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Pozmeňujúci návrh 1
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek -1 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-1. požaduje, aby rozpočet Únie na 
rok 2022 splnil ambície Európskej zelenej 
dohody a bol v súlade so záväzkami Únie 
v oblasti klímy podľa Parížskej dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny The Left

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. požaduje, aby rozpočet na rok 2022 
prispel k plneniu priorít navrhnutých v 
európskom semestri;

1. požaduje, aby rozpočet Únie na rok 
2022 umožnil zmierniť sociálny a 
hospodársky vplyv krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19, podporiť 
spravodlivý, inkluzívny a udržateľný rast, 
posilniť hospodársku, sociálnu a 
regionálnu konvergenciu, súdržnosť a 
odolnosť a urýchliť plnenie hlavných 
európskych cieľov, ako sú Európska 
zelená dohoda, ciele OSN v oblasti 
udržateľného rozvoja, Parížska dohoda, 
Európsky pilier sociálnych práv, digitálna 
transformácia a spravodlivý prechod na 
uhlíkovo neutrálne hospodárstvo 
najneskôr do roku 2050; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Sven Giegold
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. požaduje, aby rozpočet na rok 2022 
prispel k plneniu priorít navrhnutých v 
európskom semestri;

1. požaduje, aby rozpočet na rok 2022 
prispel k plneniu kľúčových priorít zelenej 
a digitálnej transformácie, ako sa 
navrhuje v Mechanizme na podporu 
obnovy a odolnosti a odráža v európskom 
semestri;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Luis Garicano
v mene skupiny Renew
Gilles Boyer, Caroline Nagtegaal

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. požaduje, aby rozpočet na rok 2022 
prispel k plneniu priorít navrhnutých v 
európskom semestri;

1. požaduje, aby rozpočet na rok 2022 
prispel k plneniu priorít navrhnutých v 
európskom semestri a aby výdavky spojené 
s Mechanizmom na podporu obnovy a 
odolnosti významne prispeli k plneniu 
odporúčaní členských štátov pre 
jednotlivé krajiny;  v tejto súvislosti vyzýva 
Komisiu, aby členským štátom vyplácala 
platby v rámci Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti len vtedy, ak boli 
splnené príslušné čiastkové ciele a 
zámery;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Jonás Fernández, Margarida Marques, Alfred Sant, Joachim Schuster

Návrh stanoviska
Odsek 1
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. požaduje, aby rozpočet na rok 2022 
prispel k plneniu priorít navrhnutých v 
európskom semestri;

1. požaduje, aby rozpočet na rok 2022 
prispel k plneniu priorít navrhnutých v 
stratégii obnovy Únie, Mechanizme na 
podporu obnovy a odolnosti a ročnej 
stratégii udržateľného rastu, pričom 
umožní plniť Európsku zelenú dohodu, 
Európsky pilier sociálnych práv a ciele 
OSN v oblasti udržateľného rozvoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. požaduje, aby rozpočet na rok 2022 
prispel k plneniu priorít navrhnutých v 
európskom semestri;

1. požaduje, aby rozpočet na rok 2022 
prispel k plneniu priorít navrhnutých v 
európskom semestri, v Európskom pilieri 
sociálnych práv a priorít, na ktorých sa 
dohodlo počas sociálneho samitu v Porte;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. vyjadruje poľutovanie nad škrtmi, 
ktoré navrhla Rada v rozpočte Únie na 
rok 2022, a pripomína, že je potrebné 
zachovať záväzky, na ktorých sa dohodlo 
v súvislosti s VFR na 
medziinštitucionálnej úrovni; zdôrazňuje, 
že akýkoľvek nezdar by mohol ohroziť 
krehký konsenzus, a pripomína Rade a 
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Komisii, že rok 2022 by mal byť úplným 
rokom plnenia rozpočtu Únie a 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti; vyzýva Komisiu, aby urýchlila 
vykonávanie programov Únie, a 
odporúča, aby členské štáty urýchlili 
prípravy a zavádzanie iniciatív a projektov 
financovaných Úniou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. domnieva sa, že rozpočet EÚ by 
mal aj naďalej podporovať obnovu 
hospodárstva v Európskej únii po pandémii 
COVID-19 a priority EÚ;

2. domnieva sa, že rozpočet EÚ by 
mal aj naďalej podporovať udržateľnú a 
inkluzívnu obnovu hospodárstva v 
Európskej únii po pandémii COVID-19 a 
priority EÚ v súlade s cieľmi Európskej 
zelenej dohody a ciele udržateľného 
rozvoja Organizácie Spojených národov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny The Left

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. domnieva sa, že rozpočet EÚ by 
mal aj naďalej podporovať obnovu 
hospodárstva v Európskej únii po 
pandémii COVID-19 a priority EÚ;

