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Pozmeňujúci návrh 1
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig

Návrh stanoviska
 Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. pripomína, že rozpočet Únie na rok 
2021 je prvým rozpočtom viacročného 
finančného rámca (VFR) na roky 2021 – 
2027; zdôrazňuje, že sumy pridelené na 
rozpočet na rok 2021 by mali zodpovedať 
očakávaniam občanov Únie v Európe po 
období pandémie COVID-19, podporiť 
silné oživenie hospodárstva a byť v súlade 
s Parížskou dohodou a cieľmi uvedenými v 
zelenej dohode, a najmä s cieľom 
dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 
neutrálnosť, a zároveň podporovať členské 
štáty, ktoré boli najviac postihnuté; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila rozpočet Únie na 
rok 2021 z hľadiska ustanovení tohto 
odseku a v prípade ich nedodržania 
vykonala príslušné opravy;

1. pripomína, že rozpočet Únie na rok 
2021 je prvým rozpočtom viacročného 
finančného rámca (VFR) na roky 2021 – 
2027; zdôrazňuje, že sumy pridelené na 
rozpočet na rok 2021 by mali zodpovedať 
očakávaniam ľudí žijúcich v Európskej 
únii po období pandémie COVID-19, 
zabezpečiť sociálne udržateľné a 
spravodlivé oživenie hospodárstva, byť v 
plnom súlade s Parížskou dohodou 
obmedziť globálny nárast teploty na 1,5 
℃ v porovnaní s predindustriálnou 
úrovňou a s cieľmi uvedenými v zelenej 
dohode, a najmä s cieľmi dosiahnuť 
najneskôr do roku 2040 klimatickú 
neutrálnosť a dosiahnuť sociálne 
spravodlivú transformáciu, a zároveň 
podporovať členské štáty, ktoré boli 
najviac postihnuté; vyzýva Komisiu, aby 
posúdila rozpočet Únie na rok 2021 z 
hľadiska ustanovení tohto odseku a v 
prípade ich nedodržania vykonala príslušné 
opravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Monika Beňová

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. pripomína, že rozpočet Únie na rok 
2021 je prvým rozpočtom viacročného 
finančného rámca (VFR) na roky 2021 – 
2027; zdôrazňuje, že sumy pridelené na 
rozpočet na rok 2021 by mali zodpovedať 

1. pripomína, že rozpočet Únie na rok 
2021 je prvým rozpočtom viacročného 
finančného rámca (VFR) na roky 2021 – 
2027; zdôrazňuje, že sumy pridelené na 
rozpočet na rok 2021 by mali zodpovedať 
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očakávaniam občanov Únie v Európe po 
období pandémie COVID-19, podporiť 
silné oživenie hospodárstva a byť v súlade 
s Parížskou dohodou a cieľmi uvedenými v 
zelenej dohode, a najmä s cieľom 
dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 
neutrálnosť, a zároveň podporovať členské 
štáty, ktoré boli najviac postihnuté; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila rozpočet Únie na 
rok 2021 z hľadiska ustanovení tohto 
odseku a v prípade ich nedodržania 
vykonala príslušné opravy;

očakávaniam občanov Únie v Európe po 
období pandémie COVID-19, podporiť 
silné oživenie hospodárstva a zlepšiť 
verejné zdravie a byť v súlade s Parížskou 
dohodou a cieľmi uvedenými v zelenej 
dohode, a najmä s cieľom dosiahnuť 
najneskôr do roku 2050 klimatickú 
neutrálnosť, a zároveň podporovať členské 
štáty, ktoré boli najviac postihnuté; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila rozpočet Únie na 
rok 2021 z hľadiska ustanovení tohto 
odseku a v prípade ich nedodržania 
vykonala príslušné opravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Petros Kokkalis 

Návrh stanoviska
 Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. pripomína, že rozpočet Únie na rok 
2021 je prvým rozpočtom viacročného 
finančného rámca (VFR) na roky 2021 – 
2027; zdôrazňuje, že sumy pridelené na 
rozpočet na rok 2021 by mali zodpovedať 
očakávaniam občanov Únie v Európe po 
období pandémie COVID-19, podporiť 
silné oživenie hospodárstva a byť v súlade 
s Parížskou dohodou a cieľmi uvedenými v 
zelenej dohode, a najmä s cieľom 
dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 
neutrálnosť, a zároveň podporovať členské 
štáty, ktoré boli najviac postihnuté; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila rozpočet Únie na 
rok 2021 z hľadiska ustanovení tohto 
odseku a v prípade ich nedodržania 
vykonala príslušné opravy;

1. pripomína, že rozpočet Únie na rok 
2021 je prvým rozpočtom aktualizovaného 
a veľmi ambiciózneho viacročného 
finančného rámca (VFR) na roky 2021 – 
2027; zdôrazňuje, že sumy pridelené na 
rozpočet na rok 2021 by mali zodpovedať 
očakávaniam občanov Únie v Európe po 
období pandémie COVID-19, podporiť 
silné oživenie hospodárstva a byť v súlade 
s Parížskou dohodou obmedziť nárast 
teploty na 1,5 °C a v súlade cieľmi 
uvedenými v zelenej dohode, a najmä s 
cieľom dosiahnuť najneskôr do roku 2050 
klimatickú neutrálnosť, a zároveň 
podporovať členské štáty, ktoré boli 
najviac postihnuté; vyzýva Komisiu, aby 
posúdila rozpočet Únie na rok 2021 z 
hľadiska ustanovení tohto odseku a v 
prípade ich nedodržania vykonala príslušné 
opravy; 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 4
Alexandr Vondra

