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Pozmeňujúci návrh 1
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta oznámenie Komisie o 
investičnom pláne pre udržateľnú Európu 
[COM(2020)0021], ktorého cieľom je 
umožniť spravodlivý a dobre riadený 
prechod na odolnú a udržateľnú 
spoločnosť; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, 
aby EÚ dosiahla revidované ciele v oblasti 
klímy a biodiverzity na roky 2030 a 2050 
a splnila svoje záväzky vyplývajúce 
z Parížskej dohody, a to na základe 
najlepších dostupných vedeckých 
poznatkov;

1. víta oznámenie Komisie 
o investičnom pláne pre udržateľnú Európu 
[COM(2020)0021], ktorého cieľom je 
umožniť spravodlivý prechod na odolnú 
a udržateľnú spoločnosť; zdôrazňuje, že 
verejné aj súkromné udržateľné 
financovanie bude pre Úniu a členské 
štáty zohrávať kľúčovú úlohu pri 
dosahovaní ambícií stanovených 
v európskej zelenej dohode, najmä 
zvýšených cieľov v oblasti klímy 
a energetiky do roku 2030 a ich záväzkov 
vyplývajúcich z Parížskej dohody, 
Dohovoru OSN o biologickej diverzite 
a cieľov OSN v oblasti udržateľného 
rozvoja, a to na základe najlepších 
dostupných vedeckých poznatkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
César Luena

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta oznámenie Komisie o 
investičnom pláne pre udržateľnú Európu 
[COM(2020)0021], ktorého cieľom je 
umožniť spravodlivý a dobre riadený 
prechod na odolnú a udržateľnú 
spoločnosť; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, 
aby EÚ dosiahla revidované ciele v oblasti 
klímy a biodiverzity na roky 2030 a 2050 a 
splnila svoje záväzky vyplývajúce z 
Parížskej dohody, a to na základe 

1. víta oznámenie Komisie o 
investičnom pláne pre udržateľnú Európu 
[COM(2020)0021], ktorého cieľom je 
umožniť spravodlivý a dobre riadený 
prechod na odolnú a udržateľnú 
spoločnosť; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, 
aby EÚ dosiahla revidované ciele v oblasti 
klímy a biodiverzity na roky 2030 a 2050 a 
splnila svoje záväzky vyplývajúce z 
Parížskej dohody, novej stratégie EÚ v 
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najlepších dostupných vedeckých 
poznatkov;

oblasti biodiverzity a dohody o biodiverzite 
po roku 2020, ktorá bude prijatá budúci 
rok v rámci 15. konferencie zmluvných 
strán (COP15) Dohovoru o biologickej 
diverzite (DBD), a to na základe najlepších 
dostupných vedeckých poznatkov;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 3
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta oznámenie Komisie 
o investičnom pláne pre udržateľnú Európu 
[COM(2020)0021], ktorého cieľom je 
umožniť spravodlivý a dobre riadený 
prechod na odolnú a udržateľnú 
spoločnosť; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, 
aby EÚ dosiahla revidované ciele v oblasti 
klímy a biodiverzity na roky 2030 a 2050 
a splnila svoje záväzky vyplývajúce 
z Parížskej dohody, a to na základe 
najlepších dostupných vedeckých 
poznatkov;

1. víta oznámenie Komisie 
o investičnom pláne pre udržateľnú Európu 
[COM(2020)0021], ktorého cieľom je 
umožniť spravodlivý a dobre riadený 
prechod na odolnú a udržateľnú 
spoločnosť; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, 
aby EÚ dosiahla revidované ciele v oblasti 
klímy, obehového hospodárstva 
a biodiverzity na roky 2030 a 2050 
a splnila svoje záväzky vyplývajúce 
z Parížskej dohody, a to na základe 
najlepších dostupných vedeckých 
poznatkov, prístupu spätného stanovenia 
postupu, posudzovania životného cyklu 
a metodiky zúčtovania prírodného 
kapitálu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Hermann Tertsch

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta oznámenie Komisie o 1. víta oznámenie Komisie o 
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investičnom pláne pre udržateľnú Európu 
[COM(2020)0021], ktorého cieľom je 
umožniť spravodlivý a dobre riadený 
prechod na odolnú a udržateľnú 
spoločnosť; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, 
aby EÚ dosiahla revidované ciele v oblasti 
klímy a biodiverzity na roky 2030 a 2050 a 
splnila svoje záväzky vyplývajúce z 
Parížskej dohody, a to na základe 
najlepších dostupných vedeckých 
poznatkov;

investičnom pláne pre udržateľnú Európu 
[COM(2020)0021], ktorého cieľom je 
umožniť spravodlivý a dobre riadený 
prechod na odolnú a udržateľnú 
spoločnosť; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, 
aby EÚ dosiahla revidované ciele v oblasti 
klímy a biodiverzity na roky 2030 a 2050, 
a tým účinne prispela k oživeniu 
hospodárstva členských štátov, a splnila 
svoje záväzky vyplývajúce z Parížskej 
dohody, a to na základe najlepších 
dostupných vedeckých poznatkov;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 5
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Pascal Canfin, Catherine Chabaud

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta oznámenie Komisie 
o investičnom pláne pre udržateľnú Európu 
[COM(2020)0021], ktorého cieľom je 
umožniť spravodlivý a dobre riadený 
prechod na odolnú a udržateľnú 
spoločnosť; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, 
aby EÚ dosiahla revidované ciele v oblasti 
klímy a biodiverzity na roky 2030 a 2050 
a splnila svoje záväzky vyplývajúce 
z Parížskej dohody, a to na základe 
najlepších dostupných vedeckých 
poznatkov;

1. víta oznámenie Komisie 
o investičnom pláne pre udržateľnú Európu 
[COM(2020)0021], ktorého cieľom je 
umožniť spravodlivý a dobre riadený 
prechod na odolnú a udržateľnú 
spoločnosť; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, 
aby EÚ splnila svoje záväzky vyplývajúce 
z Parížskej dohody a aby dosiahla svoje 
ciele v oblasti životného prostredia a klímy 
vyplývajúce zo zelenej dohody vrátane 
cieľov v oblasti biodiverzity, skutočného 
obehového hospodárstva a klimatickej 
neutrality do roku 2050, a to na základe 
najlepších dostupných vedeckých 
poznatkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Návrh stanoviska
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Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta oznámenie Komisie o 
investičnom pláne pre udržateľnú Európu 
[COM(2020)0021], ktorého cieľom je 
umožniť spravodlivý a dobre riadený 
prechod na odolnú a udržateľnú 
spoločnosť; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, 
aby EÚ dosiahla revidované ciele v oblasti 
klímy a biodiverzity na roky 2030 a 2050 a 
splnila svoje záväzky vyplývajúce z 
Parížskej dohody, a to na základe 
najlepších dostupných vedeckých 
poznatkov;

1. berie na vedomie oznámenie 
Komisie o investičnom pláne pre 
udržateľnú Európu [COM(2020)0021], 
ktorého cieľom je umožniť spravodlivý a 
dobre riadený prechod na odolnú, 
udržateľnú a miestnu spoločnosť; 
zdôrazňuje, že je dôležité, aby EÚ dosiahla 
revidované ciele v oblasti klímy a 
biodiverzity na roky 2030 a 2050, a to na 
základe najlepších dostupných vedeckých 
poznatkov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 7
Billy Kelleher
v mene skupiny Renew
Nils Torvalds, Fredrick Federley, Catherine Chabaud

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta oznámenie Komisie 
o investičnom pláne pre udržateľnú Európu 
[COM(2020)0021], ktorého cieľom je 
umožniť spravodlivý a dobre riadený 
prechod na odolnú a udržateľnú 
spoločnosť; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, 
aby EÚ dosiahla revidované ciele v oblasti 
klímy a biodiverzity na roky 2030 a 2050 
a splnila svoje záväzky vyplývajúce 
z Parížskej dohody, a to na základe 
najlepších dostupných vedeckých 
poznatkov;

1. víta oznámenie Komisie 
o investičnom pláne pre udržateľnú Európu 
[COM(2020)0021], ktorého cieľom je 
umožniť spravodlivý a dobre riadený 
prechod na odolnú a udržateľnú 
spoločnosť; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, 
aby EÚ dosiahla revidované ciele v oblasti 
klímy a biodiverzity na roky 2030 a 2050 
a splnila svoje záväzky vyplývajúce 
z Parížskej dohody vrátane dosiahnutia 
klimatickej neutrality do roku 2050, a to 
na základe najlepších dostupných 
vedeckých poznatkov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 8
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Maria Spyraki, Lídia Pereira, 
Esther de Lange

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta oznámenie Komisie 
o investičnom pláne pre udržateľnú Európu 
[COM(2020)0021], ktorého cieľom je 
umožniť spravodlivý a dobre riadený 
prechod na odolnú a udržateľnú 
spoločnosť; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, 
aby EÚ dosiahla revidované ciele v oblasti 
klímy a biodiverzity na roky 2030 a 2050 
a splnila svoje záväzky vyplývajúce 
z Parížskej dohody, a to na základe 
najlepších dostupných vedeckých 
poznatkov;

1. víta oznámenie Komisie 
o investičnom pláne pre udržateľnú Európu 
[COM(2020)0021], ktorého cieľom je 
umožniť spravodlivý a dobre riadený 
prechod na odolnú a udržateľnú 
spoločnosť; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, 
aby EÚ dosiahla revidované ciele v oblasti 
klímy a všetky ciele v oblasti životného 
prostredia na roky 2030 a 2050 a splnila 
svoje záväzky vyplývajúce z Parížskej 
dohody, a to na základe najlepších 
dostupných vedeckých poznatkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta oznámenie Komisie 
o investičnom pláne pre udržateľnú Európu 
[COM(2020)0021], ktorého cieľom je 
umožniť spravodlivý a dobre riadený 
prechod na odolnú a udržateľnú 
spoločnosť; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, 
aby EÚ dosiahla revidované ciele v oblasti 
klímy a biodiverzity na roky 2030 a 2050 
a splnila svoje záväzky vyplývajúce 
z Parížskej dohody, a to na základe 
najlepších dostupných vedeckých 
poznatkov;

1. víta oznámenie Komisie 
o investičnom pláne pre udržateľnú Európu 
[COM(2020)0021], ktorého cieľom je 
umožniť spravodlivý a dobre riadený 
prechod na odolnú, udržateľnú spoločnosť; 
zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby EÚ 
dosiahla revidované ciele v oblasti klímy, 
energetiky a biodiverzity na roky 2030 
a 2050 a splnila svoje záväzky vyplývajúce 
z Parížskej dohody, a to na základe 
najlepších dostupných vedeckých 
poznatkov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 10
Marco Dreosto

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta oznámenie Komisie o 
investičnom pláne pre udržateľnú Európu 
[COM(2020)0021], ktorého cieľom je 
umožniť spravodlivý a dobre riadený 
prechod na odolnú a udržateľnú 
spoločnosť; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, 
aby EÚ dosiahla revidované ciele v oblasti 
klímy a biodiverzity na roky 2030 a 2050 a 
splnila svoje záväzky vyplývajúce z 
Parížskej dohody, a to na základe 
najlepších dostupných vedeckých 
poznatkov;

1. berie na vedomie oznámenie 
Komisie o investičnom pláne pre 
udržateľnú Európu [COM(2020)0021], 
ktorého cieľom je umožniť spravodlivý a 
dobre riadený prechod na odolnú a 
udržateľnú spoločnosť; zdôrazňuje však, že 
je nevyhnutné, aby EÚ uskutočňovala 
anticyklické politiky v súvislosti s výrazne 
deflačným cyklom, ktorý bol spustený 
pandémiou COVID-19, a preto 
zrevidovala ciele v oblasti klímy do roku 
2030 a odložila ich splnenie na rok 2050;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 11
Michal Wiezik

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta oznámenie Komisie 
o investičnom pláne pre udržateľnú Európu 
[COM(2020)0021], ktorého cieľom je 
umožniť spravodlivý a dobre riadený 
prechod na odolnú a udržateľnú 
spoločnosť; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, 
aby EÚ dosiahla revidované ciele v oblasti 
klímy a biodiverzity na roky 2030 a 2050 
a splnila svoje záväzky vyplývajúce 
z Parížskej dohody, a to na základe 
najlepších dostupných vedeckých 
poznatkov;

1. víta oznámenie Komisie 
o investičnom pláne pre udržateľnú Európu 
[COM(2020)0021], ktorého cieľom je 
umožniť spravodlivý a dobre riadený 
prechod na odolnú a udržateľnú 
spoločnosť; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, 
aby EÚ dosiahla revidované ciele v oblasti 
klímy a nedávno prijaté ciele v oblasti 
biodiverzity na roky 2030 a 2050 a splnila 
svoje záväzky vyplývajúce z Parížskej 
dohody, a to na základe najlepších 
dostupných vedeckých poznatkov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 12
Maria Spyraki

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta oznámenie Komisie 
o investičnom pláne pre udržateľnú Európu 
[COM(2020)0021], ktorého cieľom je 
umožniť spravodlivý a dobre riadený 
prechod na odolnú a udržateľnú 
spoločnosť; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, 
aby EÚ dosiahla revidované ciele v oblasti 
klímy a biodiverzity na roky 2030 a 2050 
a splnila svoje záväzky vyplývajúce 
z Parížskej dohody, a to na základe 
najlepších dostupných vedeckých 
poznatkov;

1. víta oznámenie Komisie 
o investičnom pláne pre udržateľnú Európu 
[COM(2020)0021], ktorého cieľom je 
umožniť spravodlivý a dobre riadený 
prechod na odolnú a udržateľnú 
spoločnosť; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, 
aby EÚ dosiahla revidované ciele v oblasti 
klímy a biodiverzity na roky 2030 a 2050 
a splnila svoje záväzky vyplývajúce 
z Parížskej dohody, a to na základe 
najlepších dostupných vedeckých údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Edina Tóth, András Gyürk

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta oznámenie Komisie 
o investičnom pláne pre udržateľnú Európu 
[COM(2020)0021], ktorého cieľom je 
umožniť spravodlivý a dobre riadený 
prechod na odolnú a udržateľnú 
spoločnosť; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, 
aby EÚ dosiahla revidované ciele v oblasti 
klímy a biodiverzity na roky 2030 a 2050 
a splnila svoje záväzky vyplývajúce 
z Parížskej dohody, a to na základe 
najlepších dostupných vedeckých 
poznatkov;

1. víta oznámenie Komisie 
o investičnom pláne pre udržateľnú Európu 
[COM(2020)0021], ktorého cieľom je 
umožniť spravodlivý a dobre riadený 
prechod na odolnú a udržateľnú 
spoločnosť; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, 
aby EÚ dosiahla ciele v oblasti klímy 
a biodiverzity na roky 2030 a 2050 
a splnila svoje záväzky vyplývajúce 
z Parížskej dohody, a to na základe 
najlepších dostupných vedeckých 
poznatkov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 14
Sylvia Limmer

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta oznámenie Komisie o 
investičnom pláne pre udržateľnú Európu 
[COM(2020)0021], ktorého cieľom je 
umožniť spravodlivý a dobre riadený 
prechod na odolnú a udržateľnú 
spoločnosť; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, 
aby EÚ dosiahla revidované ciele v oblasti 
klímy a biodiverzity na roky 2030 a 2050 a 
splnila svoje záväzky vyplývajúce z 
Parížskej dohody, a to na základe 
najlepších dostupných vedeckých 
poznatkov;

1. berie na vedomie oznámenie 
Komisie o investičnom pláne pre 
udržateľnú Európu [COM(2020)0021], 
ktorého cieľom je umožniť spravodlivý a 
dobre riadený prechod na odolnú a 
udržateľnú spoločnosť; zdôrazňuje, že je 
nevyhnutné, aby sa súčasné ciele EÚ v 
oblasti klímy na roky 2030 a 2050 
preskúmali a podľa potreby upravili v 
zmysle racionálnej environmentálnej 
politiky na základe najlepších dostupných 
vedeckých poznatkov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 15
Catherine Chabaud, Martin Hojsík

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. pripomína, že riadenie, ochrana, 
adaptácia a obnova morských 
a pobrežných ekosystémov a biodiverzity 
sú nevyhnutné na riešenie zmeny klímy 
a dosiahnutie klimatickej neutrality a že 
v tejto oblasti sú potrebné významné 
investície; zdôrazňuje, že udržateľné 
modré hospodárstvo, ako je udržateľný 
rybolov, morské zdroje obnoviteľnej 
energie, čistá námorná doprava 
a udržateľný cestovný ruch, zohráva 
dôležitú úlohu pri prechode na odolnejšiu 
spoločnosť a odolnejšie územia; vyzýva 
preto EÚ, aby vo svojom investičnom 
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pláne pre udržateľnú Európu toto 
strategické odvetvie náležite zohľadnila;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že sa v rámci všetkých plánov 
transformácie územia vylúčia všetky 
investície, ktoré nie sú kvalifikované ako 
udržateľné v súlade s udržateľnou 
taxonómiou EÚ a zásadou „nespôsobovať 
významnú škodu“, a aby stanovila 
konkrétne medzníky a lehoty na 
dosiahnutie klimatickej neutrality, 
najneskôr však do roku 2050;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. víta plán obnovy Európskej 
komisie, na základe ktorého sa európska 
zelená dohoda stala ústredným prvkom 
európskej zelenej obnovy; zdôrazňuje, že 
je dôležité, aby národné plány podpory 
obnovy a odolnosti urýchlili 
transformáciu členských štátov na 
obehové a klimaticky neutrálne 
hospodárstvo;

Or. en



PE650.680v01-00 12/94 AM\1204530SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 18
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že s cieľom 
nasmerovať Úniu na cestu k dosiahnutiu 
klimatickej neutrality, ako aj udržateľnej, 
sociálne spravodlivej a odolnej obnovy po 
pandémii COVID-19 sú potrebné 
významné verejné a súkromné investície;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Billy Kelleher
v mene skupiny Renew
Catherine Chabaud, Fredrick Federley, Nils Torvalds, Martin Hojsík

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. pripomína oznámenie Komisie 
o jej Pláne obnovy pre Európu 
(COM(2020) 456), v ktorom podporuje 
ambicióznu zelenú transformáciu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo 
prostredníctvom finančných prostriedkov 
z nástroja Next Generation EU;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Inese Vaidere, Maria Spyraki, 
Lídia Pereira, Esther de Lange

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

1a. považuje za nevyhnutné, aby 
investičný plán poskytoval a umožňoval 
dodatočné investície so skutočnou 
pridanou hodnotou a nevytláčal trhové 
financovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. vyzýva Európsku komisiu, aby 
vypracovala prvý plán obnovy v súlade 
s Parížskou dohodou, a zároveň ju žiada 
o to, aby vyrovnala nedostatok investícií 
šetrných ku klíme a aby zabezpečila, že 
verejné investície uskutočnené 
prostredníctvom nástroja Next Generation 
EU budú dodržiavať zásadu 
„nespôsobovať škodu“, že investície 
súvisiace s klímou budú v súlade 
s nariadením EÚ o taxonómii a že 
národné plány obnovy budú v súlade 
s národnými energetickými 
a klimatickými plánmi (NEKP);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Billy Kelleher
v mene skupiny Renew
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Frédérique Ries

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

1b. pripomína oznámenie Komisie 
o jej Pláne obnovy pre Európu 
(COM(2020) 456), v ktorom podporuje 
ambicióznu zelenú transformáciu na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo 
prostredníctvom finančných prostriedkov 
z nástroja Next Generation EU; zároveň 
pripomína záväzok Komisie zabezpečiť, 
aby investície do obnovy dodržiavali 
zásadu „nespôsobovať škodu“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. vyzýva Komisiu, aby posilnila 
sledovanie, overovanie a referenčné 
porovnávanie udržateľnosti výdavkov na 
sociálne a environmentálne ciele v rámci 
všetkých finančných nástrojov 
investičného plánu pre udržateľnú 
Európu (napr. rozpočet EÚ, EIB, EIF, 
InvestEU) s cieľom zabezpečiť účinnosť 
pridelených finančných prostriedkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Inese Vaidere, Maria Spyraki, 
Radan Kanev, Lídia Pereira, Esther de Lange

Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. zdôrazňuje, že transformáciu 
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nemožno uskutočniť len prostredníctvom 
verejných prostriedkov; vyzýva Komisiu, 
aby pri vypracúvaní investičného plánu 
podporila a umožnila súkromné 
investície;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Inese Vaidere, Maria Spyraki, 
Radan Kanev, Lídia Pereira, Esther de Lange

Návrh stanoviska
Odsek 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1c. konštatuje, že aj v prípade 
ambiciózneho financovania nebudú 
dostupné finančné prostriedky 
neobmedzené; vyzýva Komisiu, aby 
vytvorila pevný rámec podávania správ 
a monitorovania s cieľom zabezpečiť, aby 
mali tieto výdavky skutočný vplyv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. očakáva, že ústredným bodom 
zelenej transformácie bude nový, 
bezprecedentný VFR s novými finančnými 
prostriedkami a posilnenými a novými 
vlastnými zdrojmi EÚ;

2. berie na vedomie nové návrhy 
VFR v súvislosti s balíkom EÚ na 
podporu obnovy a odolnosti; víta podporu 
pri zavádzaní nových vlastných zdrojov 
zelenej EÚ a naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby takéto návrhy bezodkladne predložila; 
domnieva sa, že ambiciózny VFR by mal 
byť ústredným bodom zelenej 
transformácie na klimaticky neutrálne, 
sociálne a environmentálne odolné, 
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rodovo vyvážené a inkluzívne 
hospodárstvo; vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že Komisia nevyužila príležitosť 
nadviazať na podporu Rady pri zvyšovaní 
cieľa v oblasti výdavkov na klímu 
a zaviesť samostatný cieľ zameraný na 
výdavky na biodiverzitu, ako to požadoval 
Európsky parlament;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. očakáva, že ústredným bodom 
zelenej transformácie bude nový, 
bezprecedentný VFR s novými finančnými 
prostriedkami a posilnenými a novými 
vlastnými zdrojmi EÚ;

2. očakáva, že ústredným bodom 
zelenej transformácie sa stane nový, 
bezprecedentný VFR s novými finančnými 
prostriedkami, posilnenými a novými 
vlastnými zdrojmi EÚ, ako aj s cieľom 
vynakladať 50 % výdavkov na klímu 
a životné prostredie; vyzýva Komisiu, aby 
v rámci nového VFR stanovila ambiciózne 
ciele pre ďalšie ciele v oblasti 
udržateľnosti vrátane biodiverzity a boja 
proti nerovnosti; vyzýva Komisiu, aby 
v rámci nového VFR zvýšila úroveň 
financovania vonkajšej činnosti s cieľom 
pomôcť partnerským krajinám pri obnove 
po pandémii COVID-19;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Hermann Tertsch

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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2. očakáva, že ústredným bodom 
zelenej transformácie bude nový, 
bezprecedentný VFR s novými finančnými 
prostriedkami a posilnenými a novými 
vlastnými zdrojmi EÚ;

2. v týchto nových hospodárskych a 
sociálnych podmienkach vyplývajúcich z 
dôsledkov pandémie COVID-19 očakáva, 
že ústredným bodom oživenia 
hospodárstva a zelenej transformácie bude 
nový VFR v súlade s novými potrebami 
Únie, s novými finančnými prostriedkami 
a posilnenými vlastnými zdrojmi EÚ;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 29
Marco Dreosto

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. očakáva, že ústredným bodom 
zelenej transformácie bude nový, 
bezprecedentný VFR s novými finančnými 
prostriedkami a posilnenými a novými 
vlastnými zdrojmi EÚ;

2. požaduje úplné preorientovanie 
priorít viacročného finančného rámca 
(VFR) na obdobie 2021 – 2027 so 
zreteľom na sociálno-hospodársky vplyv 
pandémie v strednodobom až dlhodobom 
horizonte; namiesto toho žiada, aby sa 
rozpočet určený na integráciu otázok 
týkajúcich sa klímy použil na opatrenia 
súvisiace s ochorením COVID-19;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 30
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Catherine Chabaud

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. očakáva, že ústredným bodom 
zelenej transformácie bude nový, 
bezprecedentný VFR s novými finančnými 
prostriedkami a posilnenými a novými 
vlastnými zdrojmi EÚ;

2. domnieva sa, že ústredným bodom 
zelenej transformácie musí byť 
bezprecedentný VFR so zvýšeným cieľom 
výdavkov na klímu vo výške minimálne 
40 % najneskôr do roku 2027 a s novými 
finančnými prostriedkami a novými 
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vlastnými zdrojmi EÚ, aby EÚ splnila 
svoje záväzky vyplývajúce z Parížskej 
dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Ulrike Müller, Fredrick Federley

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. očakáva, že ústredným bodom 
zelenej transformácie bude nový, 
bezprecedentný VFR s novými finančnými 
prostriedkami a posilnenými a novými 
vlastnými zdrojmi EÚ;

2. domnieva sa, že v rámci nového 
VFR by sa mali vyčleniť dostatočné zdroje 
na podporu tých politík, ktoré prispievajú 
k dosahovaniu cieľov v oblasti klímy, 
životného prostredia a udržateľného 
rozvoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Sylvia Limmer

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. očakáva, že ústredným bodom 
zelenej transformácie bude nový, 
bezprecedentný VFR s novými finančnými 
prostriedkami a posilnenými a novými 
vlastnými zdrojmi EÚ;

2. očakáva, že nový VFR bude 
založený na zásadách efektívnosti, 
hospodárnosti a cieleného zamerania 
výdavkov, s výnimkou rozumných, 
dočasných opatrení v súlade so zásadou 
subsidiarity prijatých na úrovni EÚ na 
prekonanie krízy spôsobenej 
koronavírusom;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 33
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Sara Cerdas

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. očakáva, že ústredným bodom 
zelenej transformácie bude nový, 
bezprecedentný VFR s novými finančnými 
prostriedkami a posilnenými a novými 
vlastnými zdrojmi EÚ;

2. očakáva, že ústredným bodom 
spravodlivej, zelenej, udržateľnej 
a digitálnej transformácie bude nový, 
bezprecedentný VFR s novými finančnými 
prostriedkami a posilnenými a novými 
vlastnými zdrojmi EÚ;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 34
Billy Kelleher
v mene skupiny Renew
Nils Torvalds

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. očakáva, že ústredným bodom 
zelenej transformácie bude nový, 
bezprecedentný VFR s novými finančnými 
prostriedkami a posilnenými a novými 
vlastnými zdrojmi EÚ;

2. domnieva sa, že ústredným bodom 
zelenej transformácie musí byť nový, 
bezprecedentný VFR s novými finančnými 
prostriedkami, ktoré budú podľa možnosti 
posilnené novými vlastnými zdrojmi EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Maria Spyraki

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. očakáva, že ústredným bodom 
zelenej transformácie bude nový, 
bezprecedentný VFR s novými finančnými 

2. očakáva dostatočne financovaný 
VFR s ambicióznymi ekologickými 
cieľmi, najmä v rámci spoločnej 
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prostriedkami a posilnenými a novými 
vlastnými zdrojmi EÚ;

poľnohospodárskej politiky a politiky 
súdržnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. domnieva sa, že aspoň 50 % 
budúceho VFR by sa malo vyčleniť na 
výdavky súvisiace s klímou; pripomína 
svoju pozíciu, že na výdavky súvisiace 
s biodiverzitou by sa malo vyčleniť 
ďalších aspoň 10 %; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby Európskemu parlamentu 
a Rade predložila legislatívny návrh, 
ktorým sa stanoví záväzná harmonizovaná 
metodika transparentného a spoľahlivého 
účtovania výdavkov súvisiacich s klímou 
a biodiverzitou v rámci budúceho VFR, 
a aby zabezpečila, že žiadne verejné 
finančné prostriedky EÚ z politík EÚ 
nebudú v rozpore s cieľom obmedziť 
zvýšenie globálnej teploty na 1,5 °C 
v porovnaní s predindustriálnou úrovňou 
a so žiadnymi inými environmentálnymi 
cieľmi a medzinárodnými záväzkami 
Únie, čím sa zásada „nespôsobovať 
škodu“ európskej zelenej dohody uvedie 
do praxe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

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

2a. zdôrazňuje, že spolu s okruhmi 
VFR by sa mali určiť aj prioritné 
udržateľné odvetvia a rozpočtové riadky 
s cieľom získať prioritné financovanie 
v záujme nasmerovania prostriedkov do 
pripravených projektov s vysokou 
kapacitou na tvorbu hospodárskej 
činnosti a pracovných miest; zdôrazňuje, 
že tieto opatrenia by mali zahŕňať 
energetickú efektívnosť a efektívne 
využívanie zdrojov (najmä v budovách), 
energiu z obnoviteľných zdrojov 
a ekologickú výrobu vodíka, ekologizáciu 
dopravy, udržateľné postupy 
v poľnohospodárstve odolné proti zmene 
klímy, rozsiahlu obnovu prírody, 
ekologickú infraštruktúru a uhlíkovo 
neutrálny vývoj základných materiálov, 
ako je oceľ, cement a základné chemické 
látky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. víta revidovaný návrh budúceho 
VFR a Plán obnovy pre Európu, ktorého 
ústredným prvkom je európska zelená 
dohoda; vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že ambície Komisie v oblasti výdavkov na 
klímu v rámci revidovaného návrhu sa 
nezvýšili v súlade s predpokladaným 
zvýšením ambícií cieľov v oblasti klímy 
a energetiky a environmentálnych cieľov; 
očakáva zvýšenie zodpovedajúce cieľom 
stanoveným v právnom predpise v oblasti 
klímy;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 39
Billy Kelleher
v mene skupiny Renew
Martin Hojsík, Catherine Chabaud, Pascal Canfin, Frédérique Ries

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. domnieva sa, že verejné 
a súkromné finančné prostriedky by mali 
dodržiavať taxonómiu EÚ a zásadu 
„nespôsobovať škodu“, aby sa 
zabezpečilo, že politiky a financovanie EÚ 
vrátane rozpočtu EÚ, programy 
financované prostredníctvom nástroja 
Next Generation EU, európskeho 
semestra a EIB neprispievajú k cieľom, 
projektom a činnostiam, ktoré významne 
poškodzujú sociálne alebo 
environmentálne ciele;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Michal Wiezik

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje výzvu Európskeho 
parlamentu1a, aby sa stanovil cieľ 
výdavkov na začleňovanie opatrení v 
oblasti biodiverzity do VFR, a to 
minimálne 10 %, pričom tento cieľ bude 
doplnením výdavkov na začleňovanie 
opatrení v oblasti klímy; očakáva preto, že 
investičný plán pre udržateľnú Európu 
okrem financovania opatrení v oblasti 
klímy zmobilizuje aj ďalšie investície 
súvisiace s biodiverzitou;
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_________________
1a Uznesenie Európskeho parlamentu zo 
16. januára 2020 so zreteľom na pätnáste 
zasadnutie konferencie zmluvných strán 
(COP 15) Dohovoru o biodiverzite 
(2019/2824(RSP)). 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Maria Spyraki, Esther de Lange

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že v rámci výdavkov 
VFR treba stanoviť priority;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Odsek 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. konštatuje, že financovanie 
európskej zelenej dohody by sa malo 
doplniť o súbor nových vlastných zdrojov 
EÚ, a vyzýva Komisiu, aby predložila 
návrh nového súboru primeraných 
vlastných zdrojov EÚ, ktorý rozpočtu EÚ 
umožní dosiahnuť prechod ku klimatickej 
neutralite; pripomína, že zoznam 
potenciálnych nových vlastných zdrojov 
EÚ zahŕňa spoločný konsolidovaný 
základ dane z príjmov právnických osôb, 
zdaňovanie digitálnych služieb, daň 
z finančných transakcií, príjem zo 
systému obchodovania s emisiami, 
príspevok z plastov a mechanizmus 
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kompenzácie uhlíka na hraniciach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Odsek 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. víta záväzok Komisie postaviť 
európsku zelenú dohodu do centra 
obnovy; trvá na tom, že národné plány 
podpory obnovy a odolnosti by mali jasne 
preukázať svoj súlad s cieľom obmedziť 
zvýšenie globálnej teploty na 1,5 °C 
v porovnaní s predindustriálnou úrovňou 
a prispieť k zabezpečeniu dobrých 
životných podmienok všetkých v rámci 
hraníc možností planéty; trvá na tom, aby 
bol Európsky parlament v plnej miere 
zapájaný do riadenia a hodnotenia plánov 
podpory obnovy a odolnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Odsek 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. vyzýva Komisiu, aby predložila 
ambiciózny návrh na preskúmanie 
rôznych súm pridelených na investičný 
plán pre udržateľnú Európu a jeho 
stratégiu udržateľných investícií s cieľom 
zohľadniť investičné potreby pre 
adaptáciu na zmenu klímy alebo iné 
environmentálne výzvy, ako je 
biodiverzita, a aby zvážila verejné 
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investície potrebné na riešenie sociálnych 
nákladov súvisiacich s transformáciou 
a nákladov spojených s nečinnosťou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Billy Kelleher
v mene skupiny Renew
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Frédérique Ries, Catherine Chabaud

Návrh stanoviska
Odsek 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že nový VFR nebude podporovať ani 
investovať do činností, ktoré by viedli 
k zablokovaniu aktív škodlivých pre ciele 
Únie v oblasti klímy a životného 
prostredia vzhľadom na ich životnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Odsek 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2c. trvá na tom, že akékoľvek 
zavádzanie nových vlastných zdrojov EÚ 
na základe podielu príjmov dosiahnutých 
systémom EÚ na obchodovanie 
s emisiami (ETS) v budúcnosti, dane 
z objemu nerecyklovaného odpadu 
z plastových obalov alebo z mechanizmu 
kompenzácie uhlíka by sa malo 
zameriavať výlučne na financovanie 
opatrení na zmiernenie zmeny klímy 
a adaptáciu na zmenu klímy, ako aj na 
dosiahnutie krátkodobých a dlhodobých 
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cieľov Únie v oblasti klímy, energetiky 
a životného prostredia, ako sa stanovuje 
v európskej zelenej dohode a v záväzkoch 
prijatých v rámci Parížskej dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Odsek 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2c. pripomína Únii a všetkým 
členským štátom ich medzinárodný 
záväzok čo najskôr ukončiť dotácie na 
fosílne palivá, najneskôr však do roku 
2025; domnieva sa, že zreformovaný 
európsky semester by mal od roku 2021 
zahŕňať tento cieľ ako krátkodobú 
prioritu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Billy Kelleher
v mene skupiny Renew
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Frédérique Ries, Catherine Chabaud

Návrh stanoviska
Odsek 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2c. vyzýva Komisiu, aby zverejnila, 
ktorá časť výdavkov Únie je podľa 
nariadenia (EÚ) 2020/... [nariadenie 
o taxonómii] v súlade s kategóriami 
taxonómie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 49
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Odsek 2 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2d. zdôrazňuje, že zmiernenie nášho 
vplyvu na voľne žijúce zvieratá a ochrana 
a obnova biodiverzity by mohli pomôcť 
zabrániť vzniku nových zoonotických 
ochorení, ako je COVID-19; domnieva sa, 
že s cieľom posilniť odolnosť našich 
spoločností by Únia a členské štáty mali 
výrazne zvýšiť verejné finančné 
prostriedky na ochranu prírody 
a zabezpečiť, aby sa plány a opatrenia na 
podporu obnovy a odolnosti stali 
predmetom ambiciózneho záväzného testu 
dodržiavania zásady „nespôsobovať 
škodu“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zaväzuje sa k spravodlivému 
zotaveniu z krízy spôsobenej 
koronavírusom, ktoré zabezpečí, že 
peniaze daňových poplatníkov budú 
investované do budúcnosti, a nie do 
minulosti; ktoré podmieni fiškálnu 
expanziu prechodom na ekologické 
hospodárstvo a zvýšením odolnosti 
spoločnosti a ľudí; ktoré použije verejné 
finančné prostriedky na odvetvia a projekty 
odolné voči zmene klímy, čím sa vytvoria 
zelené pracovné miesta a udržateľný rast; 
ktoré do finančného systému začlení 
klimatické riziká a príležitosti, ako aj 

3. zaväzuje sa k spravodlivému 
zotaveniu z krízy spôsobenej 
koronavírusom, ktoré zabezpečí, že 
peniaze daňovníkov budú investované do 
budúcnosti, a nie do minulosti, pričom 
zabezpečí, aby boli všetky prostriedky 
určené na obnovu v súlade s taxonómiou 
EÚ a so zásadou nespôsobovať významnú 
škodu; ktoré podmieni fiškálnu expanziu 
prechodom na ekologické hospodárstvo 
a zvýšením odolnosti spoločnosti a ľudí; 
ktoré použije verejné finančné prostriedky 
len na odvetvia a projekty odolné proti 
zmene klímy, s výnimkou škodlivých 
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všetky aspekty tvorby verejnej politiky 
a infraštruktúry; a ktoré zabezpečí, že sa 
ukončia dotácie na fosílne palivá a bude sa 
uplatňovať zásada „znečisťovateľ platí“;

odvetví, čím sa vytvoria zelené pracovné 
miesta a udržateľný rast; ktoré do 
finančného systému začlení klimatické 
riziká a príležitosti a iné environmentálne 
ukazovatele prostredníctvom 
systematického legislatívneho 
preskúmania, ako aj všetky aspekty tvorby 
verejnej politiky a verejného 
a súkromného financovania vrátane 
rozpočtu EÚ, európskeho semestra, 
verejného obstarávania, operácií ECB, 
financovania projektov a infraštruktúry 
a záruk v rámci EIB a investičného plánu 
EÚ a iných zdrojov financovania EÚ, ako 
sú kohézne, štrukturálne a investičné 
fondy; a ktoré zabezpečí, že sa ukončia 
dotácie na fosílne palivá a bude sa 
uplatňovať zásada „znečisťovateľ platí“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Marco Dreosto

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zaväzuje sa k spravodlivému 
zotaveniu z krízy spôsobenej 
koronavírusom, ktoré zabezpečí, že 
peniaze daňových poplatníkov budú 
investované do budúcnosti, a nie do 
minulosti; ktoré podmieni fiškálnu 
expanziu prechodom na ekologické 
hospodárstvo a zvýšením odolnosti 
spoločnosti a ľudí; ktoré použije verejné 
finančné prostriedky na odvetvia a 
projekty odolné voči zmene klímy, čím sa 
vytvoria zelené pracovné miesta a 
udržateľný rast; ktoré do finančného 
systému začlení klimatické riziká a 
príležitosti, ako aj všetky aspekty tvorby 
verejnej politiky a infraštruktúry; a ktoré 
zabezpečí, že sa ukončia dotácie na fosílne 
palivá a bude sa uplatňovať zásada 

3. zaväzuje sa k spravodlivému 
zotaveniu z krízy spôsobenej 
koronavírusom; preto zdôrazňuje svoj 
záväzok nepovažovať európsku zelenú 
dohodu za nástroj na uloženie ďalších a 
prísnejších vonkajších obmedzení 
hospodárskych a rozpočtových politík 
členských štátov, ale využiť ju ako 
príležitosť na opätovné uvedenie témy 
životného prostredia do kontextu 
racionálnej diskusie a zosúladenie 
environmentálnych a sociálnych politík;



AM\1204530SK.docx 29/94 PE650.680v01-00

SK

„znečisťovateľ platí“;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 52
César Luena

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zaväzuje sa k spravodlivému 
zotaveniu z krízy spôsobenej 
koronavírusom, ktoré zabezpečí, že 
peniaze daňových poplatníkov budú 
investované do budúcnosti, a nie do 
minulosti; ktoré podmieni fiškálnu 
expanziu prechodom na ekologické 
hospodárstvo a zvýšením odolnosti 
spoločnosti a ľudí; ktoré použije verejné 
finančné prostriedky na odvetvia a projekty 
odolné voči zmene klímy, čím sa vytvoria 
zelené pracovné miesta a udržateľný rast; 
ktoré do finančného systému začlení 
klimatické riziká a príležitosti, ako aj 
všetky aspekty tvorby verejnej politiky a 
infraštruktúry; a ktoré zabezpečí, že sa 
ukončia dotácie na fosílne palivá a bude sa 
uplatňovať zásada „znečisťovateľ platí“;

3. zaväzuje sa k spravodlivému 
zotaveniu z krízy spôsobenej 
koronavírusom, ktoré zabezpečí, že 
peniaze daňovníkov budú investované do 
dobrých sociálnych podmienok 
jednotlivcov; ktoré podmieni fiškálnu 
expanziu prechodom na ekologické 
hospodárstvo a zvýšením odolnosti 
spoločnosti, ľudí a ekosystémov; ktoré 
použije verejné finančné prostriedky na 
udržateľné a ekologické odvetvia a 
projekty odolné proti zmene klímy, ktoré 
uprednostňujú riešenia blízke prírode, čím 
sa vytvoria zelené pracovné miesta a 
udržateľný rast, a tým aj dobré sociálne 
podmienky; ktoré do finančného systému 
začlení klimatické riziká a príležitosti, ako 
aj všetky aspekty tvorby verejnej politiky a 
infraštruktúry, a zhoršenie a likvidáciu 
prirodzených biotopov a ekosystémov a 
ich služieb; a ktoré zabezpečí, že sa 
ukončia dotácie na fosílne palivá a bude sa 
uplatňovať zásada „znečisťovateľ platí“;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 53
Sylvia Limmer

Návrh stanoviska
Odsek 3
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zaväzuje sa k spravodlivému 
zotaveniu z krízy spôsobenej 
koronavírusom, ktoré zabezpečí, že peniaze 
daňových poplatníkov budú investované 
do budúcnosti, a nie do minulosti; ktoré 
podmieni fiškálnu expanziu prechodom 
na ekologické hospodárstvo a zvýšením 
odolnosti spoločnosti a ľudí; ktoré použije 
verejné finančné prostriedky na odvetvia a 
projekty odolné voči zmene klímy, čím sa 
vytvoria zelené pracovné miesta a 
udržateľný rast; ktoré do finančného 
systému začlení klimatické riziká a 
príležitosti, ako aj všetky aspekty tvorby 
verejnej politiky a infraštruktúry; a ktoré 
zabezpečí, že sa ukončia dotácie na fosílne 
palivá a bude sa uplatňovať zásada 
„znečisťovateľ platí“;

3. zaväzuje sa vytvoriť vhodné 
prostredie pre hospodárske zotavenie 
členských štátov EÚ po kríze spôsobenej 
koronavírusom a zabezpečiť, aby peniaze 
daňovníkov boli investované hospodárne, 
efektívne a rozumne; vyjadruje 
presvedčenie, že k tomuto oživeniu možno 
dospieť iba prostredníctvom vhodných, 
cielených a dočasných osobitných 
opatrení zameraných na zachovanie 
podnikov a pracovných miest, pričom sa 
zohľadní racionálna ochrana životného 
prostredia založená na faktoch, pričom z 
hľadiska subsidiarity by sa na úrovni EÚ 
mali prijímať iba také opatrenia, ktoré 
dosahujú zodpovedajúcu pridanú hodnotu 
v porovnaní s regionálnou alebo 
vnútroštátnou úrovňou; zastáva názor, že 
sa v oblasti ochrany životného prostredia 
má uplatňovať zásada „znečisťovateľ 
platí“;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 54
Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zaväzuje sa k spravodlivému 
zotaveniu z krízy spôsobenej 
koronavírusom, ktoré zabezpečí, že 
peniaze daňových poplatníkov budú 
investované do budúcnosti, a nie do 
minulosti; ktoré podmieni fiškálnu 
expanziu prechodom na ekologické 
hospodárstvo a zvýšením odolnosti 
spoločnosti a ľudí; ktoré použije verejné 
finančné prostriedky na odvetvia a projekty 
odolné voči zmene klímy, čím sa vytvoria 
zelené pracovné miesta a udržateľný rast; 
ktoré do finančného systému začlení 

3. zaväzuje sa k spravodlivému 
zotaveniu z krízy spôsobenej 
koronavírusom, ktoré zabezpečí, že 
peniaze európskych daňovníkov budú 
investované do inovačných odvetví a do 
udržateľného, a najmä miestneho 
ekologického prechodu, a to podporou 
investícií v európskych štátoch; ktoré 
podmieni fiškálnu expanziu prechodom na 
udržateľné a miestne hospodárstvo a 
zvýšením odolnosti spoločnosti a ľudí; 
ktoré použije verejné finančné prostriedky 
na odvetvia a projekty, ktoré v súčasnosti 
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klimatické riziká a príležitosti, ako aj 
všetky aspekty tvorby verejnej politiky a 
infraštruktúry; a ktoré zabezpečí, že sa 
ukončia dotácie na fosílne palivá a bude 
sa uplatňovať zásada „znečisťovateľ 
platí“;

zohrávajú úlohu v rámci boja proti zmene 
klímy a majú relatívne nízku bilanciu 
uhlíka, čím sa vytvoria zelené pracovné 
miesta v členských štátoch a udržateľný 
rast; ktoré do finančného systému začlení 
klimatické riziká a príležitosti, ako aj 
všetky aspekty tvorby verejnej politiky a 
infraštruktúry; a ktoré uplatňuje zásadu 
„znečisťovateľ platí“;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 55
Michal Wiezik

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zaväzuje sa k spravodlivému 
zotaveniu z krízy spôsobenej 
koronavírusom, ktoré zabezpečí, že 
peniaze daňových poplatníkov budú 
investované do budúcnosti, a nie do 
minulosti; ktoré podmieni fiškálnu 
expanziu prechodom na ekologické 
hospodárstvo a zvýšením odolnosti 
spoločnosti a ľudí; ktoré použije verejné 
finančné prostriedky na odvetvia a projekty 
odolné voči zmene klímy, čím sa vytvoria 
zelené pracovné miesta a udržateľný rast; 
ktoré do finančného systému začlení 
klimatické riziká a príležitosti, ako aj 
všetky aspekty tvorby verejnej politiky 
a infraštruktúry; a ktoré zabezpečí, že sa 
ukončia dotácie na fosílne palivá a bude sa 
uplatňovať zásada „znečisťovateľ platí“;

3. zaväzuje sa k spravodlivému 
zotaveniu z krízy spôsobenej 
koronavírusom, ktoré zabezpečí, že 
peniaze daňovníkov budú investované do 
budúcnosti, a nie do minulosti; ktoré 
podmieni fiškálnu expanziu prechodom na 
ekologické hospodárstvo a zvýšením 
odolnosti spoločnosti a ľudí; ktoré použije 
verejné finančné prostriedky a získa 
súkromné investície do odvetví a projektov 
odolných proti zmene klímy a biodiverzity, 
pričom zároveň rozšíri riešenia blízke 
prírode, čím sa vytvoria zelené pracovné 
miesta a udržateľný rast; ktoré do 
finančného systému začlení klimatické 
riziká, environmentálne hrozby 
a príležitosti, ako aj všetky aspekty tvorby 
verejnej politiky a infraštruktúry; a ktoré 
zabezpečí, že sa ukončia dotácie na fosílne 
palivá a všetky iné škodlivé látky a bude sa 
uplatňovať zásada „znečisťovateľ platí“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
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Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zaväzuje sa k spravodlivému 
zotaveniu z krízy spôsobenej 
koronavírusom, ktoré zabezpečí, že 
peniaze daňových poplatníkov budú 
investované do budúcnosti, a nie do 
minulosti; ktoré podmieni fiškálnu 
expanziu prechodom na ekologické 
hospodárstvo a zvýšením odolnosti 
spoločnosti a ľudí; ktoré použije verejné 
finančné prostriedky na odvetvia a projekty 
odolné voči zmene klímy, čím sa vytvoria 
zelené pracovné miesta a udržateľný rast; 
ktoré do finančného systému začlení 
klimatické riziká a príležitosti, ako aj 
všetky aspekty tvorby verejnej politiky 
a infraštruktúry; a ktoré zabezpečí, že sa 
ukončia dotácie na fosílne palivá a bude sa 
uplatňovať zásada „znečisťovateľ platí“;

3. zaväzuje sa k spravodlivému 
a udržateľnému zotaveniu z krízy 
spôsobenej koronavírusom, ktoré 
zabezpečí, že peniaze daňovníkov budú 
investované do budúcnosti, a nie do 
minulosti; ktoré podmieni fiškálnu 
expanziu prechodom na ekologické 
hospodárstvo a zvýšením odolnosti 
spoločnosti a ľudí; tým sa zabezpečí, aby 
sa zásada „nespôsobovať významnú 
škodu“ európskej zelenej dohody 
vzťahovala na všetky plány obnovy 
a štátnu pomoc; ktoré použije verejné 
finančné prostriedky na odvetvia a projekty 
odolné proti zmene klímy, čím sa vytvoria 
zelené pracovné miesta a udržateľný rast; 
ktoré do finančného systému začlení 
klimatické riziká a príležitosti, ako aj 
všetky aspekty tvorby verejnej politiky 
a infraštruktúry; a ktoré zabezpečí, že sa 
ukončia dotácie na fosílne palivá a bude sa 
uplatňovať zásada „znečisťovateľ platí“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Radan Kanev

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zaväzuje sa k spravodlivému 
zotaveniu z krízy spôsobenej 
koronavírusom, ktoré zabezpečí, že 
peniaze daňových poplatníkov budú 
investované do budúcnosti, a nie do 
minulosti; ktoré podmieni fiškálnu 
expanziu prechodom na ekologické 

3. zaväzuje sa k spravodlivému 
zotaveniu z krízy spôsobenej 
koronavírusom, ktoré zabezpečí, že 
peniaze daňovníkov budú investované do 
budúcnosti, a nie do minulosti, a že sa 
primerane posúdi účinnosť vykonávania 
podpory Únie; ktoré podmieni fiškálnu 



AM\1204530SK.docx 33/94 PE650.680v01-00

SK

hospodárstvo a zvýšením odolnosti 
spoločnosti a ľudí; ktoré použije verejné 
finančné prostriedky na odvetvia a projekty 
odolné voči zmene klímy, čím sa vytvoria 
zelené pracovné miesta a udržateľný rast; 
ktoré do finančného systému začlení 
klimatické riziká a príležitosti, ako aj 
všetky aspekty tvorby verejnej politiky 
a infraštruktúry; a ktoré zabezpečí, že sa 
ukončia dotácie na fosílne palivá a bude sa 
uplatňovať zásada „znečisťovateľ platí“;

expanziu prechodom na ekologické 
hospodárstvo a zvýšením odolnosti 
spoločnosti a ľudí; ktoré použije verejné 
finančné prostriedky na odvetvia a projekty 
odolné proti zmene klímy, čím sa vytvoria 
zelené pracovné miesta a udržateľný rast; 
ktoré do finančného systému začlení 
klimatické riziká a príležitosti, ako aj 
všetky aspekty tvorby verejnej politiky 
a infraštruktúry; a ktoré zabezpečí, že sa 
ukončia dotácie na fosílne palivá a bude sa 
uplatňovať zásada „znečisťovateľ platí“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Billy Kelleher
v mene skupiny Renew
Nils Torvalds

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zaväzuje sa k spravodlivému 
zotaveniu z krízy spôsobenej 
koronavírusom, ktoré zabezpečí, že 
peniaze daňových poplatníkov budú 
investované do budúcnosti, a nie do 
minulosti; ktoré podmieni fiškálnu 
expanziu prechodom na ekologické 
hospodárstvo a zvýšením odolnosti 
spoločnosti a ľudí; ktoré použije verejné 
finančné prostriedky na odvetvia a projekty 
odolné voči zmene klímy, čím sa vytvoria 
zelené pracovné miesta a udržateľný rast; 
ktoré do finančného systému začlení 
klimatické riziká a príležitosti, ako aj 
všetky aspekty tvorby verejnej politiky 
a infraštruktúry; a ktoré zabezpečí, že sa 
ukončia dotácie na fosílne palivá a bude sa 
uplatňovať zásada „znečisťovateľ platí“;

3. zaväzuje sa k spravodlivému 
zotaveniu z krízy spôsobenej 
koronavírusom, ktoré zabezpečí, že 
peniaze daňovníkov budú investované do 
budúcnosti, a nie do minulosti; ktoré 
podmieni fiškálnu expanziu prechodom na 
ekologické hospodárstvo a zvýšením 
odolnosti spoločnosti a ľudí; ktoré použije 
verejné a súkromné finančné prostriedky 
na odvetvia a projekty odolné proti zmene 
klímy, čím sa vytvoria zelené pracovné 
miesta a udržateľný rast; ktoré do 
finančného systému začlení záväzok 
zmierňovať klimatické riziká a poskytovať 
potenciálne príležitosti, ako aj všetky 
aspekty tvorby verejnej politiky 
a infraštruktúry; a ktoré zabezpečí, že sa 
postupne a s podporou ukončia dotácie na 
fosílne palivá a bude sa uplatňovať zásada 
„znečisťovateľ platí“;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 59
Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zaväzuje sa k spravodlivému 
zotaveniu z krízy spôsobenej 
koronavírusom, ktoré zabezpečí, že 
peniaze daňových poplatníkov budú 
investované do budúcnosti, a nie do 
minulosti; ktoré podmieni fiškálnu 
expanziu prechodom na ekologické 
hospodárstvo a zvýšením odolnosti 
spoločnosti a ľudí; ktoré použije verejné 
finančné prostriedky na odvetvia a projekty 
odolné voči zmene klímy, čím sa vytvoria 
zelené pracovné miesta a udržateľný rast; 
ktoré do finančného systému začlení 
klimatické riziká a príležitosti, ako aj 
všetky aspekty tvorby verejnej politiky a 
infraštruktúry; a ktoré zabezpečí, že sa 
ukončia dotácie na fosílne palivá a bude sa 
uplatňovať zásada „znečisťovateľ platí“;

3. zaväzuje sa k spravodlivému 
zotaveniu z krízy spôsobenej 
koronavírusom, ktoré zabezpečí, že 
peniaze európskych daňovníkov budú 
investované do budúcnosti; ktoré podmieni 
fiškálnu expanziu prechodom na 
ekologické, udržateľné a miestne 
hospodárstvo a zvýšením odolnosti 
spoločnosti a ľudí; ktoré použije verejné 
finančné prostriedky na odvetvia a projekty 
(ktoré majú v súčasnosti nízku bilanciu 
uhlíka) odolné proti zmene klímy, čím sa 
vytvoria zelené pracovné miesta a 
udržateľný a miestny rast; ktoré do 
finančného systému začlení klimatické 
riziká a príležitosti, ako aj všetky aspekty 
tvorby verejnej politiky a infraštruktúry; a 
ktoré zabezpečí, že sa ukončia dotácie na 
fosílne palivá a bude sa uplatňovať zásada 
„znečisťovateľ platí“;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 60
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zaväzuje sa k spravodlivému 
zotaveniu z krízy spôsobenej 
koronavírusom, ktoré zabezpečí, že 
peniaze daňových poplatníkov budú 
investované do budúcnosti, a nie do 
minulosti; ktoré podmieni fiškálnu 

3. zaväzuje sa k spravodlivému 
zotaveniu z krízy spôsobenej 
koronavírusom, ktoré zabezpečí, že 
peniaze daňovníkov budú investované do 
budúcnosti, a nie do minulosti; ktoré 
podmieni fiškálnu expanziu prechodom na 
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expanziu prechodom na ekologické 
hospodárstvo a zvýšením odolnosti 
spoločnosti a ľudí; ktoré použije verejné 
finančné prostriedky na odvetvia a projekty 
odolné voči zmene klímy, čím sa vytvoria 
zelené pracovné miesta a udržateľný rast; 
ktoré do finančného systému začlení 
klimatické riziká a príležitosti, ako aj 
všetky aspekty tvorby verejnej politiky 
a infraštruktúry; a ktoré zabezpečí, že sa 
ukončia dotácie na fosílne palivá a bude 
sa uplatňovať zásada „znečisťovateľ platí“;

ekologické hospodárstvo a zvýšením 
odolnosti spoločnosti a ľudí; ktoré použije 
verejné finančné prostriedky na odvetvia 
a projekty odolné proti zmene klímy, čím 
sa vytvoria zelené pracovné miesta a dobré 
životné podmienky pre všetkých v rámci 
hraníc možností planéty; ktoré do 
finančného systému začlení klimatické 
riziká a príležitosti, ako aj všetky aspekty 
tvorby verejnej politiky a infraštruktúry; 
a ktoré jednoznačne vylúči akúkoľvek 
priamu alebo nepriamu podporu fosílnych 
palív a bude uplatňovať zásadu 
„znečisťovateľ platí“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Catherine Chabaud, Martin Hojsík

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zaväzuje sa k spravodlivému 
zotaveniu z krízy spôsobenej 
koronavírusom, ktoré zabezpečí, že 
peniaze daňových poplatníkov budú 
investované do budúcnosti, a nie do 
minulosti; ktoré podmieni fiškálnu 
expanziu prechodom na ekologické 
hospodárstvo a zvýšením odolnosti 
spoločnosti a ľudí; ktoré použije verejné 
finančné prostriedky na odvetvia a projekty 
odolné voči zmene klímy, čím sa vytvoria 
zelené pracovné miesta a udržateľný rast; 
ktoré do finančného systému začlení 
klimatické riziká a príležitosti, ako aj 
všetky aspekty tvorby verejnej politiky 
a infraštruktúry; a ktoré zabezpečí, že sa 
ukončia dotácie na fosílne palivá a bude sa 
uplatňovať zásada „znečisťovateľ platí“;

3. zaväzuje sa k spravodlivému 
zotaveniu z krízy spôsobenej 
koronavírusom, ktoré zabezpečí, že 
peniaze daňovníkov budú investované do 
budúcnosti, a nie do minulosti, a podporí 
výskum a inovácie; ktoré podmieni 
fiškálnu expanziu prechodom na 
ekologické hospodárstvo a zvýšením 
odolnosti spoločnosti a ľudí; ktoré použije 
verejné finančné prostriedky na odvetvia 
a projekty odolné proti zmene klímy, čím 
sa vytvoria zelené pracovné miesta 
a udržateľný rast; ktoré do finančného 
systému začlení klimatické riziká 
a príležitosti, ako aj všetky aspekty tvorby 
verejnej politiky a infraštruktúry; a ktoré 
zabezpečí, že sa ukončia dotácie na fosílne 
palivá a bude sa uplatňovať zásada 
„znečisťovateľ platí“;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 62
Sara Cerdas

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zaväzuje sa k spravodlivému 
zotaveniu z krízy spôsobenej 
koronavírusom, ktoré zabezpečí, že 
peniaze daňových poplatníkov budú 
investované do budúcnosti, a nie do 
minulosti; ktoré podmieni fiškálnu 
expanziu prechodom na ekologické 
hospodárstvo a zvýšením odolnosti 
spoločnosti a ľudí; ktoré použije verejné 
finančné prostriedky na odvetvia a projekty 
odolné voči zmene klímy, čím sa vytvoria 
zelené pracovné miesta a udržateľný rast; 
ktoré do finančného systému začlení 
klimatické riziká a príležitosti, ako aj 
všetky aspekty tvorby verejnej politiky 
a infraštruktúry; a ktoré zabezpečí, že sa 
ukončia dotácie na fosílne palivá a bude sa 
uplatňovať zásada „znečisťovateľ platí“;

3. zaväzuje sa k spravodlivému 
zotaveniu z krízy spôsobenej 
koronavírusom, ktoré zabezpečí, že 
peniaze daňovníkov budú investované do 
budúcnosti, a nie do minulosti; ktoré 
podmieni fiškálnu expanziu prechodom na 
ekologické hospodárstvo a zvýšením 
odolnosti spoločnosti, životného prostredia 
a ľudí; ktoré použije verejné finančné 
prostriedky na odvetvia a projekty odolné 
proti zmene klímy, čím sa vytvoria zelené 
pracovné miesta a udržateľný rast; ktoré do 
finančného systému začlení klimatické 
riziká a príležitosti, ako aj všetky aspekty 
tvorby verejnej politiky a infraštruktúry; 
a ktoré zabezpečí, že sa ukončia dotácie na 
fosílne palivá a bude sa uplatňovať zásada 
„znečisťovateľ platí“;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 63
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Maria Spyraki, Radan Kanev, 
Esther de Lange

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zaväzuje sa k spravodlivému 
zotaveniu z krízy spôsobenej 
koronavírusom, ktoré zabezpečí, že 
peniaze daňových poplatníkov budú 
investované do budúcnosti, a nie do 
minulosti; ktoré podmieni fiškálnu 
expanziu prechodom na ekologické 

3. zaväzuje sa k spravodlivému 
zotaveniu z krízy spôsobenej 
koronavírusom, ktoré zabezpečí, že 
peniaze daňovníkov budú obozretne 
investované do budúcnosti, a nie do 
minulosti; ktoré podmieni fiškálnu 
expanziu prechodom na ekologické 
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hospodárstvo a zvýšením odolnosti 
spoločnosti a ľudí; ktoré použije verejné 
finančné prostriedky na odvetvia a projekty 
odolné voči zmene klímy, čím sa vytvoria 
zelené pracovné miesta a udržateľný rast; 
ktoré do finančného systému začlení 
klimatické riziká a príležitosti, ako aj 
všetky aspekty tvorby verejnej politiky 
a infraštruktúry; a ktoré zabezpečí, že sa 
ukončia dotácie na fosílne palivá a bude sa 
uplatňovať zásada „znečisťovateľ platí“;

a odolnejšie hospodárstvo; ktoré použije 
verejné finančné prostriedky na 
podnietenie dodatočných investícií do 
zelených pracovných miest, udržateľného 
rastu a prechodu na nízkouhlíkovú 
energiu; ktoré do finančného systému 
začlení klimatické riziká a príležitosti, ako 
aj všetky aspekty tvorby verejnej politiky 
a infraštruktúry; a ktoré zabezpečí, že sa 
ukončia dotácie na fosílne palivá a bude sa 
uplatňovať zásada „znečisťovateľ platí“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Ulrike Müller, Fredrick Federley

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zaväzuje sa k spravodlivému 
zotaveniu z krízy spôsobenej 
koronavírusom, ktoré zabezpečí, že 
peniaze daňových poplatníkov budú 
investované do budúcnosti, a nie do 
minulosti; ktoré podmieni fiškálnu 
expanziu prechodom na ekologické 
hospodárstvo a zvýšením odolnosti 
spoločnosti a ľudí; ktoré použije verejné 
finančné prostriedky na odvetvia a projekty 
odolné voči zmene klímy, čím sa vytvoria 
zelené pracovné miesta a udržateľný rast; 
ktoré do finančného systému začlení 
klimatické riziká a príležitosti, ako aj 
všetky aspekty tvorby verejnej politiky 
a infraštruktúry; a ktoré zabezpečí, že sa 
ukončia dotácie na fosílne palivá a bude sa 
uplatňovať zásada „znečisťovateľ platí“;

3. zaväzuje sa k spravodlivému 
zotaveniu z krízy spôsobenej 
koronavírusom, ktoré zabezpečí, že 
peniaze daňovníkov budú investované do 
budúcnosti, a nie do minulosti; ktoré 
použije dodatočné verejné zdroje na 
podporu prechodu na udržateľné 
a obehové hospodárstvo bez toho, aby 
došlo k narušeniu priemyselnej základne; 
ktoré použije verejné finančné prostriedky 
na podporu odvetví odolných proti zmene 
klímy, čím sa vytvoria zelené pracovné 
miesta a udržateľný rast; ktoré podporí 
začlenenie klimatických rizík a príležitostí 
do finančného systému; a ktoré bude 
podporovať postupné ukončovanie dotácií 
na fosílne palivá a uplatňovanie zásady 
„znečisťovateľ platí“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Hermann Tertsch
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Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zaväzuje sa k spravodlivému 
zotaveniu z krízy spôsobenej 
koronavírusom, ktoré zabezpečí, že 
peniaze daňových poplatníkov budú 
investované do budúcnosti, a nie do 
minulosti; ktoré podmieni fiškálnu 
expanziu prechodom na ekologické 
hospodárstvo a zvýšením odolnosti 
spoločnosti a ľudí; ktoré použije verejné 
finančné prostriedky na odvetvia a projekty 
odolné voči zmene klímy, čím sa vytvoria 
zelené pracovné miesta a udržateľný rast; 
ktoré do finančného systému začlení 
klimatické riziká a príležitosti, ako aj 
všetky aspekty tvorby verejnej politiky a 
infraštruktúry; a ktoré zabezpečí, že sa 
ukončia dotácie na fosílne palivá a bude 
sa uplatňovať zásada „znečisťovateľ 
platí“;

3. zaväzuje sa k spravodlivému 
zotaveniu z krízy spôsobenej 
koronavírusom, ktoré zabezpečí, že 
peniaze daňovníkov budú investované do 
odvetví s pridanou hodnotou; ktoré 
podmieni fiškálnu expanziu prechodom na 
ekologické hospodárstvo a zvýšením 
odolnosti spoločnosti a ľudí; ktoré použije 
verejné finančné prostriedky na odvetvia a 
projekty, ktoré poskytujú riešenia na 
adaptáciu na zmenu klímy a jej 
zmiernenie, čím sa vytvoria zelené 
pracovné miesta a udržateľný rast; ktoré do 
finančného systému začlení klimatické 
riziká a príležitosti, ako aj všetky aspekty 
tvorby verejnej politiky a infraštruktúry; a 
ktoré zabezpečí postupné odstránenie 
dotácií na fosílne palivá;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 66
Catherine Chabaud, Martin Hojsík

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. veda preukázala vzájomnú 
súvislosť medzi zdravotnou, 
environmentálnou a klimatickou krízou, 
najmä v súvislosti s dôsledkami zmeny 
klímy a straty biodiverzity a ekosystémov; 
zdravotná a sanitárna kríza, ako je kríza 
spôsobená ochorením COVID-19, si 
vyžaduje od EÚ, aby ako globálny aktér 
vykonávala globálnu stratégiu zameranú 
na predchádzanie rozvoju takýchto 
prípadov zvýšeného narušenia klímy, ako 
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sú extrémne výkyvy počasia, riešením 
základných otázok a podporou 
integrovaného prístupu, na základe 
ktorého sa dosahujú ciele udržateľného 
rozvoja; vyzýva preto EÚ, aby v rámci 
mechanizmov financovania zelenej 
dohody zvýšila investície do politík 
v oblasti riadenia rizík, ochrany, 
zmierňovania a adaptácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. opakovane zdôrazňuje, že všetky 
investície v rámci Nástroja Európskej 
únie na obnovu by mali byť v súlade so 
zásadou „nespôsobovať škodu“ a nemali 
by oslabiť úsilie vynaložené na 
spravodlivú transformáciu na 
hospodárstvo s nulovou bilanciou emisií 
skleníkových plynov; vyzýva Komisiu, aby 
najneskôr do konca tohto roka zverejnila 
usmernenia odolné proti zmene klímy pre 
všetky finančné prostriedky, ktoré sa 
zmobilizujú v rámci Nástroja Európskej 
únie na obnovu a ktoré sa poskytnú 
prostredníctvom programov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Martin Hojsík

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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3a. vyzýva členské štáty, aby do 
30. júna 2021 vypracovali vnútroštátne 
stratégie na postupné ukončenie podpory 
fosílnych palív vrátane nepriamych 
dotácií, kapacitného mechanizmu 
a oddelenia riešenia energetickej chudoby 
od dotácií na fosílne palivá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že v záujme cieľov 
stanovených v odseku 3 by sa aspoň 50 % 
všetkých plánov obnovy malo zamerať na 
environmentálne a sociálne udržateľné 
činnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. konštatuje, že v rámci 
revidovaného návrhu budúceho VFR 
a Nástroja Európskej únie na obnovu sa 
na niektoré programy Únie uvoľňujú 
prostriedky prednostne; upozorňuje na to, 
že by to mohlo mať za následok 
nedostatok zelených investícií na konci 
nasledujúceho obdobia VFR, a tým 
negatívne ovplyvniť investičný plán pre 
udržateľnú Európu; zdôrazňuje, že na to, 
aby Únia dosiahla ciele do roku 2030 
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a stanovila základ na prechod ku 
klimatickej neutralite do roku 2050, je 
nevyhnutné počas nasledujúceho obdobia 
VFR a desaťročia zabezpečiť zelené 
investície vedúce k dosiahnutiu 
čiastkových cieľov do roku 2030;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. vyzýva Komisiu, aby v rámci 
podpory poskytovanej tretím krajinám, 
ktorá je súčasťou obnovy po pandémii 
COVID-19, uplatňovala rovnaké zásady 
ako v prípade plánov obnovy v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. trvá na tom, aby všetky investície 
podporované EÚ podliehali taxonómii EÚ 
pre udržateľné činnosti a referenčným 
hodnotám pre investície v súlade s 
Parížskou dohodou a pre investície do 
transformácie hospodárstva v súvislosti so 
zmenou klímy; vyzýva Komisiu, aby 
navrhla „hnedú“ taxonómiu a prísnejšie 
kritériá sociálnej udržateľnosti;

vypúšťa sa

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 73
Marco Dreosto

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. trvá na tom, aby všetky investície 
podporované EÚ podliehali taxonómii EÚ 
pre udržateľné činnosti a referenčným 
hodnotám pre investície v súlade s 
Parížskou dohodou a pre investície do 
transformácie hospodárstva v súvislosti so 
zmenou klímy; vyzýva Komisiu, aby 
navrhla „hnedú“ taxonómiu a prísnejšie 
kritériá sociálnej udržateľnosti;

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 74
Ulrike Müller, Fredrick Federley

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. trvá na tom, aby všetky investície 
podporované EÚ podliehali taxonómii EÚ 
pre udržateľné činnosti a referenčným 
hodnotám pre investície v súlade 
s Parížskou dohodou a pre investície do 
transformácie hospodárstva v súvislosti so 
zmenou klímy; vyzýva Komisiu, aby 
navrhla „hnedú“ taxonómiu a prísnejšie 
kritériá sociálnej udržateľnosti;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez
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Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. trvá na tom, aby všetky investície 
podporované EÚ podliehali taxonómii EÚ 
pre udržateľné činnosti a referenčným 
hodnotám pre investície v súlade 
s Parížskou dohodou a pre investície do 
transformácie hospodárstva v súvislosti so 
zmenou klímy; vyzýva Komisiu, aby 
navrhla „hnedú“ taxonómiu a prísnejšie 
kritériá sociálnej udržateľnosti;

4. trvá na tom, aby boli všetky 
investície podporované EÚ právne viazané 
na taxonómiu EÚ pre udržateľné činnosti, 
zásadu „nespôsobovať významnú škodu“ 
a referenčné hodnoty pre investície 
v súlade s Parížskou dohodou a pre 
investície do transformácie hospodárstva 
v súvislosti so zmenou klímy; vyzýva 
Komisiu, aby na základe článku 12 
návrhu nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady o vytvorení rámca na 
uľahčenie udržateľných investícií 
(COM(2018)0353 – C8-0207/2018 – 
2018/0178(COD)) navrhla „hnedú“ 
taxonómiu a prísnejšie kritériá sociálnej 
udržateľnosti, najmä so zreteľom na 
Európsky pilier sociálnych práv a všetky 
záväzky EÚ v oblasti ľudských práv; 
konštatuje, že tieto kritériá sociálnej 
udržateľnosti sú takisto neoddeliteľnou 
súčasťou zásady „nespôsobovať 
významnú škodu“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. trvá na tom, aby všetky investície 
podporované EÚ podliehali taxonómii EÚ 
pre udržateľné činnosti a referenčným 
hodnotám pre investície v súlade 
s Parížskou dohodou a pre investície do 
transformácie hospodárstva v súvislosti so 
zmenou klímy; vyzýva Komisiu, aby 
navrhla „hnedú“ taxonómiu a prísnejšie 
kritériá sociálnej udržateľnosti;

4. trvá na tom, aby všetky investície 
podporované EÚ podliehali nariadeniu 
EÚ o taxonómii, referenčným hodnotám 
pre investície v súlade s Parížskou 
dohodou, pre investície do transformácie 
hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy 
a zásade „nespôsobovať významnú 
škodu“; vyzýva Komisiu, aby navrhla 
„hnedú“ taxonómiu s cieľom vymedziť 
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činnosti, ktoré významne poškodzujú 
environmentálne ciele, a aby okrem 
minimálnych sociálnych záruk, ktoré 
v súčasnosti existujú, zaviedla prísnejšie 
kritériá sociálnej udržateľnosti s cieľom 
určiť významný prínos pre sociálnu 
súdržnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Sylvia Limmer

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. trvá na tom, aby všetky investície 
podporované EÚ podliehali taxonómii EÚ 
pre udržateľné činnosti a referenčným 
hodnotám pre investície v súlade s 
Parížskou dohodou a pre investície do 
transformácie hospodárstva v súvislosti so 
zmenou klímy; vyzýva Komisiu, aby 
navrhla „hnedú“ taxonómiu a prísnejšie 
kritériá sociálnej udržateľnosti;

4. vzdáva sa toho, aby všetky 
investície podporované EÚ podliehali 
taxonómii EÚ pre udržateľné činnosti a 
referenčným hodnotám pre investície v 
súlade s Parížskou dohodou a pre investície 
do transformácie hospodárstva v súvislosti 
so zmenou klímy;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 78
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. trvá na tom, aby všetky investície 
podporované EÚ podliehali taxonómii EÚ 
pre udržateľné činnosti a referenčným 
hodnotám pre investície v súlade 
s Parížskou dohodou a pre investície do 
transformácie hospodárstva v súvislosti so 
zmenou klímy; vyzýva Komisiu, aby 

4. trvá na tom, že všetky investície 
a finančné prostriedky podporované EÚ 
musia podliehať taxonómii EÚ pre 
udržateľné činnosti, ako aj komplexným 
ukazovateľom udržateľnosti, 
posudzovaniu životného cyklu a zásade 
„nespôsobovať významnú škodu“ 
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navrhla „hnedú“ taxonómiu a prísnejšie 
kritériá sociálnej udržateľnosti;

a referenčným hodnotám pre investície 
v súlade s Parížskou dohodou a pre 
investície do transformácie hospodárstva 
v súvislosti so zmenou klímy; vyzýva 
Komisiu, aby v rámci taxonómie EÚ 
navrhla dôsledný prístup k rizikám.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
César Luena

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. trvá na tom, aby všetky investície 
podporované EÚ podliehali taxonómii EÚ 
pre udržateľné činnosti a referenčným 
hodnotám pre investície v súlade s 
Parížskou dohodou a pre investície do 
transformácie hospodárstva v súvislosti so 
zmenou klímy; vyzýva Komisiu, aby 
navrhla „hnedú“ taxonómiu a prísnejšie 
kritériá sociálnej udržateľnosti;

4. trvá na tom, aby všetky investície 
podporované EÚ podliehali taxonómii EÚ 
pre udržateľné činnosti a referenčným 
hodnotám pre investície v súlade s 
Parížskou dohodou, európskou zelenou 
dohodou a dohodou o biodiverzite 
vyplývajúcou z 15. konferencie zmluvných 
strán Dohovoru o biologickej diverzite a 
pre investície do ekologickej transformácie 
hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy; 
vyzýva Komisiu, aby navrhla „hnedú“ 
taxonómiu a prísnejšie kritériá sociálnej 
udržateľnosti;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 80
Radan Kanev

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. trvá na tom, aby všetky investície 
podporované EÚ podliehali taxonómii EÚ 
pre udržateľné činnosti a referenčným 
hodnotám pre investície v súlade 

4. trvá na tom, aby všetky investície 
podporované EÚ podliehali taxonómii EÚ 
pre udržateľné činnosti a referenčným 
hodnotám pre investície v súlade 
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s Parížskou dohodou a pre investície do 
transformácie hospodárstva v súvislosti so 
zmenou klímy; vyzýva Komisiu, aby 
navrhla „hnedú“ taxonómiu a prísnejšie 
kritériá sociálnej udržateľnosti;

s Parížskou dohodou a pre investície do 
transformácie hospodárstva v súvislosti so 
zmenou klímy, pričom môžu byť 
podmienené schopnosťou členského štátu 
efektívne využívať tieto finančné 
prostriedky; vyzýva Komisiu, aby navrhla 
„hnedú“ taxonómiu a prísnejšie kritériá 
sociálnej udržateľnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. trvá na tom, aby všetky investície 
podporované EÚ podliehali taxonómii EÚ 
pre udržateľné činnosti a referenčným 
hodnotám pre investície v súlade 
s Parížskou dohodou a pre investície do 
transformácie hospodárstva v súvislosti so 
zmenou klímy; vyzýva Komisiu, aby 
navrhla „hnedú“ taxonómiu a prísnejšie 
kritériá sociálnej udržateľnosti;

4. trvá na tom, aby všetky investície 
podporované EÚ podliehali taxonómii EÚ 
pre udržateľné činnosti a referenčným 
hodnotám pre investície v súlade 
s Parížskou dohodou a pre investície do 
transformácie hospodárstva v súvislosti so 
zmenou klímy; vyzýva Komisiu, aby 
podľa odporúčania Európskej centrálnej 
banky a siete centrálnych bánk 
a regulačných orgánov pre ekologizáciu 
finančného systému navrhla „hnedú“ 
taxonómiu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Edina Tóth, András Gyürk

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. trvá na tom, aby všetky investície 
podporované EÚ podliehali taxonómii EÚ 
pre udržateľné činnosti a referenčným 

4. trvá na tom, aby všetky investície 
podporované EÚ podliehali taxonómii EÚ 
pre udržateľné činnosti a referenčným 
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hodnotám pre investície v súlade 
s Parížskou dohodou a pre investície do 
transformácie hospodárstva v súvislosti so 
zmenou klímy; vyzýva Komisiu, aby 
navrhla „hnedú“ taxonómiu a prísnejšie 
kritériá sociálnej udržateľnosti;

hodnotám pre investície v súlade 
s Parížskou dohodou a pre investície do 
transformácie hospodárstva v súvislosti so 
zmenou klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. trvá na tom, aby všetky investície 
podporované EÚ podliehali taxonómii EÚ 
pre udržateľné činnosti a referenčným 
hodnotám pre investície v súlade 
s Parížskou dohodou a pre investície do 
transformácie hospodárstva v súvislosti so 
zmenou klímy; vyzýva Komisiu, aby 
navrhla „hnedú“ taxonómiu a prísnejšie 
kritériá sociálnej udržateľnosti;

4. trvá na tom, aby všetky investície 
podporované EÚ podliehali taxonómii EÚ 
pre udržateľné činnosti a referenčným 
hodnotám pre investície v súlade 
s Parížskou dohodou a pre investície do 
transformácie hospodárstva v súvislosti so 
zmenou klímy; trvá na včasnom prijatí 
„hnedej“ taxonómie a prísnejších kritérií 
sociálnej udržateľnosti v rámci taxonómie 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Esther de Lange

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. trvá na tom, aby všetky investície 
podporované EÚ podliehali taxonómii EÚ 
pre udržateľné činnosti a referenčným 
hodnotám pre investície v súlade 
s Parížskou dohodou a pre investície do 
transformácie hospodárstva v súvislosti so 
zmenou klímy; vyzýva Komisiu, aby 

4. trvá na tom, aby veľký podiel 
investícií podporovaných EÚ podliehal 
zrozumiteľnej a predvídateľnej taxonómii 
EÚ pre udržateľné činnosti a referenčným 
hodnotám pre investície v súlade 
s Parížskou dohodou a pre investície do 
transformácie hospodárstva v súvislosti so 
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navrhla „hnedú“ taxonómiu a prísnejšie 
kritériá sociálnej udržateľnosti;

zmenou klímy, aby sa predišlo 
environmentálne klamlivej reklame 
podnikov (tzv. greenwashing);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Billy Kelleher
v mene skupiny Renew
Nils Torvalds

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. trvá na tom, aby všetky investície 
podporované EÚ podliehali taxonómii EÚ 
pre udržateľné činnosti a referenčným 
hodnotám pre investície v súlade 
s Parížskou dohodou a pre investície do 
transformácie hospodárstva v súvislosti so 
zmenou klímy; vyzýva Komisiu, aby 
navrhla „hnedú“ taxonómiu a prísnejšie 
kritériá sociálnej udržateľnosti;

4. trvá na tom, aby všetky investície 
podporované EÚ podliehali taxonómii EÚ 
pre udržateľné činnosti a referenčným 
hodnotám pre investície v súlade 
s Parížskou dohodou a pre investície do 
transformácie hospodárstva v súvislosti so 
zmenou klímy; vyzýva Komisiu, aby 
navrhla prísnejšie kritériá sociálnej 
udržateľnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. trvá na tom, aby žiadne investície 
podporované EÚ neprispievali k výstavbe 
alebo predlžovaniu životnosti jadrových 
elektrární, k zaobchádzaniu s jadrovým 
odpadom alebo jeho ukladaniu, ani 
k žiadnej inej forme činnosti súvisiacej 
s jadrovou energiou;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 87
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. pripomína, že podľa nariadenia 
o taxonómii musí Komisia do konca roka 
2020 prijať delegovaný akt obsahujúci 
technické kritériá preskúmania činností, 
ktoré podstatne prispievajú 
k zmierňovaniu zmeny klímy alebo 
adaptácii na zmenu klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Billy Kelleher
v mene skupiny Renew
Martin Hojsík, Fredrick Federley

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. pripomína článok 26 ods. 2 
nariadenia 2018/0178(COD), ktorým sa 
Európska komisia zaväzuje, aby do 
31. decembra 2021 posúdila vykonávanie 
„hnedej“ taxonómie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Billy Kelleher
v mene skupiny Renew
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Frédérique Ries, Catherine Chabaud

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. vyzýva Komisiu, aby do 21. júna 
2021 prijala aktualizovanú metodiku 
sledovania s cieľom monitorovať 
a podávať správy o trendoch v oblasti 
kapitálových tokov smerom 
k udržateľným investíciám v súlade 
s nariadením Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2020/... [nariadenie 
o taxonómii];

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. zdôrazňuje, že činnosti spojené 
s prieskumom, ťažbou, skladovaním 
a spracovávaním uhlia a fosílnych palív 
by sa mali výslovne vylúčiť z podpory 
investičného plánu pre udržateľnú 
Európu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Marco Dreosto

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje požiadavku 
Európskeho parlamentu, aby najmenej 40 
% investícií v rámci programu InvestEU 
prispievalo k plneniu cieľov v oblasti 
klímy; vyjadruje presvedčenie, že rozdiel v 

vypúšťa sa
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zelenom financovaní je prekonateľný;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 92
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje požiadavku Európskeho 
parlamentu, aby najmenej 40 % investícií 
v rámci programu InvestEU prispievalo 
k plneniu cieľov v oblasti klímy; vyjadruje 
presvedčenie, že rozdiel v zelenom 
financovaní je prekonateľný;

5. trvá na tom, že žiadny projekt, 
ktorý je v rozpore s cieľmi Únie v oblasti 
klímy a životného prostredia, najmä 
s cieľom obmedziť zvýšenie globálnej 
teploty na 1,5 °C v porovnaní 
s predindustriálnou úrovňou, nie je 
oprávnený na podporu v rámci programu 
InvestEU; v tejto súvislosti berie na 
vedomie návrh novej prílohy, v ktorej sa 
uvádzajú činnosti, ktoré sú jasne vylúčené 
z takejto podpory; vyjadruje však 
poľutovanie nad tým, že návrh tohto 
zoznamu naďalej umožňuje financovanie 
zemného plynu, čo je v zjavnom rozpore 
so záväzkami Únie vyplývajúcimi 
z Parížskej dohody; pripomína požiadavku 
Európskeho parlamentu, aby najmenej 
40 % všetkých investícií v rámci programu 
InvestEU prispievalo k plneniu cieľov 
v oblasti klímy; víta navrhovaný zvýšený 
cieľ vynaložiť najmenej 60 % investícií 
v rámci segmentu politiky týkajúceho sa 
udržateľnej infraštruktúry na splnenie 
cieľov Únie v oblasti klímy a životného 
prostredia; vyjadruje presvedčenie, že 
rozdiel v zelenom financovaní je 
prekonateľný;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Petros Kokkalis
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Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje požiadavku Európskeho 
parlamentu, aby najmenej 40 % investícií 
v rámci programu InvestEU prispievalo 
k plneniu cieľov v oblasti klímy; vyjadruje 
presvedčenie, že rozdiel v zelenom 
financovaní je prekonateľný;

5. víta navrhované zvýšenie rozpočtu 
programu InvestEU a zdvojnásobenie 
finančného krytia segmentu politiky 
týkajúceho sa udržateľnej infraštruktúry 
v rámci tohto programu; zdôrazňuje 
úlohu programu InvestEU pri vykonávaní 
a fungovaní investičného plánu pre 
udržateľnú Európu a domnieva sa, že by 
mal byť ústredným prvkom zelenej, 
spravodlivej a odolnej obnovy Únie; 
zdôrazňuje, že program InvestEU sa stane 
jedným z kľúčových nástrojov na 
financovanie investícií, ktoré urýchlia 
zelenú transformáciu; zdôrazňuje 
požiadavku Európskeho parlamentu, aby 
najmenej 40 % investícií v rámci programu 
InvestEU prispievalo k plneniu cieľov 
v oblasti klímy a životného prostredia; 
vyjadruje presvedčenie, že rozdiel 
v zelenom financovaní je prekonateľný;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje požiadavku Európskeho 
parlamentu, aby najmenej 40 % investícií 
v rámci programu InvestEU prispievalo 
k plneniu cieľov v oblasti klímy; vyjadruje 
presvedčenie, že rozdiel v zelenom 
financovaní je prekonateľný;

5. zdôrazňuje požiadavku Európskeho 
parlamentu, aby najmenej 40 % investícií 
v rámci programu InvestEU prispievalo 
k plneniu cieľov v oblasti klímy, pričom 
všetky investície by mali byť v súlade 
s Parížskou dohodou a zásadou 
taxonómie EÚ „nespôsobovať významnú 
škodu“; vyjadruje presvedčenie, že rozdiel 
v zelenom financovaní je prekonateľný, 
pripomína však, že dostatočné verejné 
a súkromné finančné prostriedky už 
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existujú, ak sa správne preorientujú zo 
škodlivých na udržateľné činnosti; 
zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť 
miestnu technickú podporu 
predkladateľom projektov a inovácií, 
a úlohu projektových „škôlok“, ktoré 
pomáhajú vyspelejším projektom získavať 
finančné prostriedky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
César Luena

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje požiadavku Európskeho 
parlamentu, aby najmenej 40 % investícií v 
rámci programu InvestEU prispievalo k 
plneniu cieľov v oblasti klímy; vyjadruje 
presvedčenie, že rozdiel v zelenom 
financovaní je prekonateľný;

5. zdôrazňuje požiadavku Európskeho 
parlamentu, aby najmenej 40 % investícií v 
rámci programu InvestEU prispievalo k 
plneniu cieľov v oblasti klímy; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že len 2 % rozpočtu 
v oblasti klímy sú vyhradené na investície 
do riešení blízkych prírode napriek 
skutočnosti, že zachovanie ekosystémov a 
rozšírenie záchytov uhlíka predstavuje 
37 % v rámci zmiernenia zmeny klímy do 
roku 20301a; požaduje preto zvýšenie 
investícií do riešení blízkych prírode v 
rámci rozpočtu v oblasti klímy; vyjadruje 
presvedčenie, že rozdiel v zelenom 
financovaní je prekonateľný;

_________________
1a IPBES (2019): Summary for 
policymakers of the global assessment 
report on biodiversity and ecosystem 
services of the Intergovernmental 
Science-Policy Platform on Biodiversity 
and Ecosystem Services (Zhrnutie 
celosvetovej hodnotiacej správy o 
biodiverzite a ekosystémových službách, 
ktorú vypracovala Medzivládna vedecko-
politická platforma pre biodiverzitu a 
ekosystémové služby, určené pre tvorcov 
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politík). 
https://ipbes.net/sites/default/files/ipbes_7
_10_add.1_en_1.pdf.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 96
Hermann Tertsch

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje požiadavku Európskeho 
parlamentu, aby najmenej 40 % investícií v 
rámci programu InvestEU prispievalo k 
plneniu cieľov v oblasti klímy; vyjadruje 
presvedčenie, že rozdiel v zelenom 
financovaní je prekonateľný;

5. zdôrazňuje požiadavku Európskeho 
parlamentu, aby najmenej 40 % investícií v 
rámci programu InvestEU prispievalo k 
plneniu cieľov v oblasti klímy; vyjadruje 
presvedčenie, že rozdiel v zelenom 
financovaní je prekonateľný, ak súkromná 
iniciatíva prekoná krízu spôsobenú 
ochorením COVID-19 a obnoví 
schopnosť podporiť verejné iniciatívy v 
rámci výzvy financovania zelenej 
transformácie;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 97
Sylvia Limmer

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje požiadavku Európskeho 
parlamentu, aby najmenej 40 % investícií v 
rámci programu InvestEU prispievalo k 
plneniu cieľov v oblasti klímy; vyjadruje 
presvedčenie, že rozdiel v zelenom 
financovaní je prekonateľný;

5. zdôrazňuje požiadavku Európskeho 
parlamentu, aby sa účinnosť programu 
InvestEU dôkladne preskúmala a v 
prípade potreby upravila;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 98
Billy Kelleher
v mene skupiny Renew
Ulrike Müller, Nils Torvalds, Martin Hojsík, Fredrick Federley, Catherine Chabaud

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje požiadavku Európskeho 
parlamentu, aby najmenej 40 % investícií 
v rámci programu InvestEU prispievalo 
k plneniu cieľov v oblasti klímy; vyjadruje 
presvedčenie, že rozdiel v zelenom 
financovaní je prekonateľný;

5. zdôrazňuje požiadavku Európskeho 
parlamentu, aby najmenej 40 % investícií 
v rámci programu InvestEU prispievalo 
k plneniu cieľov v oblasti klímy 
a životného prostredia; vyjadruje 
presvedčenie že rozdiel v zelenom 
financovaní je prekonateľný, vyžaduje si 
však väčšie udržateľné súkromné 
investície;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje požiadavku Európskeho 
parlamentu, aby najmenej 40 % investícií 
v rámci programu InvestEU prispievalo 
k plneniu cieľov v oblasti klímy; vyjadruje 
presvedčenie, že rozdiel v zelenom 
financovaní je prekonateľný;

5. zdôrazňuje požiadavku Európskeho 
parlamentu, aby najmenej 40 % investícií 
v rámci programu InvestEU prispievalo 
k plneniu cieľov v oblasti klímy, životného 
prostredia a biodiverzity; vyjadruje 
presvedčenie, že rozdiel v zelenom 
financovaní je prekonateľný;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez
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Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje požiadavku 
Európskeho parlamentu, aby najmenej 
40 % investícií v rámci programu InvestEU 
prispievalo k plneniu cieľov v oblasti 
klímy; vyjadruje presvedčenie, že rozdiel 
v zelenom financovaní je prekonateľný;

5. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že najmenej 50 % investícií v rámci 
programu InvestEU bude prispievať 
k plneniu cieľov v oblasti klímy; vyjadruje 
presvedčenie, že rozdiel v zelenom 
financovaní je prekonateľný;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Edina Tóth

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje požiadavku Európskeho 
parlamentu, aby najmenej 40 % investícií 
v rámci programu InvestEU prispievalo 
k plneniu cieľov v oblasti klímy; vyjadruje 
presvedčenie, že rozdiel v zelenom 
financovaní je prekonateľný;

5. opakovane zdôrazňuje požiadavku 
Európskeho parlamentu, aby najmenej 40 
% investícií v rámci programu InvestEU 
prispievalo k plneniu cieľov v oblasti 
klímy; vyjadruje presvedčenie, že rozdiel 
v zelenom financovaní je prekonateľný;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Maria Spyraki

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje dôležitú úlohu 
Európskej investičnej banky pri 
vykonávaní investičného plánu pre 
udržateľnú Európu a zdôrazňuje svoj 
záväzok zosúladiť všetky svoje finančné 
činnosti so zásadami a cieľmi Parížskej 
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dohody do konca roka 2020; berie na 
vedomie ambície súvisiace s jej premenou 
na klimatickú banku a postupným 
zvyšovaním podielu finančných 
prostriedkov určených na opatrenia 
v oblasti klímy a udržateľnosti životného 
prostredia s cieľom dosiahnuť 50 % 
svojich operácií do roku 2025;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje kľúčový význam 
zvýšenia energetickej hospodárnosti 
budov pri zabezpečovaní transformácie na 
uhlíkovo neutrálnu spoločnosť; 
zdôrazňuje, že na modernizáciu 
energeticky náročných budov je potrebný 
značný objem investícií s cieľom zvýšiť 
ich energetickú hospodárnosť, a tým 
minimalizovať ich klimatickú 
a environmentálnu stopu; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že investičný plán pre 
udržateľnú Európu by mal zmobilizovať 
investície potrebné na rozsiahlu vlnu 
obnovy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Odsek 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. zdôrazňuje, že podpora investícií 
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do infraštruktúry by sa mala vylúčiť 
v prípade projektov, ktoré s najväčšou 
pravdepodobnosťou povedú 
k zakonzervovaniu emisií uhlíka (tzv. 
carbon lock-in);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Odsek 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5c. víta navrhované zvýšenie 
prostriedkov v rámci Fondu na 
spravodlivú transformáciu; zdôrazňuje, že 
mechanizmus pre spravodlivú 
transformáciu v rámci investičného plánu 
pre udržateľnú Európu povedie k úsiliu 
Únie o opodstatnenie hospodárskych 
a sociálnych príležitostí prechodu ku 
klimatickej neutralite v energeticky 
náročných regiónoch a odvetviach EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Sylvia Limmer

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že všetky budúce dlhopisy na obnovu kryté 
EÚ budú vydávané v súlade s normou EÚ 
pre zelené dlhopisy;

vypúšťa sa

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 107
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Edina Tóth

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že všetky budúce dlhopisy na obnovu kryté 
EÚ budú vydávané v súlade s normou EÚ 
pre zelené dlhopisy;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Marco Dreosto

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že všetky budúce dlhopisy na obnovu kryté 
EÚ budú vydávané v súlade s normou EÚ 
pre zelené dlhopisy;

6. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že výnosy z akýchkoľvek budúcich emisií 
dlhopisov na obnovu kryté z rozpočtu EÚ 
sa bez makroekonomických podmienok 
pridelia členským štátom, ktorých 
hospodárstva boli najviac postihnuté 
pandémiou COVID-19, za predpokladu, 
že členské štáty, ktoré sú čistými 
prispievateľmi do rozpočtu EÚ, nemajú 
záporný zostatok medzi príspevkami 
a príjmami;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 109
Billy Kelleher
v mene skupiny Renew
Nils Torvalds, Martin Hojsík, Fredrick Federley, Catherine Chabaud

Návrh stanoviska
Odsek 6
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že všetky budúce dlhopisy na obnovu kryté 
EÚ budú vydávané v súlade s normou EÚ 
pre zelené dlhopisy;

6. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že všetky budúce dlhopisy na obnovu kryté 
EÚ budú vydávané v súlade s normou EÚ 
pre zelené dlhopisy; zároveň zdôrazňuje 
kľúčovú úlohu, ktorú bude zohrávať 
súkromný sektor pri financovaní zelenej 
transformácie1a;
_________________
1a Európska komisia (2020), Usability 
guide for the EU green bond standard 
(Návod na používanie normy EÚ pre 
zelené dlhopisy), s. 3, získané z: 
https://ec.europa.eu/info/files/200309-
sustainable-finance-teg-green-bond-
standard-usability-guide_en (26. 5. 2020).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že všetky budúce dlhopisy na obnovu kryté 
EÚ budú vydávané v súlade s normou EÚ 
pre zelené dlhopisy;

6. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že všetky budúce dlhopisy na obnovu kryté 
EÚ budú vydávané v súlade s normou EÚ 
pre zelené dlhopisy, taxonómiou EÚ 
a zásadou „nespôsobovať významnú 
škodu“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Odsek 6 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. vyzýva Komisiu, aby do konca roka 
2024 vykonala posúdenie výdavkov 
v oblasti klímy a životného prostredia 
vynaložených v rámci nástroja Next 
Generation EU a VFR Únie s cieľom 
identifikovať prípadné medzery v oblasti 
zeleného financovania, a preto navrhla 
úpravu VFR v záujme zabezpečenia 
dostupných zdrojov na opatrenia Únie 
v oblasti klímy a životného prostredia 
v súlade so zvýšením ambicióznych cieľov 
Únie v oblasti klímy, energetiky 
a životného prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Odsek 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. navrhuje, že je potrebné 
zintenzívniť monitorovanie, podávanie 
správ a hodnotenie výdavkov súvisiacich 
s klímou a životným prostredím, aby sa 
zabezpečilo, že EÚ je na dobrej ceste 
k plneniu svojich záväzkov; vyzýva na 
zlepšenie vo všetkých fázach rozpočtového 
cyklu EÚ s cieľom určiť pokrok v oblasti 
začleňovania opatrení v oblasti klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Odsek 6 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6c. vyzýva Európsky dvor audítorov, 
aby pravidelne kontroloval plnenie cieľa 
týkajúceho sa výdavkov na zmenu klímy 
v budúcom období VFR, ako stanovuje 
Komisia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Sylvia Limmer

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
predložila taxonómiu EÚ pre verejný 
sektor a nariadenie o zelenom verejnom 
obstarávaní;

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 115
Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
predložila taxonómiu EÚ pre verejný 
sektor a nariadenie o zelenom verejnom 
obstarávaní;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 116
Pascal Canfin
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Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
predložila taxonómiu EÚ pre verejný 
sektor a nariadenie o zelenom verejnom 
obstarávaní;

7. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
predložila taxonómiu EÚ pre verejný 
sektor a nariadenie o zelenom verejnom 
obstarávaní; vyzýva preto Komisiu, aby 
zverejnila, ktorá časť výdavkov Únie je 
v súlade s kategóriami taxonómie, ako sa 
stanovuje v nariadení (EÚ) 2020/... 
[nariadenie o taxonómii], a aby prijala 
aktualizovanú metodiku sledovania 
s cieľom monitorovať a podávať správy 
o trendoch v oblasti kapitálových tokov 
smerom k udržateľným investíciám podľa 
nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) 2020/... [nariadenie 
o taxonómii];

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
predložila taxonómiu EÚ pre verejný 
sektor a nariadenie o zelenom verejnom 
obstarávaní;

7. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
využila udržateľnú taxonómiu EÚ na 
sledovanie výdavkov na klímu a životné 
prostredie v rámci všetkých verejných 
finančných prostriedkov EÚ vrátane 
nového VFR, programu InvestEU 
a nástroja Next Generation EU, pre 
verejný sektor a nariadenie o zelenom 
a udržateľnom verejnom obstarávaní 
s cieľom posilniť systém sledovania klímy 
a životného prostredia v záujme lepšieho 
monitorovania pokroku; zdôrazňuje, že 
kritériá verejného obstarávania sa musia 
zaoberať nielen udržateľnosťou 
životného prostredia, ale aj ľudskými 
a sociálnymi právami;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
predložila taxonómiu EÚ pre verejný 
sektor a nariadenie o zelenom verejnom 
obstarávaní;

7. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
predložila taxonómiu EÚ pre verejný 
sektor a nariadenie o zelenom verejnom 
obstarávaní a aby vypracovala integrované 
štandardy pre výkazníctvo a účtovné 
štandardy podnikov s cieľom začleniť 
ukazovatele udržateľnosti, taxonómiu EÚ 
a primeraný mechanizmus overovania 
a auditu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
predložila taxonómiu EÚ pre verejný 
sektor a nariadenie o zelenom verejnom 
obstarávaní;

7. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
využila taxonómiu EÚ na sledovanie 
výdavkov na klímu a životné prostredie vo 
všetkých nástrojoch verejného 
financovania EÚ a na verejný sektor; 
zároveň vyzýva Komisiu, aby predložila 
nariadenie o zelenom verejnom 
obstarávaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Petros Kokkalis
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Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
predložila taxonómiu EÚ pre verejný 
sektor a nariadenie o zelenom verejnom 
obstarávaní;

7. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
predložila návrh na rozšírenie využívania 
taxonómie EÚ na verejný sektor a aby pre 
členské štáty zaviedla právne záväzné 
kritériá zeleného verejného obstarávania 
s cieľom minimalizovať ich 
environmentálnu stopu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Edina Tóth

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
predložila taxonómiu EÚ pre verejný 
sektor a nariadenie o zelenom verejnom 
obstarávaní;

7. berie na vedomie možnosť 
zohľadniť environmentálne aspekty 
v rámci súčasnej smernice o verejnom 
obstarávaní a iných odvetvových právnych 
predpisov, ako je smernica o ekologických 
vozidlách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Ulrike Müller, Fredrick Federley

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
predložila taxonómiu EÚ pre verejný 
sektor a nariadenie o zelenom verejnom 
obstarávaní;

7. vyzýva Komisiu, aby naďalej 
podporovala zelené verejné obstarávanie;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Marco Dreosto

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
predložila taxonómiu EÚ pre verejný 
sektor a nariadenie o zelenom verejnom 
obstarávaní;

7. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
predložila legislatívne návrhy na 
zefektívnenie a zjednodušenie právnych 
predpisov Únie v oblasti verejného 
obstarávania;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 124
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva Komisiu, aby do roku 2025 
predložila legislatívny návrh, ktorým sa 
bankám, poisťovniam a súkromným 
investorom (napr. investičným 
spoločnostiam a správcom aktív) 
pôsobiacim v EÚ zakázalo investovať do 
činností alebo odvetví, ktoré výrazne 
poškodzujú ľudí alebo planétu, ako sa 
vymedzuje v článku 2 bode 17 nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2019/2088 z 27. novembra 2019 
o zverejňovaní informácií o udržateľnosti 
v sektore finančných služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
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Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zaviedli celoeurópsky register daňovej 
transparentnosti, v ktorom bude možné 
overiť, či spoločnosti splnili svoje záväzky 
v oblasti daní a sociálneho zabezpečenia 
v členských štátoch EÚ a či sa zúčastňujú 
alebo nezúčastňujú na agresívnom 
daňovom plánovaní; spoločnosti, ktoré 
tieto požiadavky nespĺňajú, by nemali byť 
oprávnené na žiadne financovanie 
z prostriedkov EÚ ani členských štátov, 
nemali by dostávať finančné prostriedky 
na postupy verejného obstarávania ani sa 
zúčastňovať na verejnom obstarávaní 
v rámci EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva Komisiu, aby využila 
taxonómiu na riadenie a sledovanie 
výdavkov na klímu a životné prostredie vo 
všetkých verejných finančných 
prostriedkoch EÚ vrátane budúceho VFR, 
nástroja Next Generation EU a Nástroja 
na podporu platobnej schopnosti, 
programu InvestEU, fondu Mechanizmu 
EÚ na podporu obnovy a odolnosti 
a finančných prostriedkov EIB s cieľom 
zlepšiť systém sledovania klímy 
a životného prostredia v záujme lepšieho 
monitorovania pokroku;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Hermann Tertsch

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva Komisiu, aby zaručila 
dostupnosť, účinnosť a súlad rôznych 
nástrojov, ktoré sú k dispozícii na 
financovanie zelenej transformácie;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 128
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Odsek 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7b. vyzýva Komisiu, aby rozšírila 
povinné požiadavky na transparentnosť 
v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2019/2088 
z 27. novembra 2019 o zverejňovaní 
informácií o udržateľnosti v sektore 
finančných služieb; pre všetkých 
účastníkov finančného trhu a širšiu škálu 
finančných produktov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Odsek 8
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
pravidlá štátnej pomoci s cieľom umožniť 
verejnú podporu pre európsku zelenú 
dohodu a aby zreformovala európsky 
semester s cieľom prehĺbiť začlenenie 
cieľov udržateľného rozvoja a Európskeho 
piliera sociálnych práv;

8. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
pravidlá štátnej pomoci s cieľom umožniť 
verejnú podporu pre európsku zelenú 
dohodu a aby zreformovala európsky 
semester s cieľom prehĺbiť začlenenie 
cieľov udržateľného rozvoja a Európskeho 
piliera sociálnych práv; zdôrazňuje, že 
štátna pomoc by mala podliehať 
podmienenosti a dodržiavať zásadu 
„nespôsobovať významnú škodu“; 
zdôrazňuje, že ako hlavný prispievateľ 
k zdrojom zelenej dohody musí venovať 
osobitnú pozornosť členským štátom 
a kritériám udržateľných investícií, ktoré 
musia dodržiavať; zdôrazňuje, že tieto 
kritériá by mali byť založené na 
udržateľnej taxonómii EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
pravidlá štátnej pomoci s cieľom umožniť 
verejnú podporu pre európsku zelenú 
dohodu a aby zreformovala európsky 
semester s cieľom prehĺbiť začlenenie 
cieľov udržateľného rozvoja a Európskeho 
piliera sociálnych práv;

8. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
pravidlá štátnej pomoci a požiadala 
spoločnosti, ktoré dostávajú podporu 
v odvetviach s vysokými emisiami CO2, 
aby stanovili a zverejnili ciele v oblasti 
klímy založené na vedeckých poznatkoch 
a časovo ohraničený plán transformácie 
na nulovú bilanciu emisií v záujme 
dosiahnuť súlad s európskou zelenou 
dohodou, a aby zreformovala európsky 
semester s cieľom prehĺbiť začlenenie 
cieľov udržateľného rozvoja a Európskeho 
piliera sociálnych práv; konštatuje, že 
akékoľvek preskúmanie pravidiel štátnej 
pomoci by sa malo starostlivo navrhnúť 
tak, aby sa zabránilo narušeniu 
hospodárskej súťaže na vnútornom trhu 
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a aby sa tak zabezpečili rovnaké 
podmienky medzi členskými štátmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
pravidlá štátnej pomoci s cieľom umožniť 
verejnú podporu pre európsku zelenú 
dohodu a aby zreformovala európsky 
semester s cieľom prehĺbiť začlenenie 
cieľov udržateľného rozvoja a Európskeho 
piliera sociálnych práv;

8. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
preskúmala pravidlá štátnej pomoci 
vrátane dočasného rámca zavedeného 
v reakcii na krízu spôsobenú ochorením 
COVID-19 s cieľom zabezpečiť súlad 
podpory s cieľmi Únie v oblasti klímy 
a životného prostredia, najmä s cieľom 
obmedziť zvýšenie globálnej teploty na 
1,5 °C v porovnaní s predindustriálnou 
úrovňou; vyzýva na zásadnú reformu 
európskeho semestra, aby sa 
udržateľnosť a dobré podmienky všetkých 
v rámci hraníc možností planéty stali 
ústredným prvkom a aby sa dosiahli ciele 
vyplývajúce z Parížskej dohody, ciele 
udržateľného rozvoja a Európskeho piliera 
sociálnych práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
pravidlá štátnej pomoci s cieľom umožniť 
verejnú podporu pre európsku zelenú 
dohodu a aby zreformovala európsky 

8. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
pravidlá štátnej pomoci s cieľom stanoviť 
spoločné minimálne normy na spresnenie 
požiadavky, aby sa spoločnosti, ktoré 
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semester s cieľom prehĺbiť začlenenie 
cieľov udržateľného rozvoja a Európskeho 
piliera sociálnych práv;

prijímajú finančnú pomoc, zameriavali na 
dosiahnutie klimatickej neutrality, a aby 
od veľkých spoločností v odvetviach 
s vysokými emisiami, ktoré žiadajú 
o podporu, vyžadovala stanovenie 
a zverejnenie plánu transformácie 
s cieľom zosúladiť svoje operácie 
s Parížskou dohodou a európskou zelenou 
dohodou, zdôrazňuje potrebu reformy 
európskeho semestra s cieľom prehĺbiť 
začlenenie cieľov udržateľného rozvoja 
a Európskeho piliera sociálnych práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
pravidlá štátnej pomoci s cieľom umožniť 
verejnú podporu pre európsku zelenú 
dohodu a aby zreformovala európsky 
semester s cieľom prehĺbiť začlenenie 
cieľov udržateľného rozvoja a 
Európskeho piliera sociálnych práv;

8. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
pravidlá štátnej pomoci s cieľom umožniť 
verejnú podporu pre európsku zelenú 
dohodu;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 134
Sylvia Limmer

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
pravidlá štátnej pomoci s cieľom umožniť 
verejnú podporu pre európsku zelenú 
dohodu a aby zreformovala európsky 

8. vyzýva Komisiu, aby prehodnotila 
celú takzvanú európsku zelenú dohodu a 
upustila od revízie pravidiel štátnej 
pomoci;
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semester s cieľom prehĺbiť začlenenie 
cieľov udržateľného rozvoja a 
Európskeho piliera sociálnych práv;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 135
Billy Kelleher
v mene skupiny Renew
Nils Torvalds, Ulrike Müller, Martin Hojsík

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
pravidlá štátnej pomoci s cieľom umožniť 
verejnú podporu pre európsku zelenú 
dohodu a aby zreformovala európsky 
semester s cieľom prehĺbiť začlenenie 
cieľov udržateľného rozvoja a Európskeho 
piliera sociálnych práv;

8. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
pravidlá štátnej pomoci s cieľom umožniť 
intenzívnejšiu verejnú podporu pre 
európsku zelenú dohodu a zároveň 
zabezpečiť, aby nebola ohrozená 
hospodárska súťaž a optimálne 
fungovanie jednotného trhu, a aby 
zreformovala európsky semester s cieľom 
prehĺbiť začlenenie cieľov udržateľného 
rozvoja a Európskeho piliera sociálnych 
práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Sara Cerdas

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
pravidlá štátnej pomoci s cieľom umožniť 
verejnú podporu pre európsku zelenú 
dohodu a aby zreformovala európsky 
semester s cieľom prehĺbiť začlenenie 
cieľov udržateľného rozvoja a Európskeho 
piliera sociálnych práv;

8. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
pravidlá štátnej pomoci s cieľom umožniť 
verejnú podporu pre európsku zelenú 
dohodu vrátane podpory stratégie EÚ 
„z farmy na stôl“ a stratégie biodiverzity 
do roku 2030, a aby zreformovala 
európsky semester s cieľom prehĺbiť 
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začlenenie cieľov udržateľného rozvoja 
a Európskeho piliera sociálnych práv;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 137
Marco Dreosto

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
pravidlá štátnej pomoci s cieľom umožniť 
verejnú podporu pre európsku zelenú 
dohodu a aby zreformovala európsky 
semester s cieľom prehĺbiť začlenenie 
cieľov udržateľného rozvoja a 
Európskeho piliera sociálnych práv;

8. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
pravidlá štátnej pomoci s cieľom umožniť 
verejnú podporu pre európsku zelenú 
dohodu a aby zrušila európsky semester;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 138
César Luena

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
pravidlá štátnej pomoci s cieľom umožniť 
verejnú podporu pre európsku zelenú 
dohodu a aby zreformovala európsky 
semester s cieľom prehĺbiť začlenenie 
cieľov udržateľného rozvoja a Európskeho 
piliera sociálnych práv;

8. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
pravidlá štátnej pomoci s cieľom umožniť 
verejnú podporu pre európsku zelenú 
dohodu a aby zreformovala európsky 
semester s cieľom prehĺbiť začlenenie 
cieľov udržateľného rozvoja, dohôd o 
biodiverzite a klíme a Európskeho piliera 
sociálnych práv;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 139
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Hermann Tertsch

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
pravidlá štátnej pomoci s cieľom umožniť 
verejnú podporu pre európsku zelenú 
dohodu a aby zreformovala európsky 
semester s cieľom prehĺbiť začlenenie 
cieľov udržateľného rozvoja a Európskeho 
piliera sociálnych práv;

8. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
pravidlá štátnej pomoci a pravidlá 
hospodárskej súťaže s cieľom zjednodušiť 
investície do zelenej transformácie a 
zreformovať európsky semester s cieľom 
prehĺbiť začlenenie cieľov udržateľného 
rozvoja a Európskeho piliera sociálnych 
práv;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 140
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Inese Vaidere, Edina Tóth, 
Maria Spyraki, Lídia Pereira

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
pravidlá štátnej pomoci s cieľom umožniť 
verejnú podporu pre európsku zelenú 
dohodu a aby zreformovala európsky 
semester s cieľom prehĺbiť začlenenie 
cieľov udržateľného rozvoja 
a Európskeho piliera sociálnych práv;

8. berie na vedomie zámer Komisie 
preskúmať pravidlá štátnej pomoci 
s cieľom umožniť verejnú podporu pre 
európsku zelenú dohodu; vyzýva Komisiu, 
aby pri každom budúcom preskúmaní 
zabezpečila začlenenie vnútorného trhu 
a rovnaké podmienky pre všetkých;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Odsek 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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8a. vyzýva Komisiu, aby požiadala 
príjemcov svojich finančných nástrojov 
v odvetviach s vysokými emisiami vrátane 
projektov podporovaných Európskou 
investičnou bankou o vykonanie 
záťažového testu adaptácie na zmenu 
klímy, pričom poukazuje na to, že ak 
príjemca nesplní záťažový test adaptácie 
na zmenu klímy, nie je oprávnený žiadať 
o finančný nástroj Únie; zdôrazňuje, že 
Európska komisia by mala príjemcom 
poskytnúť usmernenia vychádzajúce zo 
stratégie EÚ v oblasti adaptácie na zmenu 
klímy a údajov Európskej 
environmentálnej agentúry o tom, ako 
zosúladiť investičný projekt 
s požiadavkami na adaptáciu na zmenu 
klímy; zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa 
v takýchto usmerneniach primerane 
využívali kritériá stanovené v [nariadení 
o vytvorení rámca na uľahčenie 
udržateľných investícií];

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Odsek 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. žiada, aby bola podpora pre 
spoločnosti podmienená zverejnením 
cieľov v oblasti klímy založených na 
vedeckých poznatkoch a časovo 
ohraničených odvetvových plánov 
transformácie na nulovú bilanciu emisií 
(najmä v prípade odvetví s vysokými 
emisiami CO2); vyzýva Komisiu, aby 
poskytla usmernenia objasňujúce spôsob, 
akým môže udržateľná taxonómia EÚ 
tieto ciele podporovať;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 143
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Edina Tóth, Maria Spyraki, Lídia Pereira, Esther de 
Lange

Návrh stanoviska
Odsek 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. berie na vedomie návrhy na 
reformu európskeho semestra s cieľom 
zintenzívniť začlenenie cieľov 
udržateľného rozvoja a Európskeho 
piliera sociálnych práv; uznáva, že 
európsky semester by sa mal zameriavať 
na zdravé fiškálne politiky a štrukturálne 
reformy na zvýšenie 
konkurencieschopnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Billy Kelleher
v mene skupiny Renew
Martin Hojsík, Pascal Canfin, Catherine Chabaud

Návrh stanoviska
Odsek 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. vyzýva Komisiu, aby zrevidovala 
smernicu o zverejňovaní nefinančných 
informácií s cieľom zabezpečiť, aby 
všetky príslušné spoločnosti pôsobiace 
v odvetviach s vysokými emisiami uhlíka 
podávali správy a zverejňovali svoje ciele 
v oblasti znižovania emisií uhlíka 
v záujme zabezpečenia ich súladu 
s Parížskou dohodou;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 145
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Odsek 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. zdôrazňuje, že environmentálne 
úvahy a riziká možno začleniť do ročných 
rozpočtov členských štátov 
a strednodobých plánov prostredníctvom 
referenčného porovnávania ich postupov 
zeleného rozpočtovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Billy Kelleher
v mene skupiny Renew
Martin Hojsík, Frédérique Ries, Catherine Chabaud, Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Odsek 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8b. vyzýva Komisiu, aby pri 
schvaľovaní žiadosti členského štátu 
o štátnu pomoc v súlade s článkom 108 
ZFEÚ vo svojom rozhodnutí zahrnula 
ustanovenie o tom, že príjemca musí 
preukázať súlad svojho obchodného 
modelu a činností s cieľmi stanovenými 
v článku 2 nariadenia (EÚ) 2018/1999 
(európsky právny predpis v oblasti klímy);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Sylvia Limmer

Návrh stanoviska
Odsek 9
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. žiada, aby boli všetky investície, 
ktoré sú potrebné na zmiernenie zmeny 
klímy, adaptáciu na zmenu klímy a 
spravodlivú transformáciu, vyňaté z Paktu 
stability a rastu.

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 148
Margarita de la Pisa Carrión, Hermann Tertsch

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. žiada, aby boli všetky investície, 
ktoré sú potrebné na zmiernenie zmeny 
klímy, adaptáciu na zmenu klímy a 
spravodlivú transformáciu, vyňaté z Paktu 
stability a rastu.

vypúšťa sa

Or. es

Pozmeňujúci návrh 149
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Inese Vaidere, Edina Tóth, 
Esther de Lange

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. žiada, aby boli všetky investície, 
ktoré sú potrebné na zmiernenie zmeny 
klímy, adaptáciu na zmenu klímy 
a spravodlivú transformáciu, vyňaté 
z Paktu stability a rastu.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 150
Sirpa Pietikäinen

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. žiada, aby boli všetky investície, 
ktoré sú potrebné na zmiernenie zmeny 
klímy, adaptáciu na zmenu klímy 
a spravodlivú transformáciu, vyňaté 
z Paktu stability a rastu.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Ulrike Müller, Nils Torvalds

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. žiada, aby boli všetky investície, 
ktoré sú potrebné na zmiernenie zmeny 
klímy, adaptáciu na zmenu klímy 
a spravodlivú transformáciu, vyňaté 
z Paktu stability a rastu.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. žiada, aby boli všetky investície, 
ktoré sú potrebné na zmiernenie zmeny 
klímy, adaptáciu na zmenu klímy 
a spravodlivú transformáciu, vyňaté 
z Paktu stability a rastu.

9. vyzýva Komisiu, aby predĺžila 
proces európskeho semestra tým, že 
doplní súčasný prístup založený na 
fiškálnej a rozpočtovej disciplíne 
o klimatickú a environmentálnu 
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disciplínu, a to bez oslabenia európskeho 
semestra; vyzýva preto Európsku komisiu, 
aby zaviedla nový klimatický ukazovateľ, 
ktorý bude odzrkadľovať hospodárske 
ukazovatele s cieľom posúdiť rozdiely 
medzi štruktúrou rozpočtov členských 
štátov a pokrokom každého z ich 
vnútroštátnych rozpočtov smerom 
k scenáru v súlade s Parížskou dohodou; 
zdôrazňuje, že je potrebné, aby tento 
ukazovateľ poskytol členským štátom 
informácie o ich trajektórii teplôt v súlade 
s Parížskou dohodou, na základe čoho by 
európsky semester mohol poskytnúť 
odporúčania týkajúce sa zníženia ich 
klimatického dlhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. žiada, aby boli všetky investície, 
ktoré sú potrebné na zmiernenie zmeny 
klímy, adaptáciu na zmenu klímy 
a spravodlivú transformáciu, vyňaté 
z Paktu stability a rastu.

9. zdôrazňuje, že je potrebné 
odstrániť prekážky pre verejné investície 
v prospech transformácie na hospodárstvo 
s nulovou bilanciou emisií; pripomína 
svoju podporu kvalifikovaného 
zaobchádzania s verejnými investíciami, 
ktoré sú v súlade s taxonómiou; žiada, aby 
boli všetky investície, ktoré sú potrebné na 
zmiernenie zmeny klímy, adaptáciu na 
zmenu klímy a spravodlivú transformáciu, 
vyňaté z Paktu stability a rastu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
César Luena

Návrh stanoviska
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Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. žiada, aby boli všetky investície, 
ktoré sú potrebné na zmiernenie zmeny 
klímy, adaptáciu na zmenu klímy a 
spravodlivú transformáciu, vyňaté z Paktu 
stability a rastu.

9. žiada, aby boli všetky investície, 
ktoré sú potrebné na zmiernenie zmeny 
klímy, adaptáciu na zmenu klímy vrátane 
riešení blízkych prírode a spravodlivú 
transformáciu, vyňaté z Paktu stability a 
rastu.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 155
Marco Dreosto

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. žiada, aby boli všetky investície, 
ktoré sú potrebné na zmiernenie zmeny 
klímy, adaptáciu na zmenu klímy a 
spravodlivú transformáciu, vyňaté z Paktu 
stability a rastu.

9. žiada, aby boli všetky verejné 
investície, ktoré sú potrebné na oživenie 
hospodárstva po pandémii COVID-19, 
vrátane investícií na vykonávanie politík v 
oblasti životného prostredia a klímy, 
vyňaté z Paktu stability a rastu.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 156
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. žiada, aby boli všetky investície, 
ktoré sú potrebné na zmiernenie zmeny 
klímy, adaptáciu na zmenu klímy 
a spravodlivú transformáciu, vyňaté 
z Paktu stability a rastu.

9. žiada, aby boli všetky investície, 
ktoré sú potrebné na zmiernenie zmeny 
klímy, adaptáciu na zmenu klímy 
a spravodlivú transformáciu, vyňaté 
z Paktu stability a rastu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 157
Billy Kelleher
v mene skupiny Renew

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. žiada, aby boli všetky investície, 
ktoré sú potrebné na zmiernenie zmeny 
klímy, adaptáciu na zmenu klímy 
a spravodlivú transformáciu, vyňaté 
z Paktu stability a rastu.

9. žiada, aby boli všetky investície, 
ktoré sú potrebné na zmiernenie zmeny 
klímy, adaptáciu na zmenu klímy 
a spravodlivú transformáciu, vyňaté 
z Paktu stability a rastu na obdobie 
desiatich rokov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Aurelia Beigneux, Catherine Griset

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. žiada, aby boli všetky investície, 
ktoré sú potrebné na zmiernenie zmeny 
klímy, adaptáciu na zmenu klímy a 
spravodlivú transformáciu, vyňaté z Paktu 
stability a rastu.

9. žiada, aby sa uskutočnili všetky 
investície, ktoré sú potrebné na zmiernenie 
zmeny klímy, adaptáciu na zmenu klímy a 
spravodlivú transformáciu, a aby boli 
vyňaté z Paktu stability a rastu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 159
Alexander Bernhuber

Návrh stanoviska
Odsek 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. žiada o zriadenie osobitného fondu 
na podporu začleňovania projektov 
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v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, 
ako aj na využívanie obnoviteľných 
stavebných materiálov (napr. výstavba 
z dreva, izolačné materiály vyrobené 
z obnoviteľných surovín); tento fond musí 
čerpať z využívania energie z fosílnych 
palív; za každú kWh energie z fosílnych 
palív, ktorá sa uvedie na európsky trh, je 
nutné preukázať dodanie rovnakého 
množstva (1 kWh) energie 
z obnoviteľných zdrojov; to možno 
dosiahnuť prispievaním do tohto fondu 
na podporu transformácie na 
biohospodárstvo.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Odsek 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. vyzýva Komisiu, aby výrazne 
zvýšila financovanie technickej pomoci 
v rámci Európskeho centra investičného 
poradenstva (EIAH) a iných príslušných 
zdrojov financovania s cieľom zabezpečiť, 
aby technická pomoc dosiahla 1 % 
celkovej sumy, ktorá sa má vynaložiť; 
vyzýva Komisiu, aby zamerala technickú 
pomoc na projekty a odvetvia s najvyššou 
environmentálnou, sociálnou pridanou 
hodnotou a pridanou hodnotou 
z hľadiska odolnosti, najmä na riešenia 
blízke prírode, ktoré môžu celkovo 
prispieť k zmierneniu zmeny klímy, 
adaptácii na zmenu klímy a prínosom 
z hľadiska biodiverzity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
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Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Odsek 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. domnieva sa, že budúca stratégia 
EÚ pre udržateľné financovanie je 
veľkou príležitosťou na urýchlenie 
prechodu na udržateľnejšie 
maloobchodné investície; vyzýva preto 
Komisiu, aby navrhla potrebné 
legislatívne opatrenia na podnietenie 
občanov, aby investovali do udržateľného 
financovania, a to na základe kritérií 
stanovených v [nariadení o vytvorení 
rámca na uľahčenie udržateľných 
investícií]

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Odsek 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. vyzýva Komisiu, aby bezodkladne 
predložila komplexný súbor legislatívnych 
opatrení na podstatné zníženie 
celosvetovej ekologickej stopy 
súkromného sektora vrátane, ale nie 
výlučne, povinného zverejňovania 
informácií súvisiacich s klímou a iných 
environmentálnych informácií zo strany 
podnikov prostredníctvom ambicióznej 
reformy smernice o zverejňovaní 
nefinančných informácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
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Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Odsek 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. vyzýva na posilnenie úlohy 
Európskej investičnej banky 
a Európskeho investičného fondu pri 
financovaní transformácie; zdôrazňuje, že 
osobitná pozornosť by sa mala venovať 
kritériám týkajúcim sa ochrany klímy, 
životného prostredia a sociálneho 
zabezpečenia, ktorými sa riadia 
udržateľné investície EIB a EIF a ktoré 
sú v súlade so zásadou „nespôsobovať 
významnú škodu“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Marco Dreosto

Návrh stanoviska
Odsek 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. je proti zavedeniu nových 
vlastných zdrojov EÚ, ktoré v konečnom 
dôsledku povedie k väčšiemu daňovému 
zaťaženiu občanov a podnikov a k menšej 
demokratickej kontrole hospodárskych a 
rozpočtových politík;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 165
Billy Kelleher
v mene skupiny Renew
Ulrike Müller, Martin Hojsík, Nils Torvalds, Fredrick Federley, Catherine Chabaud

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

9a. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
spolupracovala s investormi zo 
súkromného sektora a aby v prípade 
potreby použila primerané stimuly 
s cieľom maximalizovať svoje investície 
do zelenej transformácie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Lídia Pereira, Esther de Lange

Návrh stanoviska
Odsek 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. zdôrazňuje význam posilnenia 
hospodárskeho rastu pri uľahčovaní 
investícií potrebných na uskutočnenie 
transformácie hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Odsek 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9b. domnieva sa, že súčasťou 
mandátu ECB je aj podpora 
udržateľnosti; vyzýva preto ECB, aby 
pokročila v preskúmavaní stratégie 
menovej politiky s cieľom čo najskôr 
zastaviť financovanie hospodárskych 
činností, ktoré značne poškodzujú 
environmentálne alebo sociálne ciele; 
vyzýva ECB, aby vo finančných 
inštitúciách, nad ktorými vykonáva 
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dohľad, naďalej vykonávala každoročné 
záťažové testy v oblasti klímy; vyzýva 
ECB, aby zhodnotila, akým spôsobom do 
svojho kolaterálového rámca zahrnie 
kritériá udržateľnosti, nákupy aktív 
a cielené refinančné operácie, a aby 
zároveň posúdila spôsoby usmerňovania 
úverov smerom k investíciám do 
energetickej transformácie s cieľom 
obnoviť udržateľné hospodárstvo po 
pandémii COVID-19; vyzýva ECB, aby 
v prípade potreby využila na tieto 
opatrenia taxonómiu EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Marco Dreosto

Návrh stanoviska
Odsek 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9b. požaduje nahradenie systému EÚ 
na obchodovanie s emisiami 
mechanizmom kompenzácie uhlíka na 
hraniciach, ktorý je v súlade s normami 
Svetovej obchodnej organizácie a je 
založený na uhlíkovej stope dovážaného 
tovaru, pričom sa zohľadňujú priame 
emisie, emisie z výroby elektrickej energie 
a emisie z používania surovín; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby podporili toto 
obchodné opatrenie primeranými 
stimulmi pre návrat výroby premiestnenej 
do tretích krajín;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 169
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Odsek 9 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9b. víta novú politiku EIB týkajúcu sa 
poskytovania úverov v oblasti energetiky 
a vyzýva inštitúciu, aby v rámci svojho 
plánu zriadiť klimatickú banku na roky 
2021 – 2025 vypracovala jasnú 
a transparentnú metodiku s využitím 
taxonómie s cieľom zabezpečiť, aby boli 
všetky financované projekty v súlade 
s teplotnými cieľmi Parížskej dohody, aby 
boli konzistentné s transformáciou na 
klimaticky neutrálne hospodárstvo a aby 
dodržiavali zásadu „nespôsobovať 
významnú škodu“ v súvislosti 
s biodiverzitou a ekosystémami.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Odsek 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9b. naliehavo vyzýva ECB, aby 
pokročila v preskúmavaní stratégie 
menovej politiky s cieľom čo najskôr 
zastaviť financovanie hospodárskych 
činností, ktoré značne poškodzujú 
environmentálne alebo sociálne ciele; 
vyzýva ECB, aby vo finančných 
inštitúciách, nad ktorými vykonáva 
dohľad, naďalej vykonávala každoročné 
záťažové testy v oblasti klímy; vyzýva 
ECB, aby v prípade potreby využila na 
tieto opatrenia taxonómiu EÚ, ako sa 
uvádza aj v jej záväzku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
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Petros Kokkalis

Návrh stanoviska
Odsek 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9b. víta úsilie Európskej investičnej 
banky (EIB) o revíziu svojej politiky 
poskytovania úverov v oblasti energetiky 
a vynaloženie 50 % svojich operácií na 
opatrenia v oblasti klímy 
a environmentálnej udržateľnosti; 
očakáva, že zvyšných 50 % jej portfólia sa 
zameria na zabezpečenie dodržiavania 
zásady „nespôsobovať škodu“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Jessica Polfjärd, Pernille Weiss, Alexander Bernhuber, Inese Vaidere, Edina Tóth, 
Maria Spyraki, Radan Kanev, Lídia Pereira

Návrh stanoviska
Odsek 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9b. vyzýva Komisiu, aby uľahčila 
výmenu najlepších postupov medzi 
členskými štátmi, pokiaľ ide o úlohu 
verejných investícií pri dosahovaní cieľov 
zelenej dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Pär Holmgren

Návrh stanoviska
Odsek 9 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9c. vyzýva európske orgány dohľadu 
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(ESA), aby v spolupráci s príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi vo finančných 
inštitúciách, nad ktorými vykonávajú 
dohľad, urýchlene pristúpili k vykonaniu 
každoročných záťažových testov v oblasti 
klímy, o čom sa v súčasnosti diskutuje 
najmä v rámci siete centrálnych bánk 
a regulačných orgánov pre ekologizáciu 
finančného systému (NGFS), s cieľom 
určiť, v ktorej oblasti a v akej miere sa 
finančné riziká súvisiace s klímou 
vyskytujú v portfóliách príslušných 
finančných inštitúcií EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Odsek 9 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9c. domnieva sa, že súčasťou 
mandátu ECB je aj boj proti zmene klímy 
a podpora udržateľnosti; vyzýva preto 
ECB, aby preskúmala svoju stratégiu 
menovej politiky s cieľom zosúladiť svoj 
kolaterálový rámec s Parížskou dohodou 
a každoročne zverejňovala úroveň tohto 
súladu a aby zároveň stanovila plán 
s jasnými cieľmi, pričom na tieto 
opatrenia môže v prípade potreby využiť 
taxonómiu EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Odsek 9 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9c. vyzýva Komisiu, aby posúdila 
možné nové finančné zdroje na 
transformáciu, ktoré sú environmentálne 
aj sociálne udržateľné, najmä v oblasti 
zdaňovania (napr. celoeurópske daňové 
úľavy pre spoločnosti, daň z majetku 
v EÚ, mechanizmus kompenzácie uhlíka 
na hraniciach, daň z plastov), a aby 
zaviedla reformu fiškálnych pravidiel EÚ 
s cieľom uľahčiť verejné investície do 
dekarbonizácie hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Marco Dreosto

Návrh stanoviska
Odsek 9 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9c. varuje Komisiu pred použitím 
techník finančného inžinierstva, ako aj 
pred multiplikátormi otáznej užitočnosti 
na zverejňovanie ambicióznych údajov, 
ktoré však nepredstavujú skutočnú výšku 
rozpočtu;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 177
Maria Arena, Mohammed Chahim, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Odsek 9 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9d. domnieva sa, že nadchádzajúca 
obnovená stratégia EÚ pre udržateľné 
financovanie, ktorá sa má zverejniť vo 
štvrtom štvrťroku 2020, je veľkou 
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príležitosťou na urýchlenie prechodu na 
odolnejšie a udržateľnejšie financovanie; 
vyzýva preto Komisiu, aby sa opierala 
o túto stratégiu a predložila legislatívne 
návrhy týkajúce sa štandardizovaného 
podávania správ o udržateľnosti podnikov 
a náležitej starostlivosti podnikov v oblasti 
životného prostredia a ľudských práv; 
vyzýva Komisiu, aby preskúmala príslušné 
nariadenia o rozpočtových pravidlách 
s cieľom lepšie začleniť finančné riziká, 
faktory a preferencie súvisiace 
s udržateľnosťou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Odsek 9 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9d. vyzýva európske orgány dohľadu 
(ESA), aby v spolupráci s príslušnými 
vnútroštátnymi orgánmi vo finančných 
inštitúciách, nad ktorými vykonávajú 
dohľad, zaviedli každoročné záťažové 
testy v oblasti klímy, o čom sa v súčasnosti 
diskutuje najmä v rámci siete centrálnych 
bánk a regulačných orgánov pre 
ekologizáciu finančného systému 
(NGFS), s cieľom určiť, v ktorej oblasti 
a v akej miere sa finančné riziká súvisiace 
s klímou vyskytujú v portfóliách 
príslušných finančných inštitúcií EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Marco Dreosto

Návrh stanoviska
Odsek 9 d (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9d. 10. poznamenáva, že zapojenie 
skupiny BlackRock ako novej poradkyne 
Komisie pre „udržateľné financie“ môže 
pri výkone jej úloh viesť ku konfliktu 
záujmov. 1a

_________________
1a Tento pozmeňujúci návrh by sa mal 
považovať za bod 10.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 180
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Odsek 9 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9e. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
smernicu o zverejňovaní nefinančných 
informácií a predložila nové právne 
predpisy o správe a riadení spoločností 
s cieľom zabezpečiť, aby všetky veľké 
spoločnosti pôsobiace v odvetviach 
s vysokými emisiami uhlíka vypracovali 
a zverejnili svoje ciele v oblasti zníženia 
emisií uhlíka, ako aj plány transformácie 
v záujme zabezpečenia súladu ich 
obchodných činností s Parížskou 
dohodou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Pascal Canfin

Návrh stanoviska
Odsek 9 f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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9f. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že riziká, vplyvy a závislosti súvisiace 
s biodiverzitou budú začlenené do 
príslušných právnych predpisov EÚ 
vrátane smernice o zverejňovaní 
nefinančných informácií, delegovaných 
aktov nariadenia o zverejňovaní a iných 
príslušných právnych predpisov 
týkajúcich sa podnikov a financií;

Or. en