2. domnieva sa, že rozpočet EÚ by 
mal aj naďalej podporovať hospodársku a 
sociálnu obnovu  v Európskej únii po 
pandémii COVID-19 a priority EÚ; 
zdôrazňuje, že symetrický šok spôsobený 
pandémiou ochorenia COVID-19 mal pre 
členské štáty asymetrické následky a 
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varuje pred rizikom nerovnomernej a 
nespravodlivej obnovy na úrovni 
členských štátov aj na úrovni Únie; 
zdôrazňuje, že treba zaviesť posilnené a 
cielené opatrenia na rýchlu a účinnú 
podporu ľudí, pracovníkov, samostatne 
zárobkovo činných osôb, odvetví a 
regiónov, ktoré sú najviac postihnuté 
pandémiou; požaduje zvýšenie zdrojov na 
boj proti sociálnym a rodovým 
nerovnostiam, chudobe a nezamestnanosti 
s osobitným dôrazom na ženy, mládež a 
zraniteľné skupiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. domnieva sa, že rozpočet EÚ by 
mal aj naďalej podporovať obnovu 
hospodárstva v Európskej únii po pandémii 
COVID-19 a priority EÚ;

2. domnieva sa, že rozpočet EÚ by 
mal aj naďalej podporovať obnovu 
hospodárstva v Európskej únii po pandémii 
COVID-19 a priority EÚ; požaduje 
inkluzívny rozpočet Únie, ktorý pomôže 
Európanom zvládnuť digitálnu a 
spravodlivú ekologickú transformáciu, 
zlepší prístup k vzdelávaniu a zdravotnej 
starostlivosti a ich kvalitu v celej Únii, 
umožní tvorbu vysokokvalitných 
pracovných miest, ponúkne mladým 
ľuďom životné vyhliadky, integruje 
seniorov a znevýhodnené komunity a splní 
naše globálne záväzky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Jonás Fernández, Margarida Marques, Alfred Sant, Joachim Schuster

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. podporuje prístup európskych 
inštitúcií a členských štátov, ktorý 
podporujú menové aj rozpočtovými 
nástroje; zdôrazňuje, že podniky a 
domácnosti dostali od vypuknutia 
pandémie COVID-19 potrebnú finančnú 
podporu; zdôrazňuje, že rozsah núdzových 
opatrení súvisiacich s ochorením COVID-
19 je rozsiahly, s odhadom na úrovni 4 % 
HDP v rokoch 2020 aj 2021 v Únii ako 
celku vrátane núdzových investícií do 
zdravotnej starostlivosti na riešenie 
pandémie COVID-19, ako aj rozsah iných 
opatrení, ako sú presuny na firmy a 
pracovníkov najviac postihnutých krízou; 
domnieva sa, že takáto podpora bude 
potrebná, kým nebude šírenie pandémie 
plne pod kontrolou, s cieľom podporiť 
úsilie členských štátov o zotavenie sa z 
krízy a posilniť ich hospodársku a 
sociálnu odolnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny The Left

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. víta aktiváciu všeobecnej únikovej 
doložky na pozastavenie Paktu stability a 
rastu; požaduje, aby táto všeobecná 
úniková doložka zostala aktívna tak dlho, 
ako to bude potrebné; pred deaktiváciou 
všeobecnej únikovej doložky požaduje 
zrušenie Paktu stability a rastu a jeho 
nahradenie paktom udržateľného rozvoja 
a zamestnanosti, ktorý bude podporovať 
spravodlivý, inkluzívny a udržateľný rast, 
kvalitnú zamestnanosť a ochranu 
životného prostredia;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Luděk Niedermayer

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že NextGenerationEU 
predstavuje významné rozhodnutie v 
oblasti rozpočtu Únie a že len efektívne 
využívanie finančných prostriedkov môže 
viesť k úspechu tohto nástroja; 
pripomína, že schválenie národných 
plánov je len začiatkom procesu, a žiada 
Komisiu, aby zaručila, že sa budú 
financovať len projekty v súlade s 
NextGenerationEU;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že úlohou rozpočtu 
Únie je dosiahnuť strategické ciele EÚ, 
ako sú súdržnosť, znižovanie rozdielov 
medzi členskými štátmi a v rámci nich a 
vzostupná konvergencia, kvalitná 
zamestnanosť a zvyšovanie kvalifikácie a 
rekvalifikácia pracovníkov, ekologické 
hospodárstvo a inovácie, vzdelávanie a 
zdravotná starostlivosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
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Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Odsek 2b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. vyzýva na vykonávanie politiky EÚ 
v oblasti digitálneho vzdelávania a 
európskeho vzdelávacieho priestoru s 
cieľom dosiahnuť ciele v oblasti 
digitálnych zručností; vyzýva Komisiu, 
aby Európskemu parlamentu sprístupnila 
úplnú správu o kritériách, na základe 
ktorých bolo na digitálnu transformáciu 
vyčlenených minimálne 20 % prostriedkov 
z Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti, a o tom, ako jednotlivé členské 
štáty tento cieľ dosiahli; zdôrazňuje, že 
treba splniť ciele v oblasti digitálnych 
zručností a sprístupniť digitálne 
vzdelávanie pre všetkých; vyzýva Komisiu, 
aby Európskemu parlamentu sprístupnila 
úplnú správu o tom, ako Mechanizmus na 
podporu obnovy a odolnosti umožňuje 
plniť Európsky pilier sociálnych práv, 
najmä pokiaľ ide o vzdelávanie, 
zdravotnú starostlivosť a sociálne 
politiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny The Left