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. pripomína, že rozpočet Únie na rok 
2021 je prvým rozpočtom viacročného 
finančného rámca (VFR) na roky 2021 – 
2027; zdôrazňuje, že sumy pridelené na 
rozpočet na rok 2021 by mali zodpovedať 
očakávaniam občanov Únie v Európe po 
období pandémie COVID-19, podporiť 
silné oživenie hospodárstva a byť v súlade 
s Parížskou dohodou a cieľmi uvedenými v 
zelenej dohode, a najmä s cieľom 
dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 
neutrálnosť, a zároveň podporovať 
členské štáty, ktoré boli najviac postihnuté; 
vyzýva Komisiu, aby posúdila rozpočet 
Únie na rok 2021 z hľadiska ustanovení 
tohto odseku a v prípade ich nedodržania 
vykonala príslušné opravy;

1. pripomína, že rozpočet Únie na rok 
2021 je prvým rozpočtom viacročného 
finančného rámca (VFR) na roky 2021 – 
2027; zdôrazňuje, že sumy pridelené na 
rozpočet na rok 2021 by mali zodpovedať 
očakávaniam občanov Únie v Európe po 
období pandémie COVID-19, podporiť 
silné oživenie hospodárstva a byť v súlade 
s Parížskou dohodou, a zároveň 
podporovať členské štáty, ktoré boli 
najviac postihnuté; vyzýva Komisiu, aby 
posúdila rozpočet Únie na rok 2021 z 
hľadiska ustanovení tohto odseku a v 
prípade ich nedodržania vykonala príslušné 
opravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
João Ferreira

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zastáva názor, že rozpočet EÚ sa 
musí zvýšiť, pričom väčší dôraz by sa mal 
klásť na jeho prerozdeľovaciu funkciu s 
podporou účinnej hospodárskej a 
sociálnej konvergencie medzi členskými 
štátmi – prostredníctvom zavedenia 
štrukturálnych fondov a financovania 
investícií – a podporou výrobných odvetví 
a zamestnanosti s právami, s cieľom 
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zabezpečiť sociálnu a hospodársku 
súdržnosť Únie;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 6
Monika Beňová

Návrh stanoviska
Odsek 2 

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta ustanovenie Nástroja na 
podporu platobnej schopnosti, v ktorom sa 
uvádza, že príjemcovia finančnej podpory 
sa budú nabádať k tomu, aby zaviedli plán 
zelenej transformácie; zastáva názor, že 
toto ustanovenie by malo byť povinné;

2. víta ustanovenie Nástroja na 
podporu platobnej schopnosti, v ktorom sa 
uvádza, že príjemcovia finančnej podpory 
sa budú nabádať k tomu, aby zaviedli plán 
zelenej transformácie; zastáva názor, že 
toto ustanovenie by malo byť povinné; 
pripomína, že SSI je jedným z mnohých 
nástrojov používaných na proces obnovy; 
zdôrazňuje, že všetky zdroje vyčlenené na 
plán obnovy by mali prispieť k 
ekologickej transformácii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Esther de Lange

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta ustanovenie Nástroja na 
podporu platobnej schopnosti, v ktorom sa 
uvádza, že príjemcovia finančnej podpory 
sa budú nabádať k tomu, aby zaviedli plán 
zelenej transformácie; zastáva názor, že 
toto ustanovenie by malo byť povinné;

2. víta Nástroj na podporu platobnej 
schopnosti s cieľom zlepšiť rovnaké 
podmienky na jednotnom trhu a 
ustanovenie, v ktorom sa uvádza, že 
príjemcovia finančnej podpory sa budú 
nabádať k tomu, aby zaviedli plán zelenej 
transformácie v súlade s cieľmi zelenej 
dohody; zastáva názor, že toto ustanovenie 
by malo byť povinné a malo by byť 
prepojené s jasnými a transparentnými 
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cieľmi v oblasti klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta ustanovenie Nástroja na 
podporu platobnej schopnosti, v ktorom sa 
uvádza, že príjemcovia finančnej podpory 
sa budú nabádať k tomu, aby zaviedli plán 
zelenej transformácie; zastáva názor, že 
toto ustanovenie by malo byť povinné;

2. víta ustanovenie Nástroja na 
podporu platobnej schopnosti, v ktorom sa 
uvádza, že príjemcovia finančnej podpory 
sa budú nabádať k tomu, aby zaviedli plán 
zelenej transformácie; zastáva názor, že 
toto ustanovenie by malo byť povinné a 
malo by obsahovať povinnosť 
„neškodiť“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Alexandr Vondra

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta ustanovenie Nástroja na 
podporu platobnej schopnosti, v ktorom sa 
uvádza, že príjemcovia finančnej podpory 
sa budú nabádať k tomu, aby zaviedli plán 
zelenej transformácie; zastáva názor, že 
toto ustanovenie by malo byť povinné;

2. víta ustanovenie Nástroja na 
podporu platobnej schopnosti, v ktorom sa 
uvádza, že príjemcovia finančnej podpory 
sa budú nabádať k tomu, aby zaviedli plán 
zelenej transformácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
João Ferreira
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Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že účinky politík a 
mechanizmov stanovených v práve EÚ, 
ktoré si vyžadujú škrty v sociálnej funkcii 
štátu, znižovanie verejných investícií, 
liberalizáciu a privatizáciu strategických 
odvetví, ktoré vedú k oslabeniu 
produktívneho aparátu najslabších 
hospodárstiev, sú teraz bolestivo 
viditeľné; domnieva sa, že všetkým je 
jasné, že tieto politiky vystavili  členské 
štáty menšej pripravenosti a ochrane, 
pokiaľ ide o dôsledky akejkoľvek krízy a 
vážne ťažkosti pri riešení veľmi potrebnej 
ekologickej transformácie;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 11
João Ferreira

Návrh stanoviska
Odsek 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. vyzýva na výrazné zvýšenie 
rozpočtových riadkov súvisiacich s 
hospodárskou, sociálnou a územnou 
súdržnosťou, aby sa zásada 
prerozdeľovania v plnej miere 
dodržiavala; dodáva, že je to jediný 
spôsob, ako môže Únia zabezpečiť, aby 
členské štáty mali potrebné zdroje na 
investovanie do ekologickej 
transformácie;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 12
Alexandr Vondra
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Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že Únia by mala tiež 
zostavovaním svojho rozpočtu preukázať 
vedúce postavenie v celosvetovom boji 
proti zmene klímy; zdôrazňuje, že by sa 
malo vyvinúť maximálne úsilie, aby sa 
zabezpečilo, že celkové ciele 
zohľadňovania problematiky zmeny klímy 
a biodiverzity sa dosiahnu čo najskôr; 
pripomína pozíciu Parlamentu, ktorá 
vyzýva na vyčlenenie 10 % rozpočtu Únie 
na výdavky v oblasti biodiverzity; 
poukazuje na to, že výdavky súvisiace s 
klímou a biodiverzitou sa musia sledovať 
na základe spoľahlivejšej, transparentnejšej 
a komplexnejšej metodiky; zastáva názor, 
že nariadenie o taxonómii poskytuje 
vhodný rámec na aktualizáciu tejto 
metodiky;

3. zdôrazňuje, že by sa malo vyvinúť 
maximálne úsilie, aby sa zabezpečilo, že 
celkové ciele zohľadňovania problematiky 
zmeny klímy a biodiverzity sa dosiahnu čo 
najskôr; pripomína pozíciu Parlamentu, 
ktorá vyzýva na vyčlenenie 10 % rozpočtu 
Únie na výdavky v oblasti biodiverzity; 
poukazuje na to, že výdavky súvisiace s 
klímou a biodiverzitou sa musia sledovať 
na základe spoľahlivejšej, transparentnejšej 
a komplexnejšej metodiky; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Monika Beňová

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že Únia by mala tiež 
zostavovaním svojho rozpočtu preukázať 
vedúce postavenie v celosvetovom boji 
proti zmene klímy; zdôrazňuje, že by sa 
malo vyvinúť maximálne úsilie, aby sa 
zabezpečilo, že celkové ciele 
zohľadňovania problematiky zmeny klímy 
a biodiverzity sa dosiahnu čo najskôr; 
pripomína pozíciu Parlamentu, ktorá 
vyzýva na vyčlenenie 10 % rozpočtu Únie 
na výdavky v oblasti biodiverzity; 
poukazuje na to, že výdavky súvisiace s 

3. domnieva sa, že Únia by mala tiež 
zostavovaním svojho rozpočtu preukázať 
vedúce postavenie v celosvetovom boji 
proti zmene klímy; zdôrazňuje, že by sa 
malo vyvinúť maximálne úsilie, aby sa 
zabezpečilo, že celkové ciele 
zohľadňovania problematiky zmeny klímy 
a biodiverzity sa dosiahnu čo najskôr; 
pripomína pozíciu Parlamentu, ktorá 
vyzýva na vyčlenenie 10 % rozpočtu Únie 
na výdavky v oblasti biodiverzity a pozíciu 
Výboru pre životné prostredie, verejné 
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klímou a biodiverzitou sa musia sledovať 
na základe spoľahlivejšej, transparentnejšej 
a komplexnejšej metodiky; zastáva názor, 
že nariadenie o taxonómii poskytuje 
vhodný rámec na aktualizáciu tejto 
metodiky;

zdravie a bezpečnosť potravín vyčleniť 
40 % rozpočtu Únie na výdavky v oblasti 
klímy; poukazuje na to, že výdavky 
súvisiace s klímou a biodiverzitou sa musia 
sledovať na základe spoľahlivejšej, 
transparentnejšej a komplexnejšej 
metodiky; zastáva názor, že nariadenie o 
taxonómii poskytuje vhodný rámec na 
aktualizáciu tejto metodiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Esther de Lange

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že Únia by mala tiež 
zostavovaním svojho rozpočtu preukázať 
vedúce postavenie v celosvetovom boji 
proti zmene klímy; zdôrazňuje, že by sa 
malo vyvinúť maximálne úsilie, aby sa 
zabezpečilo, že celkové ciele 
zohľadňovania problematiky zmeny klímy 
a biodiverzity sa dosiahnu čo najskôr; 
pripomína pozíciu Parlamentu, ktorá 
vyzýva na vyčlenenie 10 % rozpočtu Únie 
na výdavky v oblasti biodiverzity; 
poukazuje na to, že výdavky súvisiace s 
klímou a biodiverzitou sa musia sledovať 
na základe spoľahlivejšej, transparentnejšej 
a komplexnejšej metodiky; zastáva názor, 
že nariadenie o taxonómii poskytuje 
vhodný rámec na aktualizáciu tejto 
metodiky;

3. domnieva sa, že Únia by mala tiež 
zostavovaním svojho rozpočtu preukázať 
vedúce postavenie v celosvetovom boji 
proti zmene klímy; zdôrazňuje, že by sa 
malo vyvinúť maximálne úsilie, aby sa 
zabezpečilo, že celkové ciele 
zohľadňovania problematiky zmeny klímy 
a biodiverzity sa dosiahnu čo najskôr; 
pripomína pozíciu Parlamentu, ktorá 
vyzýva na vyčlenenie 10 % rozpočtu Únie 
na výdavky v oblasti biodiverzity; 
poukazuje na to, že výdavky súvisiace s 
klímou a biodiverzitou sa musia sledovať 
na základe spoľahlivejšej, transparentnejšej 
a komplexnejšej metodiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig

Návrh stanoviska
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Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že Únia by mala tiež 
zostavovaním svojho rozpočtu preukázať 
vedúce postavenie v celosvetovom boji 
proti zmene klímy; zdôrazňuje, že by sa 
malo vyvinúť maximálne úsilie, aby sa 
zabezpečilo, že celkové ciele 
zohľadňovania problematiky zmeny klímy 
a biodiverzity sa dosiahnu čo najskôr; 
pripomína pozíciu Parlamentu, ktorá 
vyzýva na vyčlenenie 10 % rozpočtu Únie 
na výdavky v oblasti biodiverzity; 
poukazuje na to, že výdavky súvisiace s 
klímou a biodiverzitou sa musia sledovať 
na základe spoľahlivejšej, 
transparentnejšej a komplexnejšej 
metodiky; zastáva názor, že nariadenie o 
taxonómii poskytuje vhodný rámec na 
aktualizáciu tejto metodiky;

3. domnieva sa, že Únia by mala tiež 
zostavovaním svojho rozpočtu preukázať 
vedúce postavenie v celosvetovom boji 
proti zmene klímy; požaduje, aby sa na 
ochranu a obnovu prírodných 
ekosystémov ako spôsob dosahovania 
spoločných prínosov pre zmierňovanie 
zmeny klímy a adaptácie na ňu venovalo 
viac svetových a finančných prostriedkov 
a finančných prostriedkov Únie; 
zdôrazňuje, že by sa malo vyvinúť 
maximálne úsilie, aby sa zabezpečilo, že 
celkové ciele zohľadňovania problematiky 
zmeny klímy a biodiverzity sa dosiahnu čo 
najskôr; domnieva sa, že 50% rozpočtu 
Únie by sa malo vyčleniť na výdavky v 
oblasti klímy a biodiverzity; pripomína v 
tejto súvislosti pozíciu Parlamentu, ktorá 
vyzýva na vyčlenenie 10 % rozpočtu Únie 
na výdavky v oblasti biodiverzity; 
poukazuje na to, že výdavky súvisiace s 
klímou a biodiverzitou sa musia sledovať 
pomocou dôkladnejšej, transparentnejšej a 
komplexnejšej metodiky založenej na 
zásade konzervatívnosti, a to vrátane toho, 
že výdavky, ktoré majú negatívny vplyv na 
klímu a biodiverzitu, sa budú negatívne 
započítavať do celkovej alokácie; zastáva 
názor, že nariadenie o taxonómii poskytuje 
vhodný rámec na aktualizáciu tejto 
metodiky; v tejto súvislosti považuje za 
potrebné posilniť rámec zavedením tzv. 
hnedej taxonómie investícií, ktoré majú 
negatívny vplyv na klímu a biodiverzitu, a 
rozšíriť ju na všetky finančné produkty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Martin Hojsík

Návrh stanoviska
Odsek 3
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že Únia by mala tiež 
zostavovaním svojho rozpočtu preukázať 
vedúce postavenie v celosvetovom boji 
proti zmene klímy; zdôrazňuje, že by sa 
malo vyvinúť maximálne úsilie, aby sa 
zabezpečilo, že celkové ciele 
zohľadňovania problematiky zmeny klímy 
a biodiverzity sa dosiahnu čo najskôr; 
pripomína pozíciu Parlamentu, ktorá 
vyzýva na vyčlenenie 10 % rozpočtu Únie 
na výdavky v oblasti biodiverzity; 
poukazuje na to, že výdavky súvisiace s 
klímou a biodiverzitou sa musia sledovať 
na základe spoľahlivejšej, transparentnejšej 
a komplexnejšej metodiky; zastáva názor, 
že nariadenie o taxonómii poskytuje 
vhodný rámec na aktualizáciu tejto 
metodiky;

3. domnieva sa, že Únia by mala tiež 
zostavovaním svojho rozpočtu preukázať 
vedúce postavenie v celosvetovom boji 
proti zmene klímy; zdôrazňuje, že by sa 
malo vyvinúť maximálne úsilie, aby sa 
zabezpečilo, že celkové ciele 
zohľadňovania problematiky zmeny klímy 
a biodiverzity sa dosiahnu čo najskôr; 
pripomína pozíciu Parlamentu, ktorá 
vyzýva na vyčlenenie aspoň 10 % rozpočtu 
Únie na výdavky v oblasti biodiverzity; 
poukazuje na to, že výdavky súvisiace s 
klímou a biodiverzitou sa musia sledovať 
na základe spoľahlivejšej, transparentnejšej 
a komplexnejšej metodiky; zastáva názor, 
že nariadenie o taxonómii poskytuje 
vhodný rámec na aktualizáciu tejto 
metodiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Nuno Melo

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje že sa musia urýchliť 
investície do ekologickej transformácie, 
aby sa vytvorili podmienky pre dlhodobý 
rast Európy a odolnosť európskeho 
hospodárstva voči budúcim otrasom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Petros Kokkalis 

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

3a. poukazuje na potrebu zabezpečiť v 
rozpočte Únie na rok 2021 dostatočné 
zdroje na dosiahnutie cieľov OSN v 
oblasti trvalo udržateľného rozvoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. je osobitne znepokojený tým, že 
príspevok k výdavkom v oblasti klímy a 
biodiverzity v rámci spoločnej 
poľnohospodárskej politiky (SPP) bol 
výrazne nadhodnotený, ako zdôraznil 
Európsky dvor audítorov; berie na 
vedomie zistenia osobitnej správy 
Európskeho dvora audítorov č. 13/2020 o 
tom, že SPP 2014 – 2020 neprispela k 
zastaveniu poklesu biodiverzity; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje potrebu ukončiť 
všetky škodlivé poľnohospodárske dotácie 
vrátane kampaní podporujúcich produkty 
živočíšneho pôvodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. zdôrazňuje, že začlenenie 
klimatického hľadiska rozpočtu sa musí 
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uskutočniť spôsobom, ktorý bude sociálne 
spravodlivý, pričom treba zabezpečiť, aby 
bolo bremeno znášané podľa zásady 
znečisťovateľ platí a aby ho neniesli 
najzraniteľnejšie osoby a komunity; v 
tejto súvislosti zdôrazňuje úlohu 
zabezpečenia dobrých a dôstojných 
pracovných miest pre pracovníkov v 
dotknutých odvetviach pri zabezpečovaní 
sociálne a environmentálne udržateľného 
oživenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Esther de Lange

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva Komisiu, aby od roku 2021 
uplatňovala nástroje ekologického 
rozpočtovania; v tejto súvislosti poukazuje 
na význam účinného preskúmania rozpočtu 
z hľadiska klímy a biodiverzity;

4. vyzýva Komisiu, aby zmapovala 
praktické osvedčené postupy týkajúce sa 
nástrojov ekologického rozpočtovania a 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby podnikla 
podobné iniciatívy v medzinárodnom 
kontexte; v tejto súvislosti poukazuje na 
význam účinného preskúmania rozpočtu 
z hľadiska klímy a biodiverzity; 
zdôrazňuje, že zdravé verejné financie sú 
hlavným cieľom európskych fiškálnych 
pravidiel a že ekologické investície by sa 
preto nemali riešiť mimo rozpočtového 
rámca Paktu stability a rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Alexandr Vondra

Návrh stanoviska
Odsek 4
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva Komisiu, aby od roku 2021 
uplatňovala nástroje ekologického 
rozpočtovania; v tejto súvislosti poukazuje 
na význam účinného preskúmania 
rozpočtu z hľadiska klímy a biodiverzity;

4. vyzýva Komisiu, aby od roku 2021 
uplatňovala nástroje ekologického 
rozpočtovania; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že zavedenie týchto nástrojov 
nesmie byť na úkor dôležitých 
nízkouhlíkových prechodných technológií, 
ako sú zemný plyn, zachytávanie a 
ukladanie oxidu uhličitého a jadrová 
energia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Monika Beňová

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva Komisiu, aby od roku 2021 
uplatňovala nástroje ekologického 
rozpočtovania; v tejto súvislosti poukazuje 
na význam účinného preskúmania 
rozpočtu z hľadiska klímy a biodiverzity;

4. vyzýva Komisiu, aby od roku 2021 
uplatňovala nástroje ekologického 
rozpočtovania; v tejto súvislosti poukazuje 
na to, že rozpočet vrátane finančných 
prostriedkov vyplývajúcich z plánu obnovy 
by mal byť bezpečný z hľadiska klímy a 
biodiverzity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Martin Hojsík

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva Komisiu, aby od roku 2021 
uplatňovala nástroje ekologického 
rozpočtovania; v tejto súvislosti poukazuje 
na význam účinného preskúmania rozpočtu 

4. vyzýva Komisiu, aby od roku 2021 
uplatňovala nástroje ekologického 
rozpočtovania; v tejto súvislosti poukazuje 
na význam účinného preskúmania rozpočtu 
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z hľadiska klímy a biodiverzity; z hľadiska klímy a biodiverzity, použitie 
zásady „neškodiť“ a účinných 
nápravných opatrení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig

Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. vyzýva Komisiu, aby od roku 2021 
uplatňovala nástroje ekologického 
rozpočtovania; v tejto súvislosti poukazuje 
na význam účinného preskúmania 
rozpočtu z hľadiska klímy a biodiverzity;

4. vyzýva Komisiu, aby od roku 2021 
uplatňovala nástroje ekologického 
rozpočtovania; v tejto súvislosti poukazuje 
na význam uplatňovania kritéria 
„neškodiť“ na celý rozpočet Únie a 
zabezpečenia, aby toto kritérium bolo na 
100 % ohľaduplné z hľadiska klímy a 
biodiverzity; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
João Ferreira

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zastáva názor, že na to, aby Únia 
splnila ciele stanovené v rámci európskej 
zelenej dohody, musí zabezpečiť, aby 
členské štáty mali potrebné zdroje na 
investovanie do ekologickej transformácie 
ich výrobných prístrojov a politík v oblasti 
poľnohospodárstva, životného prostredia 
a mobility;

Or. pt



AM\1209213SK.docx 17/33 PE654.048v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 27
Monika Beňová

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje , že by sa mali 
zabezpečiť dostatočné zdroje na boj proti 
strate biodiverzity a zhoršovaniu 
životného prostredia a na dosiahnutie 
cieľov novej stratégie v oblasti 
biodiverzity do roku 2030; zdôrazňuje 
význam pridelenia primeraného 
financovania pre program LIFE; 
pripomína, že prístup „jedno zdravie“ je 
kľúčovým predpokladom pre pružný a 
silný systém verejného zdravia, ktorý je o 
to dôležitejší z hľadiska šírenia zoonóz, 
ako je napríklad COVID-19; pripomína, 
že nadmerné používanie antibiotík u 
zvierat a u ľudí patrí medzi hlavné hrozby 
pre verejné zdravie EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Nikolaj Villumsen

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. domnieva sa, že na prispôsobenie 
sa zmene klímy a jej zmiernenie sú 
potrebné ďalšie investície; požaduje 
vylúčenie verejných investícií do opatrení 
v oblasti klímy a životného prostredia z 
pravidla Paktu stability a rastu, ktoré 
stanovujú obmedzenie vnútroštátnych 
úverov na 3 %;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 29
João Ferreira

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. pripomína, že nové financovanie 
navrhnuté ako súčasť európskej zelenej 
dohody musí umožniť geografické 
rozloženie investícií (z 
poľnohospodárskych a priemyselných 
oblastí do centier výroby energie), čím sa 
zabezpečí územná súdržnosť a vyvážené 
využívanie pôdy, zabráni sa rozdielom 
medzi členskými štátmi a podporí sa 
konvergencia;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 30
Nikolaj Villumsen

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. je pevne presvedčený, že rýchly 
prechod na energiu z obnoviteľných 
zdrojov je základným prvkom každej 
európskej zelenej dohody; žiada preto 
ukončenie všetkých dotácií na fosílne 
palivá vrátane zemného plynu a jadrovej 
energie, ako aj infraštruktúru na ne, a na 
presmerovanie finančných prostriedkov 
na podporu úplného prechodu na energiu 
z obnoviteľných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
João Ferreira
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Návrh stanoviska
Odsek 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4c. poukazuje na to, že európska 
zelená dohoda sa môže financovať len 
vtedy, ak sa rozpočet EÚ zvýši spôsobom, 
ktorý je úmerný stanoveným cieľom jeho 
programov – ktorý poskytuje najmä väčšie 
finančné prostriedky na ochranu 
biodiverzity a ochranu pôvodných druhov 
– a zároveň zabezpečuje rovnomerné 
rozdelenie finančných prostriedkov medzi 
členské štáty;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 32
João Ferreira

Návrh stanoviska
Odsek 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4d. požaduje posilnenie programu 
Life+ vrátane osobitných prostriedkov 
vyhradených na biodiverzitu a správu 
sústavy Natura 2000, čím sa zabezpečí 
spravodlivé rozdelenie finančných 
prostriedkov medzi členské štáty; žiada 
tiež podporu posudzovania 
environmentálneho a rastlinného zdravia 
lesov a ich obnovy, konkrétne 
zalesňovania pôvodnými druhmi, a to 
najmä v krajinách, ktoré boli zasiahnuté 
požiarmi;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 33
João Ferreira

Návrh stanoviska
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Odsek 4 f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4f. zasadzuje sa za väčšiu 
zodpovednosť EÚ pri ochrane 
prirodzených hodnôt v sústave Natura 
2000, najmä pokiaľ ide o jej 
financovanie; berie na vedomie ťažkosti 
niekoľkých členských štátov týkajúce sa 
riadenia siete Natura 2000 z dôvodu 
nedostatku špecifického finančného 
nástroja pre takéto riadenie, ktorý by 
dopĺňal začlenenie biodiverzity do 
sektorových politík;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 34
Petros Kokkalis 

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že na mechanizmus 
Únie v oblasti civilnej ochrany by sa mali 
vyčleniť dostatočné finančné prostriedky 
na pomoc pri riešení závažného ohrozenia 
verejného zdravia, lesných požiarov, 
záplav, zemetrasení a iných prírodných 
katastrof a katastrof spôsobených ľudskou 
činnosťou, ktorých účinky sa zmenou 
klímy podľa očakávaní ešte viac prehĺbia;

5. poukazuje na potrebu, aby 
rozpočet Únie na rok 2021 obsahoval 
zdroje na rozvoj spôsobilostí pri riešení 
pandémií s cieľom zabezpečiť ochranu 
európskych občanov; zdôrazňuje, že na 
mechanizmus Únie v oblasti civilnej 
ochrany by sa mali vyčleniť dostatočné 
finančné prostriedky na pomoc pri riešení 
závažného ohrozenia verejného zdravia, 
lesných požiarov, záplav, zemetrasení a 
iných prírodných katastrof a katastrof 
spôsobených ľudskou činnosťou, ktorých 
účinky sa zmenou klímy podľa očakávaní 
ešte viac prehĺbia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Nuno Melo
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Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že na mechanizmus 
Únie v oblasti civilnej ochrany by sa mali 
vyčleniť dostatočné finančné prostriedky 
na pomoc pri riešení závažného ohrozenia 
verejného zdravia, lesných požiarov, 
záplav, zemetrasení a iných prírodných 
katastrof a katastrof spôsobených ľudskou 
činnosťou, ktorých účinky sa zmenou 
klímy podľa očakávaní ešte viac prehĺbia;

5. zdôrazňuje, že na mechanizmus 
Únie v oblasti civilnej ochrany by sa mali 
vyčleniť dostatočné finančné prostriedky 
na pomoc pri riešení závažného ohrozenia 
verejného zdravia, lesných požiarov, 
záplav, zemetrasení a iných prírodných 
katastrof a katastrof spôsobených ľudskou 
činnosťou, ktorých účinky sa zmenou 
klímy podľa očakávaní ešte viac prehĺbia; 
zdôrazňuje, že potreba pružnejšieho, 
rýchlejšieho a koordinovanejšieho 
mechanizmu civilnej ochrany je jednou zo 
skúseností získaných z vypuknutia krízy 
COVID-19, ktorá odhalila nedostatky 
súčasného právneho rámca;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Alexandr Vondra

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje, že na mechanizmus 
Únie v oblasti civilnej ochrany by sa mali 
vyčleniť dostatočné finančné prostriedky 
na pomoc pri riešení závažného ohrozenia 
verejného zdravia, lesných požiarov, 
záplav, zemetrasení a iných prírodných 
katastrof a katastrof spôsobených ľudskou 
činnosťou, ktorých účinky sa zmenou 
klímy podľa očakávaní ešte viac prehĺbia;

5. zdôrazňuje, že na mechanizmus 
Únie v oblasti civilnej ochrany by sa mali 
vyčleniť dostatočné finančné prostriedky 
na pomoc pri riešení závažného ohrozenia 
verejného zdravia, lesných požiarov, 
záplav, zemetrasení a iných prírodných 
katastrof a katastrof spôsobených ľudskou 
činnosťou, ktorých účinky sa ešte viac 
prehĺbia extrémnymi suchami a zlými 
spôsobmi obhospodarovania pôdy;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 37
João Ferreira

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. domnieva sa, že postupy na 
mobilizáciu Fondu solidarity EÚ by mali 
byť čo najrýchlejšie, prírodné katastrofy v 
regiónoch EÚ by mali zostať oprávnené 
na pomoc a mala by sa uznať osobitná 
povaha prírodných katastrof v oblasti 
Stredomoria, ako sú suchá a lesné 
požiare;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 38
Monika Beňová

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že rozpočet Únie na rok 
2021 by mal obsahovať dostatočné zdroje 
na rozvoj kapacít na riešenie pandémií, aby 
sa zabezpečila ochrana občanov Únie, 
najmä na strategický materiál, ako sú 
vakcíny, lieky a zdravotnícke pomôcky; 
poukazuje na to, že posilnenie právomocí 
Európskeho centra pre prevenciu a 
kontrolu chorôb (ECDC), ako sa uvádza v 
novom VFR, by sa malo odzrkadliť v 
primeraných rozpočtových opatreniach od 
roku 2021;

6. zdôrazňuje, že rozpočet Únie na rok 
2021 by mal obsahovať dostatočné zdroje 
na rozvoj kapacít na riešenie pandémií, aby 
sa zabezpečila ochrana občanov Únie a aby 
sa stanovili základy posilnenia krokov 
Únie v kľúčových aspektoch zdravia, čo 
povedie k vytvoreniu Európskej zdravotnej 
únie; zdôrazňuje, že na uľahčenie 
cezhraničnej mobility pacientov a 
zdravotníckych pracovníkov a zvýšenie 
investícií do lekárskeho výskumu by sa 
mali vyčleniť dostatočné zdroje, a to 
najmä na strategický materiál, ako sú 
vakcíny, liečebné a zdravotnícke pomôcky 
a vykonávanie pripravovanej 
farmaceutickej stratégie pre Európu; 
zdôrazňuje, že na program EU4Health by 
sa mali vyčleniť dostatočné zdroje; 
poukazuje na to, že posilnenie právomocí 
Európskeho centra pre prevenciu a 
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kontrolu chorôb (ECDC), ako sa uvádza v 
novom VFR, by sa malo odzrkadliť v 
primeraných rozpočtových opatreniach od 
roku 2021, pričom navyše by sa mali 
posilniť kompetencie a rozpočet 
Európskej agentúry pre lieky; poukazuje 
na to, že efektívne spoločné verejné 
obstarávanie môže viesť k významným 
úsporám v rozpočte Únie a jej členských 
štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Nikolaj Villumsen, Silvia Modig

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje, že rozpočet Únie na rok 
2021 by mal obsahovať dostatočné zdroje 
na rozvoj kapacít na riešenie pandémií, aby 
sa zabezpečila ochrana občanov Únie, 
najmä na strategický materiál, ako sú 
vakcíny, lieky a zdravotnícke pomôcky; 
poukazuje na to, že posilnenie právomocí 
Európskeho centra pre prevenciu a 
kontrolu chorôb (ECDC), ako sa uvádza v 
novom VFR, by sa malo odzrkadliť v 
primeraných rozpočtových opatreniach od 
roku 2021;

6. zdôrazňuje, že rozpočet Únie na rok 
2021 by mal obsahovať dostatočné zdroje 
na rozvoj kapacít na riešenie pandémií, aby 
sa zabezpečila ochrana ľudí žijúcich v 
Európskej únii, najmä na strategický 
materiál, ako sú vakcíny, lieky a 
zdravotnícke pomôcky; poukazuje na to, že 
posilnenie schopností, rozpočtu a 
zamestnancov Európskeho centra pre 
prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), ako 
sa uvádza v novom VFR, by sa malo 
odzrkadliť v primeraných rozpočtových 
opatreniach od roku 2021; vyzýva Komisiu, 
aby zaručila, aby očkovacie látky proti 
pandémii a liečba boli globálnym 
verejným statkom, ktorý je voľne 
dostupný pre všetkých; vyzýva Komisiu, 
aby zabezpečila, aby výsledky výskumu 
financovaného verejnými prostriedkami 
Únie neboli chránené právami duševného 
vlastníctva a aby sa pre pacientov  
zabezpečila cenová dostupnosť vyvinutých 
produktov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 40
Monika Beňová

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby 
rozpočet Únie získal dostatočné zdroje na 
to, aby mohol plniť svoje veľké 
očakávania, pokiaľ ide o jeho úlohu pri 
dosahovaní udržateľného oživenia a 
spravodlivej transformácie na klimatickú 
neutralitu; zdôrazňuje kľúčovú úlohu, 
ktorú v tejto súvislosti môže zohrávať 
rozvoj vlastných zdrojov; pripomína 
požiadavky Parlamentu na vytvorenie 
súboru nových vlastných zdrojov vrátane 
dane z plastov a zahrnutia príjmov z EU 
ETS; zdôrazňuje, že je potrebné, aby Únia 
výrazne rozšírila svoj súbor vlastných 
zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Martin Hojsík

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
primeranú úroveň ľudských zdrojov pre 
riaditeľstvá relevantné na zabezpečovanie 
úplného vykonávania stratégie v oblasti 
biodiverzity, chemickej stratégie pre 
udržateľnosť a prechodu na obehové a 
klimaticky neutrálne hospodárstvo 
najneskôr do roku 2050; je znepokojený 
skutočnosťou, že počet zamestnancov 
generálneho riaditeľstva pre životné 
prostredie sa za ostatné roky výrazne 
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znížil a jeho úroveň ľudských zdrojov 
predstavuje len 1,3 % všetkých 
zamestnancov Komisie; domnieva sa, že 
dostatočná úroveň kvalifikovaných 
zamestnancov je predpokladom úspešného 
vykonávania a presadzovania politík 
Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Nuno Melo

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. víta program EU4Health, ktorý 
prispieva k riešeniu významných 
štrukturálnych potrieb identifikovaných v 
kríze COVID-19, pričom stanovuje 
kľúčové oblasti činnosti, ako je zlepšenie 
vnútroštátnych systémov zdravotníctva, 
dostupnosť a cenová dostupnosť liekov a 
iných produktov súvisiacich s krízou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
João Ferreira

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. zastáva názor, že by sa mali 
zahrnúť rozpočtové prostriedky na 
podporu výskumu vo verejných 
laboratóriách, výskumných inštitúciách a 
na univerzitách v oblasti životného 
prostredia, verejného zdravia a 
bezpečnosti potravín;
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Or. pt

Pozmeňujúci návrh 44
Monika Beňová

Návrh stanoviska
Odsek 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. zdôrazňuje, že je potrebný 
mechanizmus kompenzácie uhlíka na 
hraniciach, ktorý by zabezpečil rovnaké 
podmienky v medzinárodnom obchode, 
znížil presúvanie výroby do zahraničia a 
zahrnul náklady na emisie do cien 
dovážaného tovaru; konštatuje, že rôzne 
možnosti výberu dane by mohli zahŕňať 
uhlíkovú daň na vybrané výrobky – 
pokiaľ ide o dovážané aj domáce výrobky 
– alebo o nové clo alebo daň z uhlíka pri 
dovoze, čo by viedlo k zvýšeniu podielu 
vlastných zdrojov v celkovom rozpočte, a 
čo je dôležité, aj k zníženiu úniku uhlíka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
João Ferreira

Návrh stanoviska
Odsek 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. keďže členské štáty v súčasnosti 
zažívajú hospodárske a sociálne dôsledky 
pandémie COVID-19, požaduje posilnenie 
nástrojov politiky súdržnosti a väčšiu 
flexibilitu v rozpočtovom procese EÚ;

Or. pt
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Pozmeňujúci návrh 46
João Ferreira

Návrh stanoviska
Odsek 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6c. zastáva názor, že strata 
zvrchovanosti a nezávislosti členských 
štátov EÚ v odvetví liekov a 
zdravotníckych zariadení a v súvislosti so 
surovinami je spojená s 
dezindustrializáciou a relokáciou výroby 
farmaceutických gigantov;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 47
João Ferreira

Návrh stanoviska
Odsek 6 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6d. poukazuje na to, že vo svojich 
východiskách zdravia, ako základných 
podmienok a zdrojov, Ottawská charta na 
podporu zdravia zahŕňa mier, prístrešie, 
vzdelanie, potraviny, príjem, stabilný 
ekosystém, udržateľné zdroje, sociálnu 
spravodlivosť a rovnosť, a že zlepšenie 
zdravia si vyžaduje v týchto základných 
podmienkach bezpečný základ. 
zdôrazňuje, že zdroje EÚ by sa mali 
využívať na splnenie týchto podmienok, 
aby bolo možné náležite chrániť verejné 
zdravie v členských štátoch.

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 48
João Ferreira
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Návrh stanoviska
Odsek 6 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6e. pripomína, že kým politiky v 
oblasti verejného zdravia patria do 
právomoci členských štátov, EÚ môže a 
musí podporovať vnútroštátne opatrenia s 
cieľom zabezpečiť občanom dostupnú a 
kvalitnú zdravotnú politiku; zdôrazňuje 
potrebu členských štátov posilniť svoju 
sebestačnosť a nezávislosť v oblasti 
zdravotnej starostlivosti a zabezpečiť ich 
zásobovanie liekmi a zdravotníckym 
vybavením;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 49
João Ferreira

Návrh stanoviska
Odsek 6 f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6f. požaduje zvýšenie finančných 
prostriedkov na príspevok na vývoj liekov 
na ojedinelé ochorenia, ak sa majú použiť 
na stimuly na vývoj takýchto liekov; 
domnieva sa, že pacienti trpiaci na tieto 
ochorenia si zaslúžia tieto lieky a rovnakú 
kvalitu liečby ako ostatní pacienti a že 
nižší počet pacientov postihnutých 
ojedinelými chorobami nemôže byť pre 
farmaceutický priemysel dôvodom, aby 
neinvestoval do výskumu a vývoja liekov 
na ich liečbu;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 50
João Ferreira
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Návrh stanoviska
Odsek 6 g (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6g. konštatuje, že agresívna expanzia 
priemyselnej výroby potravín spôsobila 
čoraz vážnejšie riziká pre ľudské zdravie; 
nadmerné používanie chemických látok 
(hnojív, pesticídov a antibiotík) a 
nadmerné spracovanie potravín spôsobili, 
že potraviny, ktoré sú ľuďom k dispozícii, 
sú menej výživné a škodlivejšie, a takisto 
viedli k značnému nárastu zoonóz;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 51
João Ferreira

Návrh stanoviska
Odsek 6 h (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6h. domnieva sa, že najlepšou obranou 
proti akémukoľvek hospodárskemu šoku 
je dosiahnuť/zaručiť potravinovú 
sebestačnosť členských štátov, pričom sa 
náležite zohľadní jasná a súčasná potreba 
zdravých, výživných a primeraných 
potravín pestovaných v blízkosti ľudských 
obydlí;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 52
João Ferreira

Návrh stanoviska
Odsek 6 i (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6i. zastáva názor, že bez toho, aby bol 
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rozpočet EÚ dostatočne veľký na to, aby 
spĺňal jeho požiadavky, ako aj súlad medzi 
politikami Únie v oblasti 
poľnohospodárstva, potravín, obchodu, 
hospodárstva a hospodárskej súťaže, 
výsledky stratégie Z farmy na vidličku 
zostanú veľmi obmedzené;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 53
João Ferreira

Návrh stanoviska
Odsek 6 j (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6j. žiada, aby sa posilnili osobitné 
programy v oblasