársku činnosť, členské štáty môžu 
začať s postupným ukončovaním 
základných zámerov fiškálnej politiky, čo 
umožní, aby fiškálne opatrenia 
maximalizovali podporu obnovy bez toho, 
aby sa obmedzovali budúce fiškálne 
trajektórie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Eugen Jurzyca
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Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. konštatuje, že členské štáty s 
vysokým dlhom by mali využívať 
Mechanizmus na podporu obnovy a 
odolnosti na financovanie dodatočných 
investícií na podporu obnovy a zároveň 
presadzovať obozretnú fiškálnu politiku; 
zdôrazňuje, že je dôležité, aby členské 
štáty využívali potenciál Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti na podporu 
potrebných štrukturálnych zmien a 
prechodu na celosvetovo 
konkurencieschopnejšie, nadčasové a 
agilnejšie odvetvia; súhlasí s tým, že rast 
bežných výdavkov financovaných z 
vnútroštátnych zdrojov by mal byť pod 
kontrolou a mal by byť obmedzený pre 
členské štáty s vysokým dlhom, čo umožní, 
aby fiškálne opatrenia maximalizovali 
podporu obnovy bez toho, aby sa 
obmedzovali budúce fiškálne trajektóriá a 
aby sa vytvorila trvalá záťaž pre verejné 
financie;

9. konštatuje, že členské štáty s 
vysokým dlhom by mali využívať 
Mechanizmus na podporu obnovy a 
odolnosti na financovanie dodatočných 
investícií na podporu obnovy a zároveň 
presadzovať obozretnú fiškálnu politiku; 
varuje, že stimulácia verejných investícií 
by nemala byť chápaná ako alternatíva k 
reformám na podporu produktivity; 
zdôrazňuje, že je dôležité, aby členské 
štáty využívali potenciál Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti na podporu 
potrebných štrukturálnych zmien a 
prechodu na celosvetovo 
konkurencieschopnejšie, nadčasové a 
agilnejšie odvetvia; súhlasí s tým, že rast 
bežných výdavkov financovaných z 
vnútroštátnych zdrojov by mal byť pod 
kontrolou a mal by byť obmedzený pre 
členské štáty s vysokým dlhom, čo umožní, 
aby fiškálne opatrenia maximalizovali 
podporu obnovy bez toho, aby sa 
obmedzovali budúce fiškálne trajektórie a 
aby sa vytvorila trvalá záťaž pre verejné 
financie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. konštatuje, že členské štáty s 
vysokým dlhom by mali využívať 
Mechanizmus na podporu obnovy a 
odolnosti na financovanie dodatočných 
investícií na podporu obnovy a zároveň 

9. konštatuje, že členské štáty s 
vysokým dlhom by mali využívať 
Mechanizmus na podporu obnovy a 
odolnosti na financovanie dodatočných 
investícií na podporu obnovy a zároveň 
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presadzovať obozretnú fiškálnu politiku; 
zdôrazňuje, že je dôležité, aby členské 
štáty využívali potenciál Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti na podporu 
potrebných štrukturálnych zmien a 
prechodu na celosvetovo 
konkurencieschopnejšie, nadčasové a 
agilnejšie odvetvia; súhlasí s tým, že rast 
bežných výdavkov financovaných z 
vnútroštátnych zdrojov by mal byť pod 
kontrolou a mal by byť obmedzený pre 
členské štáty s vysokým dlhom, čo umožní, 
aby fiškálne opatrenia maximalizovali 
podporu obnovy bez toho, aby sa 
obmedzovali budúce fiškálne trajektóriá a 
aby sa vytvorila trvalá záťaž pre verejné 
financie;

presadzovať obozretnú fiškálnu politiku; 
zdôrazňuje, že je dôležité, aby členské 
štáty využívali potenciál Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti na podporu 
prechodu na celosvetovo 
konkurencieschopnejšie, nadčasové 
odvetvia; súhlasí s tým, že rast bežných 
výdavkov financovaných z vnútroštátnych 
zdrojov by mal byť pod kontrolou, čo 
umožní, aby fiškálne opatrenia 
maximalizovali podporu obnovy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Caroline Nagtegaal, Luis Garicano, Nicola Beer, Engin Eroglu, Olivier Chastel, Ivars 
Ijabs, Linea Søgaard-Lidell

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. konštatuje, že členské štáty s 
vysokým dlhom by mali využívať 
Mechanizmus na podporu obnovy a 
odolnosti na financovanie dodatočných 
investícií na podporu obnovy a zároveň 
presadzovať obozretnú fiškálnu politiku; 
zdôrazňuje, že je dôležité, aby členské 
štáty využívali potenciál Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti na podporu 
potrebných štrukturálnych zmien a 
prechodu na celosvetovo 
konkurencieschopnejšie, nadčasové a 
agilnejšie odvetvia; súhlasí s tým, že rast 
bežných výdavkov financovaných z 
vnútroštátnych zdrojov by mal byť pod 
kontrolou a mal by byť obmedzený pre 
členské štáty s vysokým dlhom, čo umožní, 
aby fiškálne opatrenia maximalizovali 

9. konštatuje, že členské štáty s 
vysokým dlhom by mali využívať 
Mechanizmus na podporu obnovy a 
odolnosti na financovanie dodatočných 
investícií na podporu obnovy s cieľom 
využívať nižšiu úrokovú sadzbu a zároveň 
presadzovať obozretnú fiškálnu politiku; 
zdôrazňuje, že je dôležité, aby členské 
štáty využívali potenciál Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti na podporu 
potrebných štrukturálnych zmien a 
prechodu na celosvetovo 
konkurencieschopnejšie, nadčasové a 
agilnejšie odvetvia; súhlasí s tým, že rast 
bežných výdavkov financovaných z 
vnútroštátnych zdrojov by mal byť pod 
kontrolou a mal by byť obmedzený pre 
členské štáty s vysokým dlhom, čo umožní, 
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podporu obnovy bez toho, aby sa 
obmedzovali budúce fiškálne trajektóriá a 
aby sa vytvorila trvalá záťaž pre verejné 
financie;

aby fiškálne opatrenia maximalizovali 
podporu obnovy bez toho, aby sa 
obmedzovali budúce fiškálne trajektórie a 
aby sa vytvorila trvalá záťaž pre verejné 
financie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, France Jamet, Antonio Maria 
Rinaldi

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. konštatuje, že členské štáty s 
vysokým dlhom by mali využívať 
Mechanizmus na podporu obnovy a 
odolnosti na financovanie dodatočných 
investícií na podporu obnovy a zároveň 
presadzovať obozretnú fiškálnu politiku; 
zdôrazňuje, že je dôležité, aby členské 
štáty využívali potenciál Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti na podporu 
potrebných štrukturálnych zmien a 
prechodu na celosvetovo 
konkurencieschopnejšie, nadčasové a 
agilnejšie odvetvia; súhlasí s tým, že rast 
bežných výdavkov financovaných z 
vnútroštátnych zdrojov by mal byť pod 
kontrolou a mal by byť obmedzený pre 
členské štáty s vysokým dlhom, čo 
umožní, aby fiškálne opatrenia 
maximalizovali podporu obnovy bez toho, 
aby sa obmedzovali budúce fiškálne 
trajektóriá a aby sa vytvorila trvalá záťaž 
pre verejné financie;

9. konštatuje, že členské štáty by mali 
využívať Mechanizmus na podporu obnovy 
a odolnosti na financovanie dodatočných 
investícií na podporu obnovy; zdôrazňuje, 
že je dôležité, aby členské štáty využívali 
potenciál Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti na podporu potrebných 
investícií a prechodu na celosvetovo 
konkurencieschopnejšie, nadčasové a 
agilnejšie odvetvia; súhlasí s tým, že rast 
bežných výdavkov financovaných z 
vnútroštátnych zdrojov by sa mal 
orientovať v prvom rade na rast DPH 
prostredníctvom produktívnych investícií, 
daňového a byrokratického zjednodušenia 
s cieľom umožniť členským štátom s 
vysokým dlhom maximalizovať podporu 
obnovy bez toho, aby sa obmedzovali 
budúce fiškálne trajektórie a aby sa 
vytvorila trvalá záťaž pre verejné financie;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 169
Markus Ferber
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Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. konštatuje, že členské štáty s 
vysokým dlhom by mali využívať 
Mechanizmus na podporu obnovy a 
odolnosti na financovanie dodatočných 
investícií na podporu obnovy a zároveň 
presadzovať obozretnú fiškálnu politiku; 
zdôrazňuje, že je dôležité, aby členské 
štáty využívali potenciál Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti na podporu 
potrebných štrukturálnych zmien a 
prechodu na celosvetovo 
konkurencieschopnejšie, nadčasové a 
agilnejšie odvetvia; súhlasí s tým, že rast 
bežných výdavkov financovaných z 
vnútroštátnych zdrojov by mal byť pod 
kontrolou a mal by byť obmedzený pre 
členské štáty s vysokým dlhom, čo umožní, 
aby fiškálne opatrenia maximalizovali 
podporu obnovy bez toho, aby sa 
obmedzovali budúce fiškálne trajektóriá a 
aby sa vytvorila trvalá záťaž pre verejné 
financie;

9. konštatuje, že členské štáty s 
vysokými úrovňami dlhu by mali využívať 
Mechanizmus na podporu obnovy a 
odolnosti na financovanie dodatočných 
investícií na podporu obnovy a zároveň 
presadzovať obozretnú fiškálnu politiku; 
zdôrazňuje, že je dôležité, aby členské 
štáty využívali potenciál Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti na podporu 
potrebných štrukturálnych zmien a 
prechodu na celosvetovo 
konkurencieschopnejšie, nadčasové a 
agilnejšie odvetvia; súhlasí s tým, že rast 
bežných výdavkov by mal byť pod 
kontrolou a mal by byť obmedzený pre 
členské štáty s vysokou úrovňou dlhu, čo 
umožní, aby fiškálne opatrenia 
maximalizovali podporu obnovy bez toho, 
aby sa obmedzovali budúce fiškálne 
trajektórie a aby sa vytvorila trvalá záťaž 
pre verejné financie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
urýchlene, transparentne a zodpovedne 
realizovali svoje národné plány na 
podporu obnovy a odolnosti, pričom by 
vyčlenené finančné prostriedky 
nasmerovali na podporu súkromných 
investícií, podporu mikropodnikov a 
malých a stredných podnikov a 
modernizáciu výrobných odvetví, najmä 
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tých, ktoré sú najviac postihnuté 
pandémiou; v tejto súvislosti vyjadruje 
poľutovanie nad tým, ako orgány verejnej 
správy v niektorých krajinách čerpajú 
veľkú časť prostriedkov z Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti, čo je jav, 
ktorý výrazne znižuje schopnosť podnikov 
financovať projekty;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 171
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, France Jamet, Antonio Maria 
Rinaldi

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
prehodnotila rozpočtovú situáciu 
členských štátov na základe hospodárskej 
prognózy z jesene 2021 pred tým, ako 
Rada uzavrie svoje rokovania o 
prebiehajúcom procese semestra;

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 172
Gunnar Beck, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, France Jamet

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. zdôrazňuje, že podľa hodnotiacej 
tabuľky štátnej pomoci za rok 2020 
zostavenej Komisiou sú členské štáty s 
najvyššou potrebou investícií a najnižšími 
výdavkami na štátnu pomoc ako 
percentuálnym podielom HDP členské 
štáty s najmenším fiškálnym priestorom 
na investovanie, v dôsledku čoho sú tieto 
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členské štáty vo veľkej miere závislé od 
programu NextGenerationEU s dlhovým 
financovaním EÚ; zdôrazňuje, že to 
vytvára obrovský morálny hazard; 
pripomína, že programy ako SURE a 
NextGenerationEU sú jednorazové;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. berie do úvahy systémové 
oslabenie systémov zdravotnej 
starostlivosti v mnohých členských štátoch 
EÚ aj v dôsledku zníženia verejných 
výdavkov v tomto odvetví; navrhuje 
vylúčiť výdavky súvisiace so 
zdravotníctvom z výpočtu štrukturálneho 
salda, kým sa nedosiahne vhodná 
modernizácia európskeho sektora 
verejného zdravia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Engin Eroglu

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. poukazuje na to, že z dôvodu trvalo 
nízkych úrokových sadzieb vyzerajú 
vládne rozpočty lepšie ako v čase bežných 
úrokových sadzieb; 

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 175
Engin Eroglu

Návrh uznesenia
Odsek 10 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10b. varuje pred podceňovaním 
dlhového zaťaženia pre budúce 
generácie; zdôrazňuje význam zásady 
medzigeneračnej spravodlivosti;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 176
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. víta skutočnosť, že v ročnej 
stratégii udržateľného rastu na rok 2021 
sa potvrdzuje zmena zamerania procesu 
európskeho semestra (ďalej len 
„semester“) na to, aby sa udržateľnosť, 
zdravie a blahobyt občanov stali 
stredobodom hospodárskych a sociálnych 
politík; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

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

11b. zdôrazňuje, že je zásadne dôležité 
zosúladiť proces semestra s dlhodobými 
cieľmi EÚ v oblasti klímy, životného 
prostredia a so sociálnymi cieľmi, k čomu 
sa Komisia zaviazala v rámci zelenej 
dohody, a je potrebné toto zosúladenie 
urýchliť; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 11 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11c. vyzýva Komisiu, aby sa v 
nadchádzajúcej výročnej stratégii 
udržateľného rastu 2022 zaoberala 
distribučnými dôsledkami prechodu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo a aby v 
súvislosti s prechodom v správach o 
jednotlivých krajinách analyzovala 
distribučnú spravodlivosť daňových a 
sociálnych politík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. berie na vedomie, že smerodajnými 
zásadami ekonomickej agendy EÚ 
naďalej zostávajú environmentálna 
udržateľnosť, produktivita, spravodlivosť 

vypúšťa sa
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a makroekonomická stabilita; ďalej 
zdôrazňuje, že pre zvýšenie produktivity 
a konkurencieschopnosti Európy 
v záujme vitálnej obnovy je rozhodujúca 
digitálna transformácia našich 
spoločností, podnikov a hospodárstiev 
v súlade európskym digitálnym 
desaťročím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Frances Fitzgerald

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. berie na vedomie, že smerodajnými 
zásadami ekonomickej agendy EÚ naďalej 
zostávajú environmentálna udržateľnosť, 
produktivita, spravodlivosť 
a makroekonomická stabilita; ďalej 
zdôrazňuje, že pre zvýšenie produktivity 
a konkurencieschopnosti Európy v záujme 
vitálnej obnovy je rozhodujúca digitálna 
transformácia našich spoločností, podnikov 
a hospodárstiev v súlade európskym 
digitálnym desaťročím;

12. berie na vedomie, že smerodajnými 
zásadami ekonomickej agendy EÚ naďalej 
zostávajú environmentálna udržateľnosť, 
produktivita, konkurencieschopnosť, 
spravodlivosť a makroekonomická 
stabilita; ďalej zdôrazňuje, že pre zvýšenie 
produktivity a konkurencieschopnosti 
Európy v záujme vitálnej obnovy je 
rozhodujúca digitálna transformácia našich 
spoločností, podnikov a hospodárstiev 
v súlade európskym digitálnym 
desaťročím; domnieva sa, že rastúca 
digitálna priepasť a priepasť medzi 
regiónmi (mestskými/vidieckymi) a medzi 
sociálno-ekonomickými skupinami (podľa 
rodovej príslušnosti/príjmu/veku) sa 
musia naliehavo riešiť prostredníctvom 
stratégie digitálneho desaťročia s cieľom 
zabezpečiť inkluzívnu účasť na 
digitálnom hospodárstve a digitálnu 
transformáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Henrike Hahn
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. berie na vedomie, že smerodajnými 
zásadami ekonomickej agendy EÚ naďalej 
zostávajú environmentálna udržateľnosť, 
produktivita, spravodlivosť 
a makroekonomická stabilita; ďalej 
zdôrazňuje, že pre zvýšenie produktivity 
a konkurencieschopnosti Európy v záujme 
vitálnej obnovy je rozhodujúca digitálna 
transformácia našich spoločností, podnikov 
a hospodárstiev v súlade európskym 
digitálnym desaťročím;

12. berie na vedomie, že smerodajnými 
zásadami ekonomickej agendy EÚ naďalej 
zostávajú environmentálna udržateľnosť, 
produktivita, spravodlivosť 
a makroekonomická stabilita v súlade s 
Európskou zelenou dohodou a cieľom EÚ 
dosiahnuť klimatickú neutralitu 
najneskôr do roku 2050; ďalej zdôrazňuje, 
že pre zvýšenie produktivity 
a konkurencieschopnosti Európy v záujme 
vitálnej obnovy je rozhodujúca digitálna 
transformácia našich spoločností, podnikov 
a hospodárstiev v súlade európskym 
digitálnym desaťročím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Georgios Kyrtsos

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. berie na vedomie, že smerodajnými 
zásadami ekonomickej agendy EÚ naďalej 
zostávajú environmentálna udržateľnosť, 
produktivita, spravodlivosť 
a makroekonomická stabilita; ďalej 
zdôrazňuje, že pre zvýšenie produktivity 
a konkurencieschopnosti Európy v záujme 
vitálnej obnovy je rozhodujúca digitálna 
transformácia našich spoločností, podnikov 
a hospodárstiev v súlade európskym 
digitálnym desaťročím;

12. berie na vedomie, že smerodajnými 
zásadami ekonomickej agendy EÚ naďalej 
zostávajú environmentálna udržateľnosť, 
produktivita, spravodlivosť, zmiernenie 
regionálnych nerovností, konvergencia 
európskych hospodárstiev 
a makroekonomická stabilita; ďalej 
zdôrazňuje, že pre zvýšenie produktivity 
a konkurencieschopnosti Európy v záujme 
vitálnej obnovy je rozhodujúca digitálna 
transformácia našich spoločností, podnikov 
a hospodárstiev v súlade európskym 
digitálnym desaťročím;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 183
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, Pedro Silva 
Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. berie na vedomie, že smerodajnými 
zásadami ekonomickej agendy EÚ naďalej 
zostávajú environmentálna udržateľnosť, 
produktivita, spravodlivosť 
a makroekonomická stabilita; ďalej 
zdôrazňuje, že pre zvýšenie produktivity 
a konkurencieschopnosti Európy v záujme 
vitálnej obnovy je rozhodujúca digitálna 
transformácia našich spoločností, podnikov 
a hospodárstiev v súlade európskym 
digitálnym desaťročím;

12. berie na vedomie, že smerodajnými 
zásadami ekonomickej agendy EÚ 
doplnenej prostredníctvom šiestich priorít 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti naďalej zostávajú 
environmentálna udržateľnosť, 
produktivita, spravodlivosť 
a makroekonomická stabilita; ďalej 
zdôrazňuje, že pre zvýšenie produktivity 
a konkurencieschopnosti Európy v záujme 
vitálnej obnovy je rozhodujúca digitálna, 
zelená a spravodlivá transformácia našich 
spoločností, podnikov a hospodárstiev 
v súlade európskym digitálnym 
desaťročím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Caroline Nagtegaal, Nicola Beer, Engin Eroglu, Olivier Chastel, Ivars Ijabs, Linea 
Søgaard-Lidell

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. berie na vedomie, že smerodajnými 
zásadami ekonomickej agendy EÚ naďalej 
zostávajú environmentálna udržateľnosť, 
produktivita, spravodlivosť 
a makroekonomická stabilita; ďalej 
zdôrazňuje, že pre zvýšenie produktivity 
a konkurencieschopnosti Európy v záujme 
vitálnej obnovy je rozhodujúca digitálna 
transformácia našich spoločností, podnikov 

12. berie na vedomie, že smerodajnými 
zásadami ekonomickej agendy EÚ naďalej 
zostávajú environmentálna udržateľnosť, 
produktivita, spravodlivosť, fiškálna 
disciplína a makroekonomická stabilita; 
ďalej zdôrazňuje, že pre zvýšenie 
produktivity a konkurencieschopnosti 
Európy v záujme vitálnej obnovy je 
rozhodujúca digitálna transformácia našich 



PE695.307v01-00 94/152 AM\1236429SK.docx

SK

a hospodárstiev v súlade európskym 
digitálnym desaťročím;

spoločností, podnikov a hospodárstiev 
v súlade európskym digitálnym 
desaťročím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. berie na vedomie, že smerodajnými 
zásadami ekonomickej agendy EÚ naďalej 
zostávajú environmentálna udržateľnosť, 
produktivita, spravodlivosť 
a makroekonomická stabilita; ďalej 
zdôrazňuje, že pre zvýšenie produktivity 
a konkurencieschopnosti Európy v záujme 
vitálnej obnovy je rozhodujúca digitálna 
transformácia našich spoločností, podnikov 
a hospodárstiev v súlade európskym 
digitálnym desaťročím;

12. berie na vedomie, že smerodajnými 
zásadami ekonomickej agendy EÚ naďalej 
zostávajú environmentálna udržateľnosť, 
produktivita, sociálna spravodlivosť 
a makroekonomická stabilita; zdôrazňuje, 
že pre zvýšenie produktivity 
a konkurencieschopnosti Európy v záujme 
vitálnej obnovy je rozhodujúca digitálna 
transformácia našich spoločností, podnikov 
a hospodárstiev v súlade európskym 
digitálnym desaťročím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Alfred Sant, Pedro Marques, Csaba Molnár, 
Margarida Marques, Pedro Silva Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. zdôrazňuje, že zodpovedné fiškálne 
a udržateľné politiky sú nástrojom na 
dosiahnutie všeobecných priorít EÚ 
zakotvených v zmluvách: udržateľný 
rozvoj založený na vyváženom 
hospodárskom raste a cenovej stabilite, 
sociálne trhové hospodárstvo s vysokou 
konkurencieschopnosťou zamerané na 
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dosiahnutie plnej zamestnanosti 
a sociálneho pokroku, vysoká úroveň 
ochrany životného prostredia a zlepšenie 
jeho kvality;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Luis Garicano, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. víta Európsku zelenú dohodu ako 
novú stratégiu udržateľného rastu EÚ, 
v ktorej sa spájajú štyri rozmery: životné 
prostredie, produktivita, stabilita a 
spravodlivosť, ktoré umožňujú digitálne a 
ekologické technológie, inovatívna 
priemyselná základňa a strategická 
autonómia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel, Ivars Ijabs

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. vyzýva členské štáty, aby prijali 
opatrenia a zintenzívnili boj proti 
daňovým podvodom, vyhýbaniu sa 
daňovým povinnostiam a daňovým 
únikom, ako aj proti praniu špinavých 
peňazí; víta legislatívne návrhy Komisie 
týkajúce sa týchto záležitostí, ktoré sa 
očakávajú v roku 2021;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 189
Joachim Schuster, Paul Tang, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, 
Margarida Marques, Evelyn Regner, Pedro Silva Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 12 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12b. vyzýva Komisiu a Radu, aby 
zabezpečili, aby sa rodová rovnosť a 
rovnaké príležitosti pre všetkých a 
začlenenie týchto cieľov riešili v 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny a 
zohľadňovali a presadzovali počas 
prípravy a vykonávania plánov obnovy a 
odolnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Joachim Schuster, Paul Tang, Jonás Fernández, Alfred Sant, Pedro Marques, Csaba 
Molnár, Margarida Marques, Evelyn Regner, Pedro Silva Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
Podnadpis 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Štrukturálne reformy a investície Sociálne vyvážené, inkluzívne a 
udržateľné štrukturálne reformy, investície 
a verejné príjmy

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Margarida Marques, Marek Belka, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Pedro Silva 
Pereira

Návrh uznesenia
Odsek –13 (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

–13. domnieva sa, že koordinácia 
vnútroštátnych investícií a reformného 
úsilia bude kľúčová na zvýšenie 
konvergencie a odolnosti, podporu 
udržateľného a inkluzívneho rastu a 
zlepšenie inštitucionálnych rámcov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Engin Eroglu

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje, že Mechanizmus na 
podporu obnovy a odolnosti je 
bezprecedentnou príležitosťou pre všetky 
členské štáty riešiť kľúčové štrukturálne 
výzvy a investičné potreby a zároveň 
využiť zelenú a digitálnu transformáciu;

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 193
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, Margarida 
Marques, Pedro Silva Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje, že Mechanizmus na 
podporu obnovy a odolnosti je 
bezprecedentnou príležitosťou pre všetky 
členské štáty riešiť kľúčové štrukturálne 
výzvy a investičné potreby a zároveň 
využiť zelenú a digitálnu transformáciu;

13. zdôrazňuje, že Mechanizmus na 
podporu obnovy a odolnosti je 
bezprecedentnou príležitosťou pre všetky 
členské štáty riešiť kľúčové štrukturálne 
výzvy a investičné potreby, a víta, že plány 
obnovy sú založené na prioritných 
kritériách stanovených v nariadení o 
zriadení Mechanizmu na podporu obnovy 
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a odolnosti, konkrétne na zelenej 
transformácii, digitálnej transformácii, 
inteligentnom, udržateľnom a 
inkluzívnom raste, sociálnej a územnej 
súdržnosti, zdraví, hospodárskej, sociálnej 
a inštitucionálnej odolnosti a politikách 
pre ďalšiu generáciu, deti a mládež;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Luis Garicano, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, 
Caroline Nagtegaal, Dragoş Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje, že Mechanizmus na 
podporu obnovy a odolnosti je 
bezprecedentnou príležitosťou pre všetky 
členské štáty riešiť kľúčové štrukturálne 
výzvy a investičné potreby a zároveň 
využiť zelenú a digitálnu transformáciu;

13. zdôrazňuje, že Mechanizmus na 
podporu obnovy a odolnosti je 
bezprecedentnou príležitosťou pre všetky 
členské štáty riešiť kľúčové štrukturálne 
výzvy a investičné potreby a zároveň 
využiť zelenú a digitálnu transformáciu; 
pripomína výzvy Parlamentu, aby Komisia 
zabezpečila rovnováhu medzi reformami a 
investíciami, ako aj súlad národných 
plánov vrátane nových reforiem s 
doterajšími výsledkami a výzvami 
stanovenými v príslušných odporúčaniach 
pre jednotlivé krajiny1a;

_________________
1a (2021/2738(RSP), odsek 29.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Eugen Jurzyca

Návrh uznesenia
Odsek 13
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje, že Mechanizmus na 
podporu obnovy a odolnosti je 
bezprecedentnou príležitosťou pre všetky 
členské štáty riešiť kľúčové štrukturálne 
výzvy a investičné potreby a zároveň 
využiť zelenú a digitálnu transformáciu;

13. zdôrazňuje, že Mechanizmus na 
podporu obnovy a odolnosti je 
bezprecedentnou príležitosťou pre všetky 
členské štáty riešiť kľúčové štrukturálne 
výzvy a investičné potreby a zároveň 
využiť zelenú a digitálnu transformáciu; 
zdôrazňuje dlhodobú zodpovednosť 
členských štátov za budovanie vlastných 
fiškálnych kapacít na vnútroštátnej 
úrovni s cieľom zachovať stabilitu a 
bojovať proti hospodárskym otrasom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Margarida Marques, Marek Belka, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Pedro Silva 
Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje, že Mechanizmus na 
podporu obnovy a odolnosti je 
bezprecedentnou príležitosťou pre všetky 
členské štáty riešiť kľúčové štrukturálne 
výzvy a investičné potreby a zároveň 
využiť zelenú a digitálnu transformáciu;

13. zdôrazňuje, že Mechanizmus na 
podporu obnovy a odolnosti je 
bezprecedentnou príležitosťou pre všetky 
členské štáty riešiť kľúčové štrukturálne 
výzvy a investičné potreby a zároveň 
využiť zelenú a digitálnu transformáciu; 
zdôrazňuje, že obnovenie rastového 
potenciálu bude kľúčovým prvkom 
štrukturálnych zmien potrebných na 
prispôsobenie sa výzvam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 13
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje, že Mechanizmus na 
podporu obnovy a odolnosti je 
bezprecedentnou príležitosťou pre všetky 
členské štáty riešiť kľúčové štrukturálne 
výzvy a investičné potreby a zároveň 
využiť zelenú a digitálnu transformáciu;

13. zdôrazňuje, že Mechanizmus na 
podporu obnovy a odolnosti je 
bezprecedentnou príležitosťou pre všetky 
členské štáty riešiť kľúčové štrukturálne 
výzvy a investičné potreby a zároveň 
využiť zelenú a digitálnu transformáciu; 
vyzýva členské štáty, aby čo najlepšie 
využili túto príležitosť na transformáciu 
svojich hospodárstiev a zvýšenie ich 
konkurencieschopnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Caroline Nagtegaal, Luis Garicano, Nicola Beer, Engin Eroglu, Ivars Ijabs, Linea 
Søgaard-Lidell

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje, že Mechanizmus na 
podporu obnovy a odolnosti je 
bezprecedentnou príležitosťou pre všetky 
členské štáty riešiť kľúčové štrukturálne 
výzvy a investičné potreby a zároveň 
využiť zelenú a digitálnu transformáciu;

13. zdôrazňuje, že Mechanizmus na 
podporu obnovy a odolnosti je 
bezprecedentnou a jedinečnou 
príležitosťou pre všetky členské štáty riešiť 
kľúčové štrukturálne výzvy a investičné 
potreby a zároveň využiť zelenú a digitálnu 
transformáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje, že Mechanizmus na 
podporu obnovy a odolnosti je 
bezprecedentnou príležitosťou pre všetky 

13. zdôrazňuje, že Mechanizmus na 
podporu obnovy a odolnosti je 
bezprecedentnou príležitosťou pre všetky 
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členské štáty riešiť kľúčové štrukturálne 
výzvy a investičné potreby a zároveň 
využiť zelenú a digitálnu transformáciu;

členské štáty riešiť kľúčové výzvy a 
investičné potreby a zároveň využiť zelenú 
a digitálnu transformáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Frances Fitzgerald

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. zdôrazňuje, že pandémia COVID-
19 preukázala kľúčový význam odvetvia 
starostlivosti pre európske hospodárstvo a 
spoločnosť; zároveň zdôrazňuje, že 
odvetvie starostlivosti si naliehavo 
vyžaduje investície, najmä v súvislosti s 
poskytovaním infraštruktúry a služieb v 
oblasti starostlivosti; naliehavo vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby výrazne 
zvýšili investície z fondov EÚ do odvetvia 
starostlivosti, najmä prostredníctvom 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti, programu EU4Health, 
európskych štrukturálnych a investičných 
fondov (EŠIF) a programu InvestEU;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Joachim Schuster, Paul Tang, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, 
Margarida Marques, Evelyn Regner, Pedro Silva Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. zdôrazňuje, že úsilie o obnovu 
musí ísť ruka v ruke s trvalým nárastom 
verejných a súkromných investícií nad 
rámec Mechanizmu na podporu obnovy a 
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odolnosti, aby bolo možné riešiť súčasné 
a budúce výzvy a dosiahnuť ciele politiky 
EÚ; pripomína nedostatok investícií, ktorý 
Komisia odhaduje za rok 2020 v EÚ na 
viac ako 600 miliárd ročne; vyjadruje 
znepokojenie nad posúdením Európskej 
fiškálnej rady týkajúcim sa nízkej úrovne 
investícií pred krízou a následne 
obmedzenej obnovy investícií v niektorých 
krajinách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Gunnar Beck, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, France Jamet

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. zdôrazňuje, že nedostatok investícií 
nie je len otázkou likvidity, ale aj dôvery 
investorov v inštitúcie vrátane centrálnych 
bánk a menovej politiky; domnieva sa, že 
veľmi akomodatívne úrokové politiky, 
hoci môžu bankám poskytnúť priaznivé 
podmienky na poskytovanie úverov, 
odrádzajú od investícií tým, že udržiavajú 
výnosy na nízkej úrovni, a nabáda ľudí, 
aby sa odklonili od neproduktívnych 
fixných aktív a finančných nástrojov, 
ktoré sú prínosom len pre veľmi 
bohatých;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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13a. poukazuje na oznámenie Komisie 
o silnej sociálnej Európe pre spravodlivú 
transformáciu, v ktorom sa tvrdí, že 
Európsky pilier sociálnych práv je 
európskou odpoveďou na základné 
transformácie súvisiace s klimatickou 
neutralitou, digitalizáciou a 
demografickými zmenami; v tejto 
súvislosti potvrdzuje nevyhnutnosť 
Európskeho piliera sociálnych práv ako 
dôležitého parametra analýzy európskeho 
semestra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila investície a reformy plánov 
obnovy členských štátov v hlavných 
oblastiach, ako sú čisté technológie a 
obnoviteľné zdroje energie, energetická 
efektívnosť budov v plnom súlade so 
zvýšeným cieľom EÚ v oblasti klímy do 
roku 2030 a s cieľom dosiahnuť 
klimatickú neutralitu najneskôr do roku 
2050;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Eugen Jurzyca

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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13a. uznáva, že verejné investície sú 
obmedzené, pretože predstavujú 
obmedzené zdroje, ktoré sú do veľkej 
miery financované daňovníkmi; 
zdôrazňuje potrebu uprednostňovať 
verejné investície podľa ich efektívnosti s 
cieľom podporiť hospodársky rast;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 13 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13b. zdôrazňuje potrebu súladu 
národných plánov obnovy a odolnosti s 
požiadavkami základného nariadenia, 
najmä pokiaľ ide o zásadu „nespôsobovať 
významnú škodu“; v tejto súvislosti vyzýva 
Komisiu, aby uplatnila dodatočnú 
kontrolu akéhokoľvek rozšírenia 
metodiky ekologického označovania a 
zabránila tomu, aby sa investície súvisiace 
s fosílnymi palivami a jadrovou energiou 
považovali za relevantné z hľadiska 
klímy; ďalej zdôrazňuje, že všetky 
investičné projekty musia byť v súlade s 
existujúcimi environmentálnymi zákonmi 
a právnymi predpismi a že vykonávanie 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti nemôže viesť k zníženiu 
environmentálnych noriem;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
Eugen Jurzyca

Návrh uznesenia
Odsek 13 b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13b. zdôrazňuje, že zásada hodnoty za 
peniaze by mala predstavovať základný 
kameň všetkých investícií financovaných 
zo zdrojov 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 208
Eugen Jurzyca

Návrh uznesenia
Odsek 13 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13c. zdôrazňuje, že prilákanie 
súkromných investícií si vyžaduje 
regulačné prostredie, ktoré umožňuje 
návratnosť investícií; domnieva sa, že 
kľúčovými faktormi na prilákanie 
investícií sú predvídateľné pravidlá, 
rovnaké podmienky a nižšie náklady na 
dodržiavanie predpisov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Luis Garicano, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, 
Dragoş Pîslaru, Caroline Nagtegaal

Návrh uznesenia
Odsek 14
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva na zameranie sa na fiškálne 
štrukturálne reformy vrátane reforiem 
podporujúcich efektívne vynakladanie 
prostriedkov a uznáva, že vysoko kvalitné 
riadenie zdrojov verejných financií má 
zásadný význam;

14. vyzýva na zameranie sa na fiškálne 
štrukturálne reformy vrátane reforiem 
podporujúcich efektívne vynakladanie 
prostriedkov a uznáva, že vysoko kvalitné 
riadenie zdrojov verejných financií má 
zásadný význam; žiada Komisiu, aby pri 
využívaní finančných prostriedkov 
poskytnutých v rámci Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti dôkladne 
posúdila opatrenia navrhnuté členskými 
štátmi na predchádzanie korupcii, 
podvodom a konfliktom záujmov, ich 
odhaľovanie a nápravu a aby v tejto 
súvislosti venovala osobitnú pozornosť 
tomu, aby národné plány zahŕňali všetky 
potrebné reformy spolu s príslušnými 
míľnikmi a cieľmi, v prípade potreby 
najmä v súvislosti s príslušnými 
odporúčaniami pre jednotlivé krajiny; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby pri 
vykonávaní Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti veľmi pozorne 
monitorovala riziká pre finančné záujmy 
EÚ vyplývajúce z akéhokoľvek porušenia 
alebo možného porušenia zásad právneho 
štátu, pričom by sa mala podrobne a 
osobitne venovať verejnému 
obstarávaniu; očakáva, že Komisia 
nebude pokračovať v žiadnych platbách v 
rámci Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti, ak sa nedodržia míľniky 
spojené s opatreniami na predchádzanie 
korupcii, podvodom a konfliktom 
záujmov, ich odhaľovanie a nápravu pri 
využívaní finančných prostriedkov 
poskytnutých v rámci Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti5a;

_________________
5a (2021/2738(RSP), odsek 42.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
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Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva na zameranie sa na 
fiškálne štrukturálne reformy vrátane 
reforiem podporujúcich efektívne 
vynakladanie prostriedkov a uznáva, že 
vysoko kvalitné riadenie zdrojov verejných 
financií má zásadný význam;

14. vyzýva na reformy podporujúce 
efektívne vynakladanie prostriedkov a 
uznáva, že vysoko kvalitné riadenie 
zdrojov verejných financií má zásadný 
význam; vyzýva členské štáty, aby prijali 
opatrenia a zintenzívnili boj proti 
daňovým podvodom, vyhýbaniu sa 
daňovým povinnostiam a daňovým 
únikom, ako aj proti praniu špinavých 
peňazí; opakuje, že účinné opatrenia 
členských štátov v tejto oblasti vzbudzujú 
pocit dôvery v riadenie verejných financií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
José Manuel García-Margallo y Marfil, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva na zameranie sa na fiškálne 
štrukturálne reformy vrátane reforiem 
podporujúcich efektívne vynakladanie 
prostriedkov a uznáva, že vysoko kvalitné 
riadenie zdrojov verejných financií má 
zásadný význam;

14. vyzýva na zameranie sa na fiškálne 
štrukturálne reformy vrátane reforiem 
podporujúcich efektívne vynakladanie 
prostriedkov a uznáva, že vysoko kvalitné 
riadenie zdrojov verejných financií a 
náležitá kontrola ich využívania ex ante a 
ex post nezávislými orgánmi majú zásadný 
význam pre správne použitie finančných 
prostriedkov v rámci hospodárskej 
obnovy;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 212
Eugen Jurzyca
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Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva na zameranie sa na fiškálne 
štrukturálne reformy vrátane reforiem 
podporujúcich efektívne vynakladanie 
prostriedkov a uznáva, že vysoko kvalitné 
riadenie zdrojov verejných financií má 
zásadný význam;

14. vyzýva na zameranie sa na fiškálne 
štrukturálne reformy podporujúce rast 
[maximalizujúce rast] vrátane reforiem 
podporujúcich efektívne vynakladanie 
prostriedkov a uznáva, že vysoko kvalitné 
riadenie zdrojov verejných financií má 
zásadný význam; zdôrazňuje potrebu 
vymedziť ukazovatele výkonnosti 
orientované na výsledky, ktorými sa bude 
merať účinnosť podporovaných 
verejných politík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva na zameranie sa na fiškálne 
štrukturálne reformy vrátane reforiem 
podporujúcich efektívne vynakladanie 
prostriedkov a uznáva, že vysoko kvalitné 
riadenie zdrojov verejných financií má 
zásadný význam;

14. vyzýva na zameranie sa na fiškálne 
štrukturálne reformy vrátane reforiem 
podporujúcich efektívne vynakladanie 
prostriedkov, ako aj reformy posilňujúce 
konkurencieschopnosť a uznáva, že 
vysoko kvalitné riadenie zdrojov verejných 
financií má zásadný význam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, Margarida 
Marques, Pedro Silva Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 14
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva na zameranie sa na 
fiškálne štrukturálne reformy vrátane 
reforiem podporujúcich efektívne 
vynakladanie prostriedkov a uznáva, že 
vysoko kvalitné riadenie zdrojov verejných 
financií má zásadný význam;

14. vyzýva na štrukturálne reformy, 
ktoré zvyšujú efektívne verejné výdavky 
vrátane kvality a efektívnosti finančnej 
správy, a uznáva, že vysoko kvalitné 
riadenie zdrojov verejných financií má 
zásadný význam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Engin Eroglu

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyzýva na zameranie sa na fiškálne 
štrukturálne reformy vrátane reforiem 
podporujúcich efektívne vynakladanie 
prostriedkov a uznáva, že vysoko kvalitné 
riadenie zdrojov verejných financií má 
zásadný význam;

14. vyzýva na zameranie sa na fiškálne 
štrukturálne reformy vrátane reforiem 
podporujúcich efektívne vynakladanie 
prostriedkov a uznáva, že účinné a 
digitálne vysoko kvalitné riadenie zdrojov 
verejných financií má zásadný význam;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 216
Pedro Marques, Pedro Silva Pereira, Jonás Fernández, Aurore Lalucq, Paul Tang

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. zdôrazňuje, že vnútroštátne 
fiškálne politiky spolu s politikami Únie 
budú zohrávať kľúčovú úlohu pri 
realizácii klimatickej transformácie, a tým 
plniť záväzky a povinnosti EÚ pri riešení 
zmeny klímy; zdôrazňuje, že počas 
klimatickej aj digitálnej transformácie sa 
musí chrániť sociálna udržateľnosť 
prostredníctvom verejných politík, ktoré 
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vytvárajú pracovné miesta, poskytujú 
príležitosti na rekvalifikáciu a vytvárajú 
primeranú sociálnu ochranu; zdôrazňuje 
preto, že je dôležité umožniť klimatické a 
sociálne investície, najmä vytvorením 
zlatého pravidla založeného na vylúčení 
niektorých jasne vymedzených výdavkov z 
fiškálnych pravidiel;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Joachim Schuster, Paul Tang, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Margarida Marques, 
Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. zdôrazňuje, že verejné príjmy sú 
nevyhnutné na zabezpečenie 
udržateľnosti verejných financií 
členských štátov; považuje preto za 
potrebné podrobiť úroveň daní a ciel v 
členských štátoch väčšej európskej 
koordinácii s cieľom zabrániť daňovej 
súťaži a zabezpečiť, aby sa nevyhnutné 
vládne výdavky, či už na spotrebu, alebo 
investície, financovali z pravidelných 
príjmov s výnimkou prípadov, keď sú tieto 
zdroje príjmov nedostatočné z dôvodu 
krízy alebo ak sa majú financovať 
dodatočné výdavky na podporu rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Gunnar Beck, Roman Haider, Laura Huhtasaari, Jaak Madison, France Jamet

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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14a. zdôrazňuje, že nezamestnanosť 
mladých ľudí v EÚ dosahuje v priemere 
17,2 %, až 30 % v Grécku, viac ako 34 % 
v Taliansku a 38,2 % v Španielsku; vyzýva 
Komisiu, aby uprednostnila holistický 
plán na riešenie nezamestnanosti mladých 
ľudí, a to aj prostredníctvom opatrení na 
podporu mobility pracovnej sily v rámci 
EÚ pre mladých občanov EÚ; vyzýva 
Komisiu, aby zaviedla moratórium na 
prisťahovalectvo nízkokvalifikovaných a 
nekvalifikovaných štátnych príslušníkov 
tretích krajín, až kým sa priemerná 
nezamestnanosť mladých ľudí v EÚ 
nezníži pod 5 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Eugen Jurzyca

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. pripomína, že podľa preskúmania 
Európskeho dvora audítorov bude 
potrebné vykonávať reformy, najmä v 
členských štátoch s nízkym potenciálom 
hospodárskeho rastu a/alebo s vysokým 
dlhom, keďže hrozí, že kríza spôsobená 
pandémiou COVID-19 prehĺbi 
hospodárske rozdiely v EÚ1a;
_________________
1a 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/RW20_05/RW_Financial_crisis_p
revention_SK.pdf.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Frances Fitzgerald
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Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. vyzýva na rýchly pokrok smerom k 
dobudovaniu bankovej únie a únie 
kapitálových trhov s cieľom riešiť 
nedostatky v rozvoji jednotného trhu a 
podporovať finančnú stabilitu vo 
finančnom sektore;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Joachim Schuster, Paul Tang, Jonás Fernández, Niels Fuglsang, Pedro Marques, Csaba 
Molnár, Margarida Marques, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, Pedro Silva Pereira, 
Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 14 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14b. v tejto súvislosti pripomína, že 
zdaňovanie je jednou z kľúčových politík 
monitorovaných prostredníctvom 
európskeho semestra smerom k 
spravodlivejším daňovým systémom, ktoré 
sú priaznivejšie pre rast; vyzýva Komisiu a 
jej členské štáty, aby vykonávali 
odporúčania, pokiaľ ide o riešenie 
vnútroštátnych opatrení na boj proti 
agresívnemu daňovému plánovaniu, 
daňovým únikom a vyhýbaniu sa 
daňovým povinnostiam alebo neúčinné 
opatrenia na boj proti praniu špinavých 
peňazí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Eugen Jurzyca
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Návrh uznesenia
Odsek 14 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14b. pripomína, že väčšina 
štrukturálnych reforiem podporujúcich 
rast si nevyžaduje fiškálny priestor, ale 
skôr legislatívne a administratívne úsilie 
zamerané na posilnenie trhových síl a 
iniciatív súkromného sektora;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Joachim Schuster, Paul Tang, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, Aurore 
Lalucq

Návrh uznesenia
Odsek 14 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14c. vyzýva Komisiu, aby zrevidovala 
komplexnú reakciu hospodárskej politiky 
na pandémiu COVID-19 a aby prijala 
zásady Nástroja Európskej únie na 
obnovu ako základ modernizácie 
spoločnej európskej fiškálnej štruktúry; 
vyzýva preto Komisiu, aby zvážila 
možnosť trvalého investičného fondu pre 
eurozónu a krajiny mimo eurozóny v 
súlade s európskymi prioritami a s cieľom 
financovať investície orientované na 
budúcnosť, vytvoriť európsku pridanú 
hodnotu, účinne riešiť hospodárske 
otrasy a riadiť hospodársky cyklus;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 224
Eugen Jurzyca

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

14c. pripomína, že vysoké daňové 
sadzby v Európe sú prekážkou pre 
investície a pracovné miesta;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. víta skutočnosť, že aktualizovaná 
nová európska priemyselná stratégia, 
európska digitálna stratégia a všetky 
ostatné relevantné stratégie stanovujú 
rámec na urýchlenie obnovy Európy a 
prechodu na čistejší, digitálnejší a 
odolnejší hospodársky a priemyselný 
model, ako aj na vybudovanie silnejšieho 
a odolnejšieho jednotného trhu;

15. poukazuje na skutočnosť, že 
aktualizovaná nová európska priemyselná 
stratégia, európska digitálna stratégia a 
všetky ostatné relevantné stratégie 
stanovujú rámec na urýchlenie obnovy 
Európy a prechodu na čistejší, digitálnejší a 
odolnejší hospodársky a priemyselný 
model; zdôrazňuje, že všetky opatrenia, a 
najmä tie, ktoré sú spojené s digitálnou a 
so zelenou transformáciou, by sa mali 
posudzovať aj zo sociálneho hľadiska, 
aby sa zabránilo riziku straty pracovných 
miest, narušenia trhu práce, riziku 
polarizácie zamestnanosti v dôsledku 
rušenia pracovných miest, na ktoré je 
potrebná stredná kvalifikácia, a 
zabezpečilo, aby sa procesy digitalizácie a 
zelenej transformácie podnikov 
nepoužívali ako ospravedlnenie stratégií 
znižovania nákladov práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 226
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 15
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. víta skutočnosť, že aktualizovaná 
nová európska priemyselná stratégia, 
európska digitálna stratégia a všetky 
ostatné relevantné stratégie stanovujú 
rámec na urýchlenie obnovy Európy a 
prechodu na čistejší, digitálnejší a 
odolnejší hospodársky a priemyselný 
model, ako aj na vybudovanie silnejšieho a 
odolnejšieho jednotného trhu;

15. víta skutočnosť, že aktualizovaná 
nová európska priemyselná stratégia, 
európska digitálna stratégia a všetky 
ostatné relevantné stratégie stanovujú 
rámec na urýchlenie obnovy Európy a 
prechodu na čistejší, digitálnejší a 
odolnejší hospodársky a priemyselný 
model, ako aj na vybudovanie silnejšieho a 
odolnejšieho jednotného trhu, a trvá na 
tom, aby sa v rámci tejto stratégie malým 
a stredným podnikom naďalej venovala 
privilegovaná pozornosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 227
Luis Garicano, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. víta skutočnosť, že aktualizovaná 
nová európska priemyselná stratégia, 
európska digitálna stratégia a všetky 
ostatné relevantné stratégie stanovujú 
rámec na urýchlenie obnovy Európy a 
prechodu na čistejší, digitálnejší a 
odolnejší hospodársky a priemyselný 
model, ako aj na vybudovanie silnejšieho 
a odolnejšieho jednotného trhu;

15. víta zámer Komisie urýchliť 
obnovu Európy a prechod na čistejší, 
digitálnejší a odolnejší hospodársky a 
priemyselnejší model, ako aj vybudovať 
silnejší a odolnejší jednotný trh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, Margarida 
Marques, Pedro Silva Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 15
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. víta skutočnosť, že aktualizovaná 
nová európska priemyselná stratégia, 
európska digitálna stratégia a všetky 
ostatné relevantné stratégie stanovujú 
rámec na urýchlenie obnovy Európy a 
prechodu na čistejší, digitálnejší a 
odolnejší hospodársky a priemyselný 
model, ako aj na vybudovanie silnejšieho a 
odolnejšieho jednotného trhu;

15. víta skutočnosť, že aktualizovaná 
nová európska priemyselná stratégia, 
európska digitálna stratégia, Európska 
zelená dohoda a všetky ostatné relevantné 
stratégie stanovujú rámec na urýchlenie 
obnovy Európy a prechodu na čistejší, 
digitálnejší a odolnejší hospodársky a 
priemyselný model, ako aj na vybudovanie 
silnejšieho a odolnejšieho jednotného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 229
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. víta skutočnosť, že aktualizovaná 
nová európska priemyselná stratégia, 
európska digitálna stratégia a všetky 
ostatné relevantné stratégie stanovujú 
rámec na urýchlenie obnovy Európy a 
prechodu na čistejší, digitálnejší a 
odolnejší hospodársky a priemyselný 
model, ako aj na vybudovanie silnejšieho a 
odolnejšieho jednotného trhu;

15. víta skutočnosť, že aktualizovaná 
nová európska priemyselná stratégia, 
stratégia pre MSP, európska digitálna 
stratégia a všetky ostatné relevantné 
stratégie stanovujú rámec na urýchlenie 
obnovy Európy a prechodu na čistejší, 
digitálnejší a odolnejší hospodársky a 
priemyselný model, ako aj na vybudovanie 
silnejšieho a odolnejšieho jednotného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 230
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. víta skutočnosť, že aktualizovaná 
nová európska priemyselná stratégia, 

15. víta skutočnosť, že aktualizovaná 
nová európska priemyselná stratégia, 
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európska digitálna stratégia a všetky 
ostatné relevantné stratégie stanovujú 
rámec na urýchlenie obnovy Európy a 
prechodu na čistejší, digitálnejší a 
odolnejší hospodársky a priemyselný 
model, ako aj na vybudovanie silnejšieho a 
odolnejšieho jednotného trhu;

európska digitálna stratégia a všetky 
ostatné relevantné stratégie stanovujú 
rámec na urýchlenie obnovy Európy a 
prechodu na ekologickejší, udržateľný, 
digitálnejší a odolnejší hospodársky a 
priemyselný model, ako aj na vybudovanie 
silnejšieho a odolnejšieho jednotného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 231
Paul Tang, Csaba Molnár, Marek Belka, Niels Fuglsang, Jonás Fernández, Pedro 
Marques, Margarida Marques, Aurore Lalucq

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
bez spoločného úsilia o investovanie do 
prechodu na udržateľné hospodárstvo 
budú európske hospodárstva znášať 
dlhodobé škody, čím sa oslabí všetko úsilie 
o podporu udržateľných fiškálnych 
politík; dôrazne podporuje stimulovanie 
udržateľných investícií štátov, a to aj 
prostredníctvom normy EÚ pre zelené 
dlhopisy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 232
Eugen Jurzyca

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. pripomína pozitívnu prax 
transparentnosti uplatňovanú vo 
viacerých členských štátoch formou 
povinného zverejňovania zmlúv 
uzatvorených verejným sektorom, ktorá 
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podporuje efektívnosť verejných financií 
a hospodársky rast;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
Luis Garicano, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, 
Caroline Nagtegaal

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje, že riešenie 
štrukturálnych výziev má zásadný význam 
pre udržateľnú obnovu a trvalý rast a že 
vykonávanie reforiem na riešenie 
štrukturálnych slabých miest je kľúčové 
nielen pre zlepšenie schopnosti odolávať 
existujúcim výzvam a zvládať ich, ale aj 
pre udržateľné a spravodlivé uskutočnenie 
dvoch transformácií;

16. zdôrazňuje, že riešenie 
štrukturálnych výziev má zásadný význam 
pre udržateľnú obnovu a trvalý rast a že 
vykonávanie reforiem na riešenie 
štrukturálnych slabých miest je kľúčové 
nielen pre zlepšenie schopnosti odolávať 
existujúcim výzvam a zvládať ich, ale aj 
pre udržateľné a spravodlivé uskutočnenie 
dvoch transformácií; trvá na tom, že všetky 
reformy a investície musia byť spojené s 
míľnikmi, cieľmi a nákladmi, ktoré sú 
relevantné, jasné, podrobné a primerane 
monitorované, a najmä zabezpečujú plný 
súlad s nariadením o Mechanizme na 
podporu obnovy a odolnosti a acquis Únie 
a predstavujú jasné záväzky členských 
štátov2a; je znepokojený tým, že mnohé 
národné plány obnovy a odolnosti sa 
zameriavajú na krátkodobé investície3a; 
trvá na tom, aby Komisia venovala 
mimoriadnu pozornosť zabezpečeniu, aby 
navrhované reformy boli skutočné, nové a 
ambicióznejšie a aby sa začali čo 
najskôr4a;
_________________
2a (2021/2738(RSP)), odsek 35.
3a (2021/2738(RSP)), odsek 17.
4a (2021/2738(RSP)), odsek 28.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 234
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje, že riešenie 
štrukturálnych výziev má zásadný význam 
pre udržateľnú obnovu a trvalý rast a že 
vykonávanie reforiem na riešenie 
štrukturálnych slabých miest je kľúčové 
nielen pre zlepšenie schopnosti odolávať 
existujúcim výzvam a zvládať ich, ale aj 
pre udržateľné a spravodlivé uskutočnenie 
dvoch transformácií;

16. zdôrazňuje, že riešenie 
štrukturálnych výziev má zásadný význam 
pre dlhotrvajúcu udržateľnú obnovu a 
trvalý rast a že vykonávanie reforiem na 
riešenie štrukturálnych slabých miest je 
kľúčové nielen pre zlepšenie schopnosti 
odolávať existujúcim výzvam a zvládať 
ich, ale aj pre udržateľné, spravodlivé a 
inkluzívne uskutočnenie dvoch 
transformácií; poukazuje na chýbajúcu 
zodpovednosť členských štátov ako jeden 
z hlavných nedostatkov vykonávania 
reforiem zameraných na riešenie 
štrukturálnych nedostatkov; pri riešení 
tohto nedostatku zodpovednosti považuje 
za nápomocné založiť reformy na 
cieľoch, a nie na presných prostriedkoch 
na ich dosiahnutie, ktoré by mali zostať v 
právomoci členských štátov; domnieva sa, 
že Mechanizmus na podporu obnovy a 
odolnosti ponúka veľkú príležitosť na 
zlepšenie zodpovednosti v budúcej 
koordinácii hospodárskych politík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje, že riešenie 
štrukturálnych výziev má zásadný význam 

16. zdôrazňuje, že riešenie 
štrukturálnych výziev má zásadný význam 
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pre udržateľnú obnovu a trvalý rast a že 
vykonávanie reforiem na riešenie 
štrukturálnych slabých miest je kľúčové 
nielen pre zlepšenie schopnosti odolávať 
existujúcim výzvam a zvládať ich, ale aj 
pre udržateľné a spravodlivé uskutočnenie 
dvoch transformácií;

pre udržateľnú obnovu a trvalý rast a že 
vykonávanie reforiem je kľúčové nielen 
pre zlepšenie schopnosti odolávať 
existujúcim výzvam a zvládať ich, ale aj 
pre udržateľné a spravodlivé uskutočnenie 
dvoch transformácií; zdôrazňuje však, že 
reformy nesmú byť zamerané na podporu 
nákladovej konkurencieschopnosti 
prostredníctvom flexibility miezd smerom 
nadol; namiesto toho požaduje opatrenia 
na podporu rastu založeného na mzdách 
prostredníctvom kvalitných pracovných 
miest, pri ktorých sa zabezpečia stabilné 
zmluvy, dôstojné mzdy, kolektívne 
vyjednávanie a minimum sociálnej 
ochrany vrátane dôstojných dôchodkov 
výrazne nad hranicou chudoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, Margarida 
Marques, Evelyn Regner, Pedro Silva Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje, že riešenie 
štrukturálnych výziev má zásadný význam 
pre udržateľnú obnovu a trvalý rast a že 
vykonávanie reforiem na riešenie 
štrukturálnych slabých miest je kľúčové 
nielen pre zlepšenie schopnosti odolávať 
existujúcim výzvam a zvládať ich, ale aj 
pre udržateľné a spravodlivé uskutočnenie 
dvoch transformácií;

16. zdôrazňuje, že riešenie 
štrukturálnych výziev má zásadný význam 
pre udržateľnú obnovu a trvalý rast a že 
vykonávanie reforiem na riešenie 
štrukturálnych slabých miest je kľúčové 
nielen pre zlepšenie schopnosti odolávať 
existujúcim výzvam a zvládať ich, ale aj 
pre udržateľné a spravodlivé uskutočnenie 
dvoch transformácií a zníženie sociálnych 
nerovností; konštatuje, že v záujme 
ďalšieho posilnenia hospodárskej a 
sociálnej odolnosti musí EÚ postupovať v 
súlade so zásadami Európskeho piliera 
sociálnych práv, cieľmi udržateľného 
rozvoja a Európskou zelenou dohodou;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 237
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje, že riešenie 
štrukturálnych výziev má zásadný význam 
pre udržateľnú obnovu a trvalý rast a že 
vykonávanie reforiem na riešenie 
štrukturálnych slabých miest je kľúčové 
nielen pre zlepšenie schopnosti odolávať 
existujúcim výzvam a zvládať ich, ale aj 
pre udržateľné a spravodlivé uskutočnenie 
dvoch transformácií;

16. konštatuje, že mnohé členské štáty 
trpia štrukturálnymi výzvami, ktoré bránia 
ich rastovému potenciálu; zdôrazňuje, že 
riešenie štrukturálnych výziev má zásadný 
význam pre udržateľnú obnovu a trvalý 
rast a že vykonávanie reforiem na riešenie 
štrukturálnych slabých miest je kľúčové 
nielen pre zlepšenie schopnosti odolávať 
existujúcim výzvam a zvládať ich, ale aj 
pre udržateľné a spravodlivé uskutočnenie 
dvoch transformácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 238
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje, že riešenie 
štrukturálnych výziev má zásadný význam 
pre udržateľnú obnovu a trvalý rast a že 
vykonávanie reforiem na riešenie 
štrukturálnych slabých miest je kľúčové 
nielen pre zlepšenie schopnosti odolávať 
existujúcim výzvam a zvládať ich, ale aj 
pre udržateľné a spravodlivé uskutočnenie 
dvoch transformácií;

16. zdôrazňuje, že riešenie 
štrukturálnych výziev má zásadný význam 
pre udržateľnú obnovu, boj proti chudobe 
a vytváranie hospodárskeho rastu a že 
vykonávanie reforiem na riešenie 
štrukturálnych slabých miest je kľúčové 
nielen pre zlepšenie schopnosti odolávať 
existujúcim výzvam a zvládať ich, ale aj 
pre udržateľné a sociálne spravodlivé 
uskutočnenie dvoch transformácií;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 239
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Alfred Sant, Pedro Marques, Csaba Molnár, 
Margarida Marques, Aurore Lalucq, Pedro Silva Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. je presvedčený, že budovanie 
odolného hospodárstva si vyžaduje 
posilnenie sociálneho rozmeru európskej 
správy vecí verejných s cieľom poskytnúť 
primeranú ochranu všetkým ľuďom, ako 
aj podporovať efektívne sociálne systémy 
a systémy zdravotnej starostlivosti pre 
všetkých;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 240
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
Komisia identifikovala makroekonomickú 
zraniteľnosť súvisiacu s nerovnováhami 
a nadmernými nerovnováhami v 12 
členských štátoch; je mimoriadne 
znepokojený tým, že povaha a zdroj 
nerovnováh členských štátov zostávajú vo 
veľkej miere rovnaké ako pred 
pandémiou; vyzýva členské štáty, aby 
využili bezprecedentnú príležitosť, ktorú 
poskytuje Mechanizmus na podporu 
obnovy a odolnosti, na výrazné zníženie 
existujúcich makroekonomických 
nerovnováh;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 241
Margarida Marques, Marek Belka, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Pedro Silva 
Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
Komisia identifikovala makroekonomickú 
zraniteľnosť súvisiacu s nerovnováhami a 
nadmernými nerovnováhami v 12 
členských štátoch; je mimoriadne 
znepokojený tým, že povaha a zdroj 
nerovnováh členských štátov zostávajú vo 
veľkej miere rovnaké ako pred pandémiou; 
vyzýva členské štáty, aby využili 
bezprecedentnú príležitosť, ktorú poskytuje 
Mechanizmus na podporu obnovy a 
odolnosti, na výrazné zníženie existujúcich 
makroekonomických nerovnováh;

17. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
Komisia identifikovala makroekonomickú 
zraniteľnosť súvisiacu s nerovnováhami a 
nadmernými nerovnováhami v 12 
členských štátoch; je mimoriadne 
znepokojený tým, že povaha a zdroj 
nerovnováh členských štátov zostávajú vo 
veľkej miere rovnaké ako pred pandémiou 
a že pandémia by mohla prehĺbiť aj 
hospodárske rozdiely; berie na vedomie 
zraniteľnosť finančného sektora v 
dôsledku pandémie a vyzýva Komisiu, aby 
venovala osobitnú pozornosť 
vnútroštátnym opatreniam v súvislosti s 
makrofinančnou stabilitou, najmä 
rizikám finančných účinkov presahovania 
v eurozóne; vyzýva členské štáty, aby 
využili bezprecedentnú príležitosť, ktorú 
poskytuje Mechanizmus na podporu 
obnovy a odolnosti, na výrazné zníženie 
existujúcich makroekonomických 
nerovnováh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 242
Luis Garicano, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
Komisia identifikovala makroekonomickú 
zraniteľnosť súvisiacu s nerovnováhami a 
nadmernými nerovnováhami v 12 
členských štátoch; je mimoriadne 

17. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
Komisia identifikovala makroekonomickú 
zraniteľnosť súvisiacu s nerovnováhami a 
nadmernými nerovnováhami v 12 
členských štátoch; vyzýva členské štáty, 
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znepokojený tým, že povaha a zdroj 
nerovnováh členských štátov zostávajú vo 
veľkej miere rovnaké ako pred 
pandémiou; vyzýva členské štáty, aby 
využili bezprecedentnú príležitosť, ktorú 
poskytuje Mechanizmus na podporu 
obnovy a odolnosti, na výrazné zníženie 
existujúcich makroekonomických 
nerovnováh;

aby využili bezprecedentnú príležitosť, 
ktorú poskytuje Mechanizmus na podporu 
obnovy a odolnosti, na výrazné zníženie 
existujúcich makroekonomických 
nerovnováh, najmä začlenením 
ambicióznych reformných opatrení do 
národných plánov všetkých členských 
štátov; zdôrazňuje, že na plné využitie tejto 
možnosti je nevyhnutné riadne 
vykonávanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 243
Engin Eroglu

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
Komisia identifikovala makroekonomickú 
zraniteľnosť súvisiacu s nerovnováhami a 
nadmernými nerovnováhami v 12 
členských štátoch; je mimoriadne 
znepokojený tým, že povaha a zdroj 
nerovnováh členských štátov zostávajú vo 
veľkej miere rovnaké ako pred pandémiou; 
vyzýva členské štáty, aby využili 
bezprecedentnú príležitosť, ktorú 
poskytuje Mechanizmus na podporu 
obnovy a odolnosti, na výrazné zníženie 
existujúcich makroekonomických 
nerovnováh;

17. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
Komisia identifikovala makroekonomickú 
zraniteľnosť súvisiacu s nerovnováhami a 
nadmernými nerovnováhami v 12 
členských štátoch; je mimoriadne 
znepokojený tým, že povaha a zdroj 
nerovnováh členských štátov zostávajú vo 
veľkej miere rovnaké ako pred pandémiou; 
vyzýva členské štáty, aby využili 
jedinečnú príležitosť, ktorú poskytuje 
Mechanizmus na podporu obnovy a 
odolnosti, na výrazné zníženie existujúcich 
makroekonomických nerovnováh;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 244
Lídia Pereira

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

17a. vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatkom konkrétnych reakcií zo 
strany členských štátov na mnohé z 
prijatých odporúčaní, čo poukazuje na 
vážne nedodržiavanie nástroja odporúčaní 
pre jednotlivé krajiny; v tejto súvislosti 
zastáva názor, že rámec správy 
hospodárskych záležitostí má významné, 
ale zložité mechanizmy flexibility, a preto 
je dôležité zjednodušiť postupy a zamerať 
európsky semester na základné prvky 
súvisiace s rozpočtovou politikou;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 245
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. žiada, aby boli odporúčania PMN 
prezieravejšie a symetrickejšie, pokiaľ ide 
o prekročenie a nesplnenie cieľových 
hodnôt; zdôrazňuje najmä, že prahové 
hodnoty bežného účtu by sa mali upraviť 
tak, aby sa medzi prebytkami a deficitmi 
účtu uplatňoval symetrický prístup;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 246
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, France Jamet, Antonio Maria 
Rinaldi

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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17a. vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
Európska komisia v rámci svojich 
hodnotení makroekonomickej 
nerovnováhy nikdy primerane 
nespravovala nadmernú nerovnováhu 
prebytku na bežných účtoch v rámci 
platobnej bilancie;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 247
Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 17 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17b. vyzýva členské štáty, aby prijali 
ambiciózne stratégie na postupné a rýchle 
znižovanie rozpočtových deficitov, ktorými 
by sa chránili investičné politiky potrebné 
na reakciu na súčasný hospodársky 
rámec; vyjadruje znepokojenie nad 
situáciou členských štátov, ktoré dosahujú 
úroveň deficitu prostredníctvom 
mimoriadnych opatrení (ktoré nemajú 
žiadny vplyv na nasledujúci rozpočtový 
rok) alebo politík neuplatňovania 
vnútroštátnych rozpočtov (rozpočtové 
blokovanie), čo zvyčajne znamená výrazné 
škrty v základných verejných službách; 
podporuje štruktúrovaný, otvorený a 
transparentný dialóg medzi Komisiou a 
členskými štátmi s vysokým rozpočtovým 
deficitom s cieľom vytvoriť spôsoby 
štrukturálneho znižovania s cieľom 
zabezpečiť dostatočné finančné 
prostriedky na zabezpečenie kvality a 
dostupnosti verejných služieb;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 248
Henrike Hahn
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 17 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17b. berie na vedomie najnovšiu 
technickú revíziu ukazovateľov PMN, 
ktorú vykonala Komisia; zastáva však 
názor, že hodnotiacej tabuľke v rámci 
PMN by prospela ďalšia úprava, ktorou 
by sa rozšíril a lepšie vyvážil jej rozsah 
pôsobnosti; navrhuje najmä jej 
zjednodušenie na základe zmysluplných 
ukazovateľov zameraných skôr na 
nerovnováhy v rámci eurozóny, a nie na 
výkonnosť vo vzťahu k zvyšku sveta; 
ďalej žiada zavedenie ukazovateľov 
disponibilného príjmu domácností, 
chudoby, kapitálových jednotkových 
nákladov, ako aj ukazovateľov na 
meranie pokroku pri dosahovaní investícií 
do environmentálnej udržateľnosti a 
inovácií s príslušnými výstražnými 
prahovými hodnotami signalizujúcimi 
vznik nerovnováh; domnieva sa najmä, že 
pozornosť by sa mala zamerať na 
neefektívnosť využívania energie a 
zdrojov, keďže môžu výrazne zhoršiť 
saldo bežného účtu a 
konkurencieschopnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 249
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, France Jamet, Antonio Maria 
Rinaldi

Návrh uznesenia
Odsek 17 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17b. je tiež znepokojený zvyšovaním 
úrovne súkromného dlhu, ktorý 
v niektorých krajinách eurozóny už 
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v roku 2019 prekračoval 200 % DPH; 
preto vyzýva na zváženie súkromného 
dlhu popri tom verejnom ako ukazovateľa 
s cieľom zhodnotiť úplnú debetnú pozíciu 
jednotlivých členských štátov;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 250
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, Margarida 
Marques, Pedro Silva Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
Podnadpis 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Odporúčania pre jednotlivé krajiny Európsky semester a odporúčania pre 
jednotlivé krajiny

Or. en

Pozmeňujúci návrh 251
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, France Jamet, Antonio Maria 
Rinaldi

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyjadruje želanie, aby Komisia 
predložila cielené a prispôsobené 
odporúčania pre jednotlivé krajiny na rok 
2021 namiesto rovnakých odporúčaní pre 
jednotlivé krajiny pre všetky členské štáty, 
ktoré by sa mohli zamerať na oblasti, 
ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti;

vypúšťa sa

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 252
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, Margarida 
Marques, Pedro Silva Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyjadruje želanie, aby Komisia 
predložila cielené a prispôsobené 
odporúčania pre jednotlivé krajiny na rok 
2021 namiesto rovnakých odporúčaní pre 
jednotlivé krajiny pre všetky členské štáty, 
ktoré by sa mohli zamerať na oblasti, 
ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 253
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyjadruje želanie, aby Komisia 
predložila cielené a prispôsobené 
odporúčania pre jednotlivé krajiny na rok 
2021 namiesto rovnakých odporúčaní pre 
jednotlivé krajiny pre všetky členské štáty, 
ktoré by sa mohli zamerať na oblasti, ktoré 
nepatria do rozsahu pôsobnosti 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti;

18. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
Komisia nepredložila cielené a 
prispôsobené odporúčania pre jednotlivé 
krajiny na rok 2021, ale namiesto toho 
navrhla rovnaké odporúčania pre 
jednotlivé krajiny pre všetky členské štáty; 
poukazuje na to, že cielenejšie 
odporúčania pre jednotlivé krajiny by sa 
mohli zamerať na oblasti, ktoré nepatria do 
rozsahu pôsobnosti Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti; konštatuje, že 
„univerzálne“ odporúčania na reformy sú 
v rozpore so samotnou myšlienkou 
reforiem špecifických pre jednotlivé 
krajiny;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 254
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyjadruje želanie, aby Komisia 
predložila cielené a prispôsobené 
odporúčania pre jednotlivé krajiny na rok 
2021 namiesto rovnakých odporúčaní pre 
jednotlivé krajiny pre všetky členské štáty, 
ktoré by sa mohli zamerať na oblasti, ktoré 
nepatria do rozsahu pôsobnosti 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti;

18. konštatuje, že odporúčania pre 
jednotlivé krajiny na rok 2021 boli vydané 
v súhrnnej správe z dôvodu mimoriadnych 
okolností súvisiacich s pandémiou; 
konštatuje, že cielené a prispôsobené 
odporúčania pre jednotlivé krajiny v roku 
2022 by sa mohli zamerať na záväzky 
týkajúce sa Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti, ako aj na oblasti, ktoré 
nepatria do rozsahu pôsobnosti 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 255
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyjadruje želanie, aby Komisia 
predložila cielené a prispôsobené 
odporúčania pre jednotlivé krajiny na rok 
2021 namiesto rovnakých odporúčaní pre 
jednotlivé krajiny pre všetky členské štáty, 
ktoré by sa mohli zamerať na oblasti, 
ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti;

18. konštatuje, že Komisia 
nepredložila cielené a prispôsobené 
odporúčania pre jednotlivé krajiny na rok 
2021 namiesto rovnakých odporúčaní pre 
jednotlivé krajiny pre všetky členské štáty;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 256
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, France Jamet, Antonio Maria 
Rinaldi

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. pripomína, že členské štáty sú vo 
svojich plánoch obnovy a odolnosti 
povinné účinne riešiť všetky výzvy 
identifikované v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
alebo ich významnú časť vrátane ich 
fiškálnych aspektov a že nad rámec 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti tie odporúčania, ktoré sa 
neriešia, zostávajú naďalej platné a budú 
sa naďalej monitorovať v rámci 
európskeho semestra;

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 257
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. pripomína, že členské štáty sú vo 
svojich plánoch obnovy a odolnosti 
povinné účinne riešiť všetky výzvy 
identifikované v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny alebo 
ich významnú časť vrátane ich fiškálnych 
aspektov a že nad rámec Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti tie 
odporúčania, ktoré sa neriešia, zostávajú 
naďalej platné a budú sa naďalej 
monitorovať v rámci európskeho 
semestra;

19. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
členské štáty sú vo svojich plánoch obnovy 
a odolnosti povinné riešiť všetky výzvy 
identifikované v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny alebo 
ich významnú časť; odmieta politickú 
podmienenosť spojenú s Mechanizmom 
na podporu obnovy a odolnosti, keďže 
predchádzajúce skúsenosti s politickou 
podmienenosťou viedli k opodstatnenej 
opozícii vzhľadom na nedostatok 
demokratickej legitímnosti a 
neprimeranosť politických opatrení, ktoré 
spôsobili sociálne škody;



PE695.307v01-00 132/152 AM\1236429SK.docx

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 258
Joachim Schuster, Paul Tang, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, 
Margarida Marques, Pedro Silva Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. pripomína, že členské štáty sú vo 
svojich plánoch obnovy a odolnosti 
povinné účinne riešiť všetky výzvy 
identifikované v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny alebo 
ich významnú časť vrátane ich fiškálnych 
aspektov a že nad rámec Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti tie 
odporúčania, ktoré sa neriešia, zostávajú 
naďalej platné a budú sa naďalej 
monitorovať v rámci európskeho semestra;

19. pripomína, že členské štáty sú vo 
svojich plánoch obnovy a odolnosti 
povinné účinne riešiť všetky výzvy 
identifikované v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny alebo 
ich významnú časť vrátane ich fiškálnych 
aspektov a budú sa naďalej monitorovať v 
rámci európskeho semestra; zdôrazňuje 
však, že odporúčania pre jednotlivé 
krajiny z roku 2019 pred pandémiou by sa 
mali vykladať vzhľadom na súčasnú 
krízu a nové výzvy na zabezpečenie 
súdržnosti medzi nimi, odporúčaniami pre 
jednotlivé krajiny na rok 2020 a 
všeobecnými a osobitnými cieľmi 
nariadenia o Mechanizme na podporu 
obnovy a odolnosti a že budúce 
odporúčania pre jednotlivé krajiny by 
nemali byť v rozpore s cieľmi 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 259
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. pripomína, že členské štáty sú vo 
svojich plánoch obnovy a odolnosti 

19. pripomína, že členské štáty sú vo 
svojich plánoch obnovy a odolnosti 
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povinné účinne riešiť všetky výzvy 
identifikované v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny alebo 
ich významnú časť vrátane ich fiškálnych 
aspektov a že nad rámec Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti tie 
odporúčania, ktoré sa neriešia, zostávajú 
naďalej platné a budú sa naďalej 
monitorovať v rámci európskeho semestra;

povinné účinne riešiť všetky výzvy 
identifikované v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny alebo 
ich významnú časť vrátane ich fiškálnych 
aspektov; nabáda Európsku komisiu, aby 
zabezpečila, že táto požiadavka sa bude 
dodržiavať pri kontrole plánov na 
podporu obnovy a odolnosti a ich 
vykonávaní; poznamenáva, že nad rámec 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti tie odporúčania, ktoré sa neriešia, 
zostávajú naďalej platné a budú sa naďalej 
monitorovať v rámci európskeho semestra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 260
Eugen Jurzyca

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. pripomína, že členské štáty sú vo 
svojich plánoch obnovy a odolnosti 
povinné účinne riešiť všetky výzvy 
identifikované v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny alebo 
ich významnú časť vrátane ich fiškálnych 
aspektov a že nad rámec Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti tie 
odporúčania, ktoré sa neriešia, zostávajú 
naďalej platné a budú sa naďalej 
monitorovať v rámci európskeho semestra;

19. pripomína, že členské štáty sú vo 
svojich plánoch obnovy a odolnosti 
povinné účinne riešiť všetky výzvy 
identifikované v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny alebo 
ich významnú časť vrátane ich fiškálnych 
aspektov a že nad rámec Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti tie 
odporúčania, ktoré sa neriešia, zostávajú 
naďalej platné a budú sa naďalej 
monitorovať v rámci európskeho semestra; 
vyjadruje poľutovanie nad nízkou mierou 
úplného alebo zásadného vykonania 
príslušných odporúčaní semestra, ktoré 
zostáva výzvou1a;
_________________
1a 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADoc
uments/RW20_05/RW_Financial_crisis_p
revention_SK.pdf.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 261
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. pripomína, že členské štáty sú vo 
svojich plánoch obnovy a odolnosti 
povinné účinne riešiť všetky výzvy 
identifikované v príslušných 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny alebo 
ich významnú časť vrátane ich fiškálnych 
aspektov a že nad rámec Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti tie 
odporúčania, ktoré sa neriešia, zostávajú 
naďalej platné a budú sa naďalej 
monitorovať v rámci európskeho semestra;

19. pripomína, že členské štáty sú vo 
svojich plánoch obnovy a odolnosti 
povinné účinne riešiť výzvy identifikované 
v príslušných odporúčaniach pre jednotlivé 
krajiny a že nad rámec Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti tie 
odporúčania, ktoré sa neriešia, zostávajú 
naďalej platné a budú sa naďalej 
monitorovať v rámci európskeho semestra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 262
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. vyjadruje vážne znepokojenie nad 
tým, že od zavedenia európskeho semestra 
v roku 2011 sa konkrétne politické 
opatrenia požadované v odporúčaniach 
pre jednotlivé krajiny zameriavajú na 
obmedzenie rastu miezd, zvýšenie 
vekového limitu na poberanie dôchodku, 
privatizáciu štátnych podnikov, zníženie 
verejných výdavkov na zdravotnú 
starostlivosť, presadzovanie dlhšieho 
pracovného času, znižovanie istoty 
zamestnania a zníženie finančných 
prostriedkov na sociálne služby, čo všetko 
prispelo k oslabovaniu schopnosti štátov, 
inštitúcií a jednotlivcov reagovať na 
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pandémiu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 263
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, Margarida 
Marques, Aurore Lalucq, Pedro Silva Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. uznáva úlohu, ktorú Komisia 
udelila európskemu semestru v pláne 
obnovy, a jeho význam pre koordináciu 
politík na úrovni EÚ; zdôrazňuje však, že 
účinnosť a úspech zosúladenia 
investičných a reformných programov 
členských štátov bude závisieť od 
preskúmania semestra a v závislosti od 
jeho výsledku od jeho prispôsobenia, ako 
aj od väčšej zodpovednosti členských 
štátov za vykonávanie odporúčaní pre 
jednotlivé krajiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 264
Margarida Marques, Marek Belka, Jonás Fernández, Victor Negrescu

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. uznáva, že riziká súvisiace so 
zmenou klímy v rámci krajín a medzi nimi 
predstavujú kritické makroekonomické 
ohrozenie finančných a fiškálnych 
systémov, a domnieva sa, že do 
posilneného dohľadu EÚ treba začleniť 
makroekonomické aspekty zmeny klímy; v 
tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby 
monitorovala najmä cezhraničné riziká 
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účinku presahovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 265
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. konštatuje, že semester bol od 
svojho vzniku rozšírený na komplexnejší 
rámec tak, aby okrem iného zahŕňal 
otázky týkajúce sa finančného sektora a 
zdaňovania, ako aj ciele Parížskej dohody, 
Európskej zelenej dohody a ciele 
udržateľného rozvoja OSN;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 266
Margarida Marques, Marek Belka, Jonás Fernández, Victor Negrescu

Návrh uznesenia
Odsek 19 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19b. domnieva sa, že prispôsobenie 
európskeho semestra na koordináciu 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti zvyšuje dôveryhodnosť a 
zodpovednosť; ďalej sa domnieva, že 
národné plány obnovy a odolnosti by mali 
účinne riešiť výzvy identifikované v rámci 
európskeho semestra; zdôrazňuje, že 
rámec Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti, pokiaľ ide o jeho štruktúru, 
funkciu a riadenie, rieši mnohé z 
predchádzajúcich nedostatkov, ktoré 
uviedli členské štáty; domnieva sa, že 
vyplácanie finančných prostriedkov na 
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podporu obnovy a odolnosti a proces ich 
schvaľovania s aktívnejšou úlohou 
Európskeho parlamentu vytvoria na 
rozdiel od súčasného systému 
dynamickejší politický proces založený na 
stimuloch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 267
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 19 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19b. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
klimatický ukazovateľ s cieľom 
posudzovať nesúlad medzi štruktúrou 
rozpočtov členských štátov a scenárom 
podľa Parížskej dohody v prípade 
jednotlivých vnútroštátnych rozpočtov; 
zdôrazňuje, že je potrebné, aby tento 
ukazovateľ poskytoval členským štátom 
informácie o ich smerovaní v rámci 
Parížskej dohody s cieľom zabezpečiť 
dosiahnutie cieľov klimatickej neutrality 
do roku 2050; očakáva, že ukazovateľ 
klímy sa použije ako pomôcka pre 
európsky semester a zohľadní sa v 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 268
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, Margarida 
Marques, Pedro Silva Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 19 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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19b. zdôrazňuje, že vykonávanie 
opatrení v rámci Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti je pre Komisiu a 
členské štáty bezprecedentnou 
príležitosťou na to, aby sa z neho poučili 
a zlepšovali mechanizmy, ktoré sú hnacou 
silou rámca správy hospodárskych 
záležitostí, najmä pokiaľ ide o základné 
politické usmernenia, spoluprácu medzi 
inštitúciami a väčšiu zodpovednosť 
členských štátov, ktoré vypracúvajú 
národné programy reforiem a vykonávajú 
štrukturálne reformy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 269
Joachim Schuster, Paul Tang, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, 
Margarida Marques, Pedro Silva Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 19 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19c. domnieva sa, že pre obnovený a 
zjednodušený semester EÚ by mohli byť 
prínosné skúsenosti získané z procesu 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti, pokiaľ ide o vytvorenie 
transparentnejšieho a demokratickejšieho 
procesu koordinácie, pokiaľ ide o 
vymedzenie hlavných zásad/cieľov 
politiky európskeho semestra a 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny s plnou 
účasťou Európskeho parlamentu a 
členských štátov, ako aj pokiaľ ide o 
recipročný proces medzi Komisiou a 
členskými štátmi pri vypracúvaní 
potrebných reforiem a investícií na 
dosiahnutie cieľov tejto politiky; vyzýva 
preto Komisiu, aby dôkladne posúdila 
uplatňovanie Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti a vyvodila závery pre 
preskúmanie a prispôsobenie cyklu 
európskeho semestra a odporúčaní pre 
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jednotlivé krajiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 270
Margarida Marques, Marek Belka, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Pedro Silva 
Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 19 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19c. vyzýva Komisiu, aby zosúladila 
cyklus európskeho semestra 2022 s 
monitorovaním a vykonávaním 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti; konštatuje, že podľa 
nariadenia o Mechanizme na podporu 
obnovy a odolnosti by členské štáty mali v 
kontexte európskeho semestra dvakrát 
ročne podávať správy o pokroku 
dosiahnutom pri plnení plánu na podporu 
obnovy a odolnosti a Komisia predkladá 
Európskemu parlamentu a Rade výročnú 
správu o vykonávaní mechanizmu; v tejto 
súvislosti vyzýva, aby posúdila, ako by sa 
súčasné nástroje európskeho semestra, 
ako sú správy o jednotlivých krajinách a 
hĺbkové preskúmania, mohli upraviť s 
cieľom zabezpečiť skutočnú pridanú 
hodnotu v procese semestra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 271
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 19 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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19c. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
zoznam všetkých dotácií škodlivých pre 
životné prostredie, a to aj vo forme 
daňových úľav, ktoré naďalej existujú na 
vnútroštátnej úrovni a bránia dosiahnutiu 
Európskej zelenej dohody, a aby 
monitorovala ich čo najskoršie postupné 
ukončovanie v kontexte semestra a 
odporúčaní pre jednotlivé krajiny; 
opakuje svoje výzvy na zmenu orientácie 
daňových systémov na väčšie využitie 
environmentálnych daní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 272
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 19 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19d. opakuje, že je naliehavo potrebné 
zvýšiť a diverzifikovať vlastné zdroje EÚ 
podľa plánu pripojeného k 
medziinštitucionálnej dohode zo 16. 
decembra 2020; zdôrazňuje, že vlastné 
zdroje musia byť v súlade s prioritami 
Únie, najmä s bojom proti zmene klímy, 
obehovým hospodárstvom a Európou 
pripravenou na digitálny vek, a mali by 
prispievať k zabezpečeniu spravodlivého 
zdaňovania a posilňovaniu boja proti 
daňovým podvodom a daňovým únikom; 
pripomína, že súbor nových vlastných 
zdrojov uvedených v MID nie je 
vyčerpávajúci a že Komisia musí náležite 
zohľadniť návrhy Európskeho 
parlamentu alebo Rady;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 273
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Joachim Schuster, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Aurore Lalucq, Evelyn Regner, 
Pedro Silva Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 19 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19d. opakuje žiadosť Európskeho 
parlamentu, aby sa posilnila jeho 
demokratická úloha v rámci správy 
hospodárskych záležitostí; požaduje preto 
vypracovanie medziinštitucionálnej 
dohody o udržateľnej európskej správe 
hospodárskych záležitostí, v ktorej by sa 
Parlamentu udeľovalo právo schváliť 
politické odporúčania predložené v 
ročnom prieskume udržateľného rastu, 
zámery fiškálnej politiky eurozóny, ako aj 
súbor odporúčaní pre jednotlivé krajiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 274
Margarida Marques, Jonás Fernández, Victor Negrescu, Pedro Silva Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 19 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19d. pripomína členským štátom 
možnosť požiadať o technickú podporu v 
rámci Nástroja technickej podpory;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 275
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, Margarida 
Marques, Aurore Lalucq, Pedro Silva Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 19 e (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19e. vyzýva Komisiu a členské štáty , 
aby posilnili sociálny dialóg;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 276
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, Margarida 
Marques, Pedro Silva Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 19 f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19f. vyjadruje znepokojenie nad 
vysokou administratívnou záťažou 
vyplývajúcou z dvojitého procesu 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti a európskeho semestra a žiada 
Komisiu, aby preskúmala prepojenie a 
predložila zjednodušený prístup; okrem 
toho vyzýva Komisiu, aby prehodnotila, či 
každoročne zverejňované odporúčania pre 
jednotlivé krajiny spĺňajú cieľ riadne 
posúdiť potrebu a monitorovať 
štrukturálne reformy, ktoré sa väčšinou 
vykonávajú počas dlhšieho obdobia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 277
Joachim Schuster, Jonás Fernández, Csaba Molnár, Margarida Marques, Pedro Silva 
Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 19 g (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19g. zdôrazňuje význam postupu pri 
makroekonomickej nerovnováhe (PMN) 
pri odhaľovaní, prevencii a riešení 
makroekonomických nerovnováh v EÚ, 
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súhlasí však so zisteniami Európskeho 
dvora audítorov*, že jeho potenciál nebol 
plne využitý takým spôsobom, aby sa 
zabezpečila účinná prevencia a náprava 
nerovnováh; preto súhlasí s tým, že 
dohľad v rámci postupu pri 
makroekonomickej nerovnováhe v novom 
cykle semestra EÚ sa bude musieť 
prispôsobiť a zjednodušiť, pričom sa 
zohľadní výsledok preskúmania 
hospodárskeho rámca;
*Osobitná správa č. 03/2018: Audit 
postupu pri makroekonomickej 
nerovnováhe (PMN), Európsky dvor 
audítorov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 278
Marco Zanni, Francesca Donato, Valentino Grant, France Jamet, Antonio Maria 
Rinaldi

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že Komisia nepodporila 
fiškálne odporúčania pre jednotlivé 
krajiny, ktoré podporujú strednodobú 
fiškálnu udržateľnosť, a to napriek 
skutočnosti, že aktivácia všeobecnej 
únikovej doložky zaväzuje členské štáty, 
aby neohrozili fiškálnu udržateľnosť v 
strednodobom horizonte;

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 279
Alfred Sant

Návrh uznesenia
Odsek 20
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že Komisia nepodporila 
fiškálne odporúčania pre jednotlivé 
krajiny, ktoré podporujú strednodobú 
fiškálnu udržateľnosť, a to napriek 
skutočnosti, že aktivácia všeobecnej 
únikovej doložky zaväzuje členské štáty, 
aby neohrozili fiškálnu udržateľnosť v 
strednodobom horizonte;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 280
Joachim Schuster, Paul Tang, Jonás Fernández, Pedro Marques, Csaba Molnár, 
Margarida Marques, Aurore Lalucq, Pedro Silva Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že Komisia nepodporila 
fiškálne odporúčania pre jednotlivé 
krajiny, ktoré podporujú strednodobú 
fiškálnu udržateľnosť, a to napriek 
skutočnosti, že aktivácia všeobecnej 
únikovej doložky zaväzuje členské štáty, 
aby neohrozili fiškálnu udržateľnosť v 
strednodobom horizonte;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 281
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyjadruje poľutovanie nad vypúšťa sa
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skutočnosťou, že Komisia nepodporila 
fiškálne odporúčania pre jednotlivé 
krajiny, ktoré podporujú strednodobú 
fiškálnu udržateľnosť, a to napriek 
skutočnosti, že aktivácia všeobecnej 
únikovej doložky zaväzuje členské štáty, 
aby neohrozili fiškálnu udržateľnosť v 
strednodobom horizonte;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 282
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že Komisia nepodporila 
fiškálne odporúčania pre jednotlivé 
krajiny, ktoré podporujú strednodobú 
fiškálnu udržateľnosť, a to napriek 
skutočnosti, že aktivácia všeobecnej 
únikovej doložky zaväzuje členské štáty, 
aby neohrozili fiškálnu udržateľnosť v 
strednodobom horizonte;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 283
Markus Ferber

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že Komisia nepodporila 
fiškálne odporúčania pre jednotlivé krajiny, 
ktoré podporujú strednodobú fiškálnu 
udržateľnosť, a to napriek skutočnosti, že 

20. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že Komisia nepodporila 
fiškálne odporúčania pre jednotlivé krajiny, 
ktoré podporujú strednodobú fiškálnu 
udržateľnosť, a to napriek skutočnosti, že 
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aktivácia všeobecnej únikovej doložky 
zaväzuje členské štáty, aby neohrozili 
fiškálnu udržateľnosť v strednodobom 
horizonte;

aktivácia všeobecnej únikovej doložky 
zaväzuje členské štáty, aby neohrozili 
fiškálnu udržateľnosť v strednodobom 
horizonte; poukazuje na to, že 
zabezpečenie strednodobej fiškálnej 
stability je jednou z kľúčových výziev, 
ktorým mnohé členské štáty čelia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 284
Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že Komisia nepodporila 
fiškálne odporúčania pre jednotlivé 
krajiny, ktoré podporujú strednodobú 
fiškálnu udržateľnosť, a to napriek 
skutočnosti, že aktivácia všeobecnej 
únikovej doložky zaväzuje členské štáty, 
aby neohrozili fiškálnu udržateľnosť v 
strednodobom horizonte;

20. konštatuje, že v súhrnnej správe o 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny na 
rok 2021 sa podporuje strednodobá 
fiškálna udržateľnosť a zabezpečuje, aby 
členské štáty neohrozili fiškálnu 
udržateľnosť v strednodobom horizonte;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 285
Joachim Schuster, Paul Tang, Jonás Fernández, Alfred Sant, Pedro Marques, Csaba 
Molnár, Margarida Marques, Pedro Silva Pereira, Marc Angel

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. víta iniciatívy GR ECFIN a 
prebiehajúce úvahy o myšlienke 
alternatívneho súboru ukazovateľov na 
meranie hospodárskeho, sociálneho 
a environmentálneho pokroku, ktorý by 
doplnil HDP ako meradlo prosperity 
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z hľadiska inkluzívneho a udržateľného 
rastu; je presvedčený, že ciele politiky EÚ 
sa musia zohľadniť aj z hľadiska nových 
meraní a detailných ukazovateľov 
výkonnosti v oblasti pokroku; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje pokročilé štatistické 
normy a rozvoj koncepcií a metód na 
medzinárodnej úrovni, ako je rámec 
OECD a OSN nad rámec HDP; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby dodržiavala tieto 
medzinárodné normy a začlenila tento 
prístup do rámca správy hospodárskych 
záležitostí EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 286
Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. súhlasí s kritikou Európskeho 
dvora audítorov k odporúčaniam pre 
jednotlivé krajiny a zdôrazňuje, že je 
potrebné, aby sa v týchto odporúčaniach 
zohľadňovala skutočná hospodárska a 
rozpočtová realita každého členského 
štátu a aby boli dostatočne špecifické na 
dôkladnú demokratickú kontrolu a 
efektívnejšie vykonávanie; v tejto 
súvislosti sa domnieva, že Parlament by 
mal byť vyzvaný, aby zohrával aktívnejšiu 
úlohu v diskusii o týchto odporúčaniach;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 287
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. víta odporúčanie Rady zvýšiť 
úroveň verejných investícií a zabezpečiť 
účinné zapojenie sociálnych partnerov do 
tvorby politík a posilniť sociálny dialóg a 
kolektívne vyjednávanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 288
Caroline Nagtegaal, Nicola Beer, Engin Eroglu, Ivars Ijabs, Linea Søgaard-Lidell

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. v tejto súvislosti zdôrazňuje, že 
úvery Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti, ktoré sú k dispozícii, zvyšujú v 
niektorých členských štátoch úroveň dlhu, 
čo zvyšuje význam fiškálnej disciplíny v 
strednodobom horizonte;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 289
Luis Garicano, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Podnadpis 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Návrhy Parlamentu

Or. en

Pozmeňujúci návrh 290
Joachim Schuster, Paul Tang, Jonás Fernández, Alfred Sant, Pedro Marques, Csaba 
Molnár, Margarida Marques, Pedro Silva Pereira, Marc Angel
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Návrh uznesenia
Odsek 20 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20b. žiada, aby sa na účely 
monitorovania výkonnosti členských 
štátov v súvislosti so zásadami 
Európskeho piliera sociálnych práv v 
plnej miere zohľadňoval sociálny prehľad 
Európskeho piliera sociálnych práv; berie 
na vedomie iniciatívu Komisie, ktorá 
potvrdzuje, že revidovaný sociálny 
prehľad bude súčasťou rámca 
koordinácie politík v kontexte európskeho 
semestra; berie na vedomie, že vedúci 
predstavitelia EÚ uvítali spoločný návrh 
alternatívneho súboru ukazovateľov na 
meranie hospodárskeho, sociálneho a 
environmentálneho pokroku, ktorý 
predložili európski sociálni partneri a 
dopĺňal by HDP ako kritérium sociálneho 
zabezpečenia pre inkluzívny a udržateľný 
rast; žiada lepšie zohľadnenie 
hodnotiacich tabuliek v politických 
odporúčaniach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 291
Luis Garicano, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Ivars Ijabs, Olivier Chastel, 
Dragoş Pîslaru

Návrh uznesenia
Odsek 20 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20b. 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 a napredovaním 
smerom k dôveryhodnej fiškálnej kapacite 
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a európskemu systému zaistenia v 
nezamestnanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 292
Lídia Pereira

Návrh uznesenia
Odsek 20 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20b. opätovne potvrdzuje, že je 
potrebné, aby odporúčania pre jednotlivé 
krajiny mali vplyv na štrukturálne 
reformy v členských štátoch, a opakuje, že 
v tejto súvislosti je potrebné mať pre 
každé z odporúčaní krátkodobý, 
strednodobý a dlhodobý výhľad;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 293
Martin Schirdewan, José Gusmão, Manon Aubry

Návrh uznesenia
Odsek 20 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20b. víta odporúčanie Rady riešiť 
daňové výzvy vyplývajúce z digitalizácie 
hospodárstva a dosiahnuť ďalší pokrok v 
boji proti agresívnemu daňovému 
plánovaniu a na podporu prechodu na 
stanovovanie cien uhlíka a 
environmentálne zdaňovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 294
Caroline Nagtegaal, Nicola Beer, Engin Eroglu, Ivars Ijabs, Linea Søgaard-Lidell
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Návrh uznesenia
Odsek 20 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20b. pripomína, že dlhy EÚ musia byť 
v primeranej miere zahrnuté do posúdenia 
fiškálnej udržateľnosti jednotlivých 
členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 295
Luis Garicano, Gilles Boyer, Stéphanie Yon-Courtin, Ivars Ijabs, Olivier Chastel

Návrh uznesenia
Odsek 20 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20c. vyzýva Európsku komisiu, aby bez 
oslabenia súčasného procesu správy 
hospodárskych záležitostí EÚ rozšírila 
európsky semester tým, že súčasný prístup 
založený na fiškálnej a rozpočtovej 
disciplíne doplní o klimatickú 
a environmentálnu disciplínu; vyzýva 
preto Európsku komisiu, aby po vzore 
hospodárskych ukazovateľov vytvorila 
nový klimatický ukazovateľ s cieľom 
posúdiť rozdiely medzi štruktúrou 
rozpočtov členských štátov a scenárom 
podľa Parížskej dohody v prípade 
každého z ich štátnych rozpočtov; 
zdôrazňuje, že je potrebné, aby tento 
ukazovateľ poskytol členským štátom 
obraz o ich smerovaní, pokiaľ ide o 
teplotu, podľa Parížskej dohody, čím sa 
umožní, aby rozšírený európsky semester 
priniesol členským štátom odporúčania na 
zníženie ich klimatického dlhu;

Or. en
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