Návrh stanoviska
Odsek 2b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. víta Európsku zelenú dohodu ako 
jeden z hlavných pilierov transformácie 
hospodárstva Únie na spravodlivé, 
inkluzívne, udržateľné, odolné a uhlíkovo 
neutrálne hospodárstvo; požaduje 
primerané financovanie s cieľom 
umožniť riešenie hospodárskych, 
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sociálnych a environmentálnych výziev 
súvisiacich s udržateľným rozvojom, a to 
aj prostredníctvom investičného plánu pre 
udržateľnú Európu; pripomína záväzok 
vyčleniť aspoň 30 % celkovej sumy 
rozpočtu Únie na podporu cieľov v oblasti 
klímy; vyzýva Komisiu, aby pokročila v 
práci na účinnej, transparentnej a 
komplexnej metodike s cieľom poskytnúť 
z rozpočtu EÚ na ciele v oblasti 
biodiverzity v roku 2024 7,5 % a v roku 
2026 a 2027 10 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Luděk Niedermayer

Návrh stanoviska
Odsek 2b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. žiada proaktívnejší prístup Komisie 
v boji proti zneužívaniu finančných 
prostriedkov Únie, a to aj v boji proti 
protiprávnemu konaniu a konfliktom 
záujmov; zdôrazňuje, že na zachovanie 
dôveryhodnosti kľúčových zásad 
rozpočtovej politiky EÚ vrátane solidarity 
je potrebné výrazné zlepšenie; vyjadruje 
znepokojenie nad nedostatočným 
pokrokom, najmä pokiaľ ide o výdavky v 
oblasti spoločnej poľnohospodárskej 
politiky, kde je menej transparentnosti a 
úloha Komisie pri kontrole riadneho 
využívania finančných prostriedkov Únie 
je slabšia ako v iných častiach rozpočtu 
Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
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Odsek 2c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2c. požaduje včasné a kvalitné 
vykonávanie Záruky pre deti a záruky pre 
mladých ľudí v rámci rozpočtu Únie a 
zdôrazňuje význam vzdelávania a 
celoživotného vzdelávania pri dosahovaní 
cieľov OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny The Left

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam dostatočných 
zdrojov na koordináciu a dohľad nad 
makroekonomickými politikami, boj proti 
praniu špinavých peňazí, finančnej trestnej 
činnosti a na presadzovanie rámca správy 
hospodárskych záležitostí;

3. zdôrazňuje význam dostatočných 
finančných a ľudských zdrojov na boj 
proti daňovým únikom, vyhýbaniu sa 
daňovým povinnostiam, finančnej trestnej 
činnosti a praniu špinavých peňazí; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že Únia 
prichádza každoročne o stovky miliárd v 
dôsledku daňových únikov a vyhýbania sa 
daňovým povinnostiam, ktoré sa mohli 
použiť na opatrenia na obnovu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Jonás Fernández, Margarida Marques, Alfred Sant, Joachim Schuster

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam dostatočných 
zdrojov na koordináciu a dohľad nad 

3. vyzýva na dostatočné zdroje na 
koordináciu a dohľad nad 
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makroekonomickými politikami, boj proti 
praniu špinavých peňazí, finančnej trestnej 
činnosti a na presadzovanie rámca správy 
hospodárskych záležitostí;

makroekonomickými, sociálnymi a 
environmentálnymi politikami; 
zdôrazňuje, že nový rámec na boj proti 
praniu špinavých peňazí a finančnej 
trestnej činnosti by si vyžadoval nové 
zdroje na primerané presadzovanie a 
dohľad;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam dostatočných 
zdrojov na koordináciu a dohľad nad 
makroekonomickými politikami, boj proti 
praniu špinavých peňazí, finančnej trestnej 
činnosti a na presadzovanie rámca správy 
hospodárskych záležitostí;

3. zdôrazňuje význam dostatočných 
zdrojov na koordináciu a dohľad nad 
makroekonomickými politikami, boj proti 
praniu špinavých peňazí, finančnej trestnej 
činnosti a na presadzovanie rámca správy 
hospodárskych záležitostí; zdôrazňuje 
najmä, že vzhľadom na zistenia osobitnej 
správy Európskeho dvora audítorov č. 
13/2021 treba okamžite prideliť 
primerané zdroje na posilnenie schopnosti 
Komisie zabezpečiť účinné vykonávanie a 
presadzovanie existujúcich právnych 
predpisov v oblasti boja proti praniu 
špinavých peňazí a financovaniu 
terorizmu v celej Únii; domnieva sa, že 
dodatočné rozpočtové zdroje by mali byť v 
rezerve dovtedy, kým Komisia nesplní 
všetky príslušné odporúčania Európskeho 
dvora audítorov v tejto súvislosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Odsek 3
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam dostatočných 
zdrojov na koordináciu a dohľad nad 
makroekonomickými politikami, boj proti 
praniu špinavých peňazí, finančnej trestnej 
činnosti a na presadzovanie rámca správy 
hospodárskych záležitostí;

3. zdôrazňuje význam dostatočných 
zdrojov na koordináciu a dohľad nad 
makroekonomickými politikami, boj proti 
praniu špinavých peňazí, finančnej trestnej 
činnosti a na presadzovanie rámca správy 
hospodárskych záležitostí; zdôrazňuje 
riziko politizovania finančných 
prostriedkov EÚ a vyzýva na osobitný 
dohľad nad potenciálnym politizovaním 
fondov Únie pod vedením vlád;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny The Left

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. pripomína, že zavedenie súboru 
nových vlastných zdrojov je nevyhnutné 
na uspokojenie finančných potrieb 
podpory obnovy a priorít Únie; 
pripomína, že medziinštitucionálna 
dohoda o rozpočtovej disciplíne, 
spolupráci v rozpočtových záležitostiach a 
správnom finančnom riadení (MID) 
obsahuje podrobný a právne záväzný plán 
zavádzania nových vlastných zdrojov; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
Komisia nedodržala lehotu na predloženie 
legislatívnych návrhov na zavedenie 
digitálneho poplatku, ako aj mechanizmus 
kompenzácie uhlíka na hraniciach a 
vlastného zdroja založeného na systéme 
EÚ na obchodovanie s emisiami; 
upozorňuje na to, že ďalšie oneskorenia 
by predstavovali porušenie podmienok 
MID; vyzýva Komisiu, aby dodržiavala 
svoje právne záväzky prijaté v MID;

Or. en



AM\1236911SK.docx 15/31 PE696.300v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 24
Luis Garicano
v mene skupiny Renew
Gilles Boyer, Caroline Nagtegaal

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. trvá na svojich výzvach, aby 
Európsky dvor audítorov, Európsky úrad 
pre boj proti podvodom a Európska 
prokuratúra mali dostatočné finančné a 
ľudské zdroje na kontrolu 
bezprecedentnej výšky výdavkov Únie; 
vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
Komisia a Rada navrhli len minimálne 
zvýšenia rozpočtov týchto inštitúcií a 
orgánov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny The Left

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje potrebu posilniť 
udržateľný hospodársky rast, pričom treba 
realizovať reformy na modernizáciu 
európskych hospodárstiev a posilniť ich 
konkurencieschopnosť, ako aj uľahčiť 
prístup k financovaniu MSP;

4. zdôrazňuje potrebu posilniť 
spravodlivý, inkluzívny a udržateľný 
hospodársky rast, pričom treba realizovať 
udržateľné a sociálne vyrovnané reformy 
na modernizáciu európskych hospodárstiev 
a posilniť ich konkurencieschopnosť, 
odolnosť, hospodársku, sociálnu a 
regionálnu konvergenciu a súdržnosť, 
ako aj uľahčiť prístup k financovaniu MSP;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 26
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje potrebu posilniť 
udržateľný hospodársky rast, pričom treba 
realizovať reformy na modernizáciu 
európskych hospodárstiev a posilniť ich 
konkurencieschopnosť, ako aj uľahčiť 
prístup k financovaniu MSP;

4. zdôrazňuje potrebu posilniť 
udržateľnú a inkluzívnu hospodársku 
obnovu, pričom treba realizovať reformy 
na modernizáciu európskych hospodárstiev 
a posilniť ich odolnosť, súdržnosť a 
konkurencieschopnosť, ako aj uľahčiť 
prístup k financovaniu MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Jonás Fernández, Margarida Marques, Joachim Schuster

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje potrebu posilniť 
udržateľný hospodársky rast, pričom treba 
realizovať reformy na modernizáciu 
európskych hospodárstiev a posilniť ich 
konkurencieschopnosť, ako aj uľahčiť 
prístup k financovaniu MSP;

4. zdôrazňuje potrebu posilniť 
udržateľný hospodársky rast, pričom treba 
realizovať reformy na modernizáciu 
európskych hospodárstiev a posilniť ich 
konkurencieschopnosť, ako aj uľahčiť 
prístup k financovaniu MSP; pripomína 
výzvy súvisiace s udržateľným rozvojom 
počas klimatickej krízy a zdôrazňuje 
príležitosti, ktoré prináša Európska zelená 
dohoda; žiada, aby rozpočet Únie na rok 
2022 uľahčil prístup k financovaniu, 
ktoré podporuje podniky pri dosahovaní 
cieľa Únie, ktorým je klimaticky 
neutrálne hospodárstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Victor Negrescu
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Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje potrebu posilniť 
udržateľný hospodársky rast, pričom treba 
realizovať reformy na modernizáciu 
európskych hospodárstiev a posilniť ich 
konkurencieschopnosť, ako aj uľahčiť 
prístup k financovaniu MSP;

4. zdôrazňuje potrebu posilniť 
udržateľný hospodársky rast, pričom treba 
realizovať reformy na modernizáciu 
európskych hospodárstiev a posilniť ich 
konkurencieschopnosť, ako aj uľahčiť 
prístup k financovaniu MSP a startupov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Jonás Fernández, Margarida Marques, Alfred Sant, Joachim Schuster

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. víta prijatie programu InvestEU, 
ktorý zahŕňa záruku vo výške 26 000 000 
000 EUR zameranú na zvýšenie investícií 
vo výške 372 000 000 000 EUR, a dúfa, že 
v plnej miere umožní prijatie ďalšieho 
rizika s cieľom splniť politické priority 
Únie; trvá na tom, že v roku 2022 by mal 
Fond InvestEU uprednostňovať 
zjednodušený prístup malých a stredných 
podnikov (MSP) k financovaniu, ako aj 
financovanie sociálnych investícií a 
zručností s cieľom maximalizovať prínos 
fondu k udržateľnému oživeniu 
zameranému na ekologizáciu a digitálnu 
transformáciu; zdôrazňuje, že Program 
InvestEU by sa mal usilovať riešiť 
regionálne rozdiely, najmä tie, ktoré 
vyplývajú z dlhodobých investičných 
deficitov a geografických znevýhodnení, a 
posilniť hospodársku a sociálnu 
konvergenciu a súdržnosť;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 30
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny The Left

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. pripomína, že MSP tvoria základ 
európskeho hospodárstva, predstavujú 
takmer 99 % všetkých podnikov a 
poskytujú približne tri štvrtiny všetkých 
pracovných miest; zdôrazňuje ich 
kľúčovú úlohu pri vytváraní pracovných 
miest a rastu, pričom sú hlavnými 
hnacími silami inovácie; zdôrazňuje, že 
MSP vážne zasiahla kríza spôsobená 
ochorením COVID-19, ktorá vážne 
zhoršila ich hospodársky obrat a prístup k 
financiám; zdôrazňuje význam 
primeraného financovania s cieľom 
účinne podporiť MSP; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. vyzýva na podporu iniciatívy v 
rozpočte Únie na vytvorenie jedného 
milióna nových startupov na európskej 
úrovni; zdôrazňuje význam vzdelávania v 
oblasti podnikania a podnikania mladých 
ľudí pri rozvoji hospodárstva Únie a 
plánovaní rozpočtu Únie; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Jonás Fernández, Margarida Marques, Alfred Sant, Joachim Schuster
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Návrh stanoviska
Odsek 4b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. víta predĺženie dočasného rámca 
štátnej pomoci do 31. decembra 2021 v 
súvislosti s krízou spôsobenou ochorením 
COVID-19; vyzýva na posilnenie zdrojov s 
cieľom zabezpečiť úplné a rýchle 
uplatňovanie politiky hospodárskej súťaže 
Únie; nabáda členské štáty a EÚ, aby 
prostredníctvom svojho nového nástroja 
na obnovu, Mechanizmu na podporu 
obnovy a odolnosti v plnej miere využívali 
dočasný rámec štátnej pomoci, pokiaľ ide 
o finančné potreby priamo súvisiace s 
ochorením COVID-19; očakáva, že 
Komisia bude monitorovať aj všetky 
schémy schválené na základe dočasného 
rámca a ich vplyv na fungovanie 
vnútorného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Odsek 4b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. zdôrazňuje, že kultúrne a kreatívne 
odvetvia, ako aj cestovný ruch, kultúrny 
cestovný ruch a vzdelávanie patria a budú 
aj naďalej patriť medzi hlavné sektory, 
ktoré v Únii najviac čelia problémom v 
dôsledku krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19; požaduje dodatočné opatrenia 
v rámci rozpočtu Únie pre tieto odvetvia a 
dodatočné financovanie súvisiacich 
programov Únie, najmä programu 
Kreatívna Európa;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 34
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Odsek 4c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4c. opakuje, že treba, aby Únia 
dodržiavala svoje medzinárodné záväzky, 
a vyjadruje poľutovanie nad návrhom 
Rady znížiť financovanie programov 
vonkajšej činnosti; pripomína, že je 
dôležité aktívne využívať rozpočet Únie s 
cieľom pomôcť našim medzinárodným 
partnerom postihnutým pandémiou a byť 
aj naďalej aktívnymi a viditeľnými v 
susedných regiónoch, najmä na 
západnom Balkáne a v krajinách 
Východného partnerstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Jonás Fernández, Margarida Marques, Joachim Schuster

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. žiada, aby rozpočet prispel k 
plneniu priorít hospodárskej politiky, ako 
je dokončenie únie kapitálových trhov, s 
cieľom zlepšiť posilnenie investičného 
prostredia a prístup k financiám pre 
všetkých účastníkov trhu, ale najmä MSP a 
startupy;

5. žiada, aby rozpočet prispel k 
plneniu priorít hospodárskej politiky, ako 
je dokončenie únie kapitálových trhov, s 
cieľom zlepšiť posilnenie investičného 
prostredia a prístup k financiám pre 
všetkých účastníkov trhu, ale najmä MSP a 
startupy, a to rozšírením možností pre 
retailových investorov najmä v 
udržateľných oblastiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
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Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. žiada, aby rozpočet prispel k 
plneniu priorít hospodárskej politiky, ako 
je dokončenie únie kapitálových trhov, s 
cieľom zlepšiť posilnenie investičného 
prostredia a prístup k financiám pre 
všetkých účastníkov trhu, ale najmä MSP a 
startupy;

5. žiada, aby rozpočet prispel k 
plneniu priorít hospodárskej politiky, ako 
je dokončenie únie kapitálových trhov, s 
cieľom zlepšiť posilnenie dlhodobo 
udržateľného investičného prostredia a 
prístup k financiám pre všetkých 
účastníkov trhu, ale najmä MSP a startupy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje význam pilotných 
projektov a prípravných akcií v rámci 
rozpočtu EÚ a vyzýva Komisiu, aby 
prejavila viac flexibility pri hodnotení a 
prehodnocovaní návrhov v rozpočte EÚ; 
požaduje väčší prídel prostriedkov na 
takéto iniciatívy začlenením 
časti projektov typu C, ktoré Európsky 
parlament považuje za dôležité;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny The Left

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje význam zodpovednosti 
a transparentnosti subjektov, ktoré 
dostávajú finančné prostriedky EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Odsek 5b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. vyzýva Komisiu, aby navrhla 
prísnejší prístup k zrušeniu viazanosti a 
prerozdelila nevyužité prostriedky a 
použila ich na financovanie prioritných 
cieľov a oblastí dohodnutých na 
medziinštitucionálnej úrovni, najmä v 
oblastiach súvisiacich s riadením 
pandémie, vzdelávaním, zdravotnou 
starostlivosťou, inováciami a sociálnou 
politikou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Odsek 5c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5c. opätovne potvrdzuje podporu, 
ktorú Európsky parlament poskytol pri 
prideľovaní finančných prostriedkov EÚ 
na zabezpečenie širokej dostupnosti 
testovania COVID-19 pre občanov EÚ, a 
zdôrazňuje, že je dôležité, aby v kontexte 
potenciálnej štvrtej vlny dosiahla Komisia 
a Rada tento cieľ čo najrýchlejšie; vyzýva 
Komisiu a Radu, aby urýchlili očkovanie, 
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šírenie presných informácií o očkovaní a 
prípravy s cieľom predísť každej 
potenciálnej novej vlne COVID-19 a 
riadiť ju;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Jonás Fernández, Margarida Marques, Joachim Schuster

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. požaduje zodpovedajúce finančné a 
ľudské zdroje pre európske orgány 
dohľadu vzhľadom na ich nové úlohy a 
právomoci vyplývajúce z revízie nariadení 
o európskych orgánoch dohľadu 
(nariadenie (EÚ) 2019/2175);

6. požaduje zodpovedajúce finančné a 
ľudské zdroje pre európske orgány 
dohľadu vzhľadom na ich nové úlohy a 
právomoci vyplývajúce z revízie nariadení 
o európskych orgánoch dohľadu 
(nariadenie (EÚ) 2019/2175); zdôrazňuje, 
že vývoj v oblasti udržateľného 
financovania, finančných technológií, 
boja proti praniu špinavých peňazí, 
kybernetickej odolnosti, platieb a 
nebankového finančného 
sprostredkovania prináša alebo prinesie 
európskym orgánom dohľadu nové 
právomoci a úlohy, ktoré by mali 
sprevádzať aj primerané zdroje; 
poukazuje najmä na to, že prijatie 
právnych predpisov týkajúcich sa 
centrálnych zúčtovacích protistrán EÚ 
viedlo k zlepšeniu mandátov a úloh 
Európskeho orgánu pre cenné papiere a 
trhy (ESMA), ale nepremietlo sa do 
dodatočného rozpočtu, čo by mohlo 
zaťažiť schopnosť ESMA plniť program 
dohľadu a regulácie centrálnych 
zúčtovacích protistrán; ďalej berie na 
vedomie druhý mandát Európskeho 
orgánu pre bankovníctvo (EBA) na 
vybudovanie databázy dohľadu nad 
bojom proti praniu špinavých peňazí, 
ktorej vytvorenie sa očakáva v roku 2021, 
a na posilnenie spolupráce a výmeny 
informácií medzi európskymi orgánmi, a 
vyzýva na primerané poskytovanie 
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zdrojov; zdôrazňuje, že nariadením o 
trhoch s kryptografickými aktívami, 
nariadením o pilotnom režime DLT, ako 
aj zákonom o digitálnej operačnej 
odolnosti (DORA) by sa pravdepodobne 
vytvorili nové kompetencie pre ESA;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. požaduje zodpovedajúce finančné a 
ľudské zdroje pre európske orgány 
dohľadu vzhľadom na ich nové úlohy a 
právomoci vyplývajúce z revízie nariadení 
o európskych orgánoch dohľadu 
(nariadenie (EÚ) 2019/2175);

6. požaduje zodpovedajúce finančné a 
ľudské zdroje pre európske orgány 
dohľadu vzhľadom na ich nové úlohy a 
právomoci vyplývajúce z revízie nariadení 
o európskych orgánoch dohľadu 
(nariadenie (EÚ) 2019/2175); so zreteľom 
na nedostatky, ktoré Dvor audítorov zistil 
vo svojej osobitnej správe č. 13/2021, 
pokiaľ ide o opatrenia EBA v oblasti boja 
proti praniu špinavých peňazí a 
financovaniu terorizmu, sa domnieva, že 
časť rozpočtu by sa mala vložiť do 
rezervy, kým EBA nezabezpečí plný súlad 
s odporúčaniami uvedenými v správe 
EDA a neprijme jasnú stratégiu účinného 
využívania všetkých svojich nástrojov na 
boj proti praniu špinavých peňazí a 
financovaniu terorizmu vo svojom 
pracovnom pláne na rok 2022;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny The Left

Návrh stanoviska
Odsek 6
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. požaduje zodpovedajúce finančné a 
ľudské zdroje pre európske orgány 
dohľadu vzhľadom na ich nové úlohy a 
právomoci vyplývajúce z revízie nariadení 
o európskych orgánoch dohľadu 
(nariadenie (EÚ) 2019/2175);

6. požaduje zodpovedajúce finančné a 
ľudské zdroje pre európske orgány 
dohľadu vzhľadom na ich nové úlohy a 
právomoci vyplývajúce z revízie nariadení 
o európskych orgánoch dohľadu 
(nariadenie (EÚ) 2019/2175); vyzýva na 
zvýšenie transparentnosti fungovania ich 
dozorných rád s cieľom zlepšiť ich 
zodpovednosť a riadiace štruktúry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Danuta Maria Hübner, Markus Ferber

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. berie na vedomie dôležitú úlohu 
dozorného výboru ESMA vo vzťahu k 
centrálnym zúčtovacím protistranám EÚ 
aj tretích krajín pri udržiavaní stability a 
poriadku európskych finančných trhov a 
posilňovaní ochrany investorov; 
konštatuje, že zatiaľ čo financovanie 
činností v súvislosti s centrálnymi 
protistranami z EÚ je kryté rozpočtom 
ESMA, činnosti dohľadu centrálnych 
protistrán z tretích krajín sú kryté 
poplatkami, ktoré orgán ESMA vyberá od 
centrálnych protistrán z tretích krajín; 
konštatuje, že orgánu ESMA neboli 
poskytnuté žiadne dodatočné zdroje 
týkajúce sa nových úloh centrálnych 
protistrán EÚ podľa nariadenia EMIR 
2.2, ani úloh týkajúcich sa obnovy a 
odolnosti centrálnych protistrán; vyzýva 
na zvýšenie financovania orgánu ESMA s 
cieľom zabezpečiť, aby výbor pre dohľad 
nad centrálnymi protistranami mal 
kapacitu na plnenie svojich priebežných a 
ročných úloh v súvislosti s centrálnymi 
protistranami z EÚ; vyzýva Komisiu, aby 
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preskúmala súčasný rámec pre výber 
poplatkov od centrálnych protistrán z 
tretích krajín s cieľom umožniť orgánu 
ESMA vybrať sumu, ktorá odráža 
dlhodobú udržateľnosť a prijateľnosť 
štruktúry poplatkov, a zároveň 
primeranejšie pristupovala k centrálnym 
protistranám, ktoré majú rôznu úroveň 
činnosti relevantnej pre finančné trhy 
Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Luděk Niedermayer

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. víta skutočnosť, že Rada súhlasí so 
stanoviskom Komisie k financovaniu 
ESA; zdôrazňuje, že prijatie 
navrhovaného rozpočtu by malo viesť k 
jasnému pokroku v oblastiach, v ktorých 
sú ESA zverené určité zodpovednosti a v 
ktorých je súčasná situácia neuspokojivá, 
najmä v oblasti boja proti praniu 
špinavých peňazí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny The Left

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že financovanie 
účtovných subjektov a daňových orgánov 
by malo pokračovať, a to najmä s cieľom 
podporiť ich v boji proti daňovým únikom 

7. zdôrazňuje, že financovanie 
účtovných subjektov a daňových orgánov 
by malo pokračovať, a to najmä s cieľom 
podporiť ich v boji proti daňovým únikom 
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a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a 
presadzovať transparentnosť a istotu pre 
daňovníkov. Tieto subjekty by sa mali 
zodpovedať Európskemu parlamentu.

a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a 
presadzovať transparentnosť a istotu pre 
daňovníkov; zdôrazňuje, že tieto subjekty 
sa musia zodpovedať Európskemu 
parlamentu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Jonás Fernández, Margarida Marques, Joachim Schuster

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že financovanie 
účtovných subjektov a daňových orgánov 
by malo pokračovať, a to najmä s cieľom 
podporiť ich v boji proti daňovým únikom 
a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a 
presadzovať transparentnosť a istotu pre 
daňovníkov. Tieto subjekty by sa mali 
zodpovedať Európskemu parlamentu.

7. zdôrazňuje, že financovanie 
účtovných subjektov a daňových orgánov 
by malo pokračovať, a to najmä s cieľom 
podporiť ich v boji proti daňovým únikom 
a vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a 
presadzovať transparentnosť a istotu; 
konštatuje, že tieto subjekty sa musia 
zodpovedať Európskemu parlamentu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 7a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje potrebu primeraných 
zdrojov na vypracúvanie a šírenie 
kvalitných štatistík v Európe; zdôrazňuje, 
že napriek určitému pokroku stále 
existujú významné nedostatky a medzery, 
pokiaľ ide o použiteľnosť, pokrytie a 
dostupnosť vypracovaných štatistík, a je 
potrebné urýchlene prijať opatrenia; 
domnieva sa preto, že časť rozpočtu by sa 
mala vložiť do rezervy, kým Eurostat 
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nepredloží ambiciózny akčný plán na 
podstatné zvýšenie používateľskej 
ústretovosti svojho webového sídla, 
zabezpečenie dostupnosti údajov a 
informácií vo všetkých úradných jazykoch 
EÚ a vypracovanie nových štatistík a 
ukazovateľov, ktoré prispejú k 
vykonávaniu politík a priorít Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Luděk Niedermayer

Návrh stanoviska
Odsek 7a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva na väčšiu transparentnosť 
práce Komisie pri hodnotení pilotných 
projektov predložených Európskym 
parlamentom, keďže niektoré projekty 
môžu byť prospešné pre fungovanie Únie; 
konštatuje, že súčasným pracovným 
metódam chýba transparentnosť a 
jasnosť, čo vedie k odmietnutiu viacerých 
dôležitých a uskutočniteľných návrhov, 
ktoré by mohli mať pridanú hodnotu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Markus Ferber, Lídia Pereira

Návrh stanoviska
Odsek 7a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že všetky organizácie, 
ktoré dostávajú finančné prostriedky 
Únie, sa musia správať politicky 
neutrálne a nezaujato; konštatuje, že to 
platí aj pre organizácie, ktoré majú 
poskytovať nezávislé finančné odborné 
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znalosti, ako aj pre organizácie 
poskytujúce výskum v daňovej oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Jonás Fernández, Margarida Marques, Alfred Sant, Joachim Schuster

Návrh stanoviska
Odsek 7a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. víta začatie prípravnej akcie 
týkajúcej sa strediska EÚ pre 
monitorovanie daňovej a finančnej 
trestnej činnosti; domnieva sa, že toto 
stredisko je užitočným príspevkom k 
potrebnej demokratickej diskusii a je 
užitočné aj pre subjekty, ktoré prijímajú 
rozhodnutia; vyzýva Komisiu, aby 
predložila návrhy na zachovanie strediska 
po roku 2022; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 7b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7b. zdôrazňuje význam primeraných 
zdrojov na podporu rozvoja pevných a 
spoľahlivých štandardov finančného a 
nefinančného výkazníctva a štandardov 
auditu na celom svete a v celej Únii; 
domnieva sa však, že časť prideleného 
rozpočtu by sa mala pozastaviť dovtedy, 
kým nadácia IFRS a Rada pre 
medzinárodné účtovné štandardy (IASB) 
primerane nezareagujú na príslušné 
požiadavky Európskeho parlamentu 
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uvedené v uznesení zo 7. júna 2016 o 
posudzovaní medzinárodných účtovných 
štandardov (IAS) a o činnosti Nadácie pre 
medzinárodné štandardy finančného 
výkazníctva (IFRS), Európskej poradnej 
skupiny pre finančné výkazníctvo 
(EFRAG) a Rady pre dohľad nad 
verejným záujmom (PIOB)1a;
_________________
1a 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/doc
ument/TA-8-2016-0248_SK.html

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Jonás Fernández, Margarida Marques, Joachim Schuster

Návrh stanoviska
Odsek 7b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7b. pripomína, že zavedenie súboru 
nových vlastných zdrojov bolo začlenené 
do medziinštitucionálnej spolupráce 
týkajúcej sa plánu zavádzania nových 
vlastných zdrojov; trvá na tom, že by sa 
mali prijať a zaviesť do nového súboru 
vlastných zdrojov EÚ mechanizmus 
kompenzácie uhlíka na hraniciach a 
digitálna daň v takom časovom rámci, 
ktorý umožní prispieť k iniciatíve 
NextGenerationEU; domnieva sa, že do 
nového súboru vlastných zdrojov EÚ by 
sa mala rýchlo zahrnúť aj daň z 
finančných transakcií a podiel na 
budúcom rámci BEFIT (Podnikanie v 
Európe: rámec pre zdaňovanie príjmov);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Sven Giegold
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Odsek 7c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7c. pripomína, že zavedenie súboru 
nových vlastných zdrojov je nevyhnutné 
na splnenie finančných potrieb podpory 
udržateľného oživenia Únie a zelenej 
transformácie; vyzýva členské štáty, aby 
urýchlene prijali pripravované legislatívne 
návrhy Komisie týkajúce sa prepracovanej 
digitálnej dane, mechanizmu 
kompenzácie uhlíka na hraniciach a 
systému EÚ na obchodovanie s emisiami 
(EU ETS), a aby ukončili rokovania o 
dani z finančných transakcií v rámci 
postupu posilnenej spolupráce do konca 
roka 2022.

Or. en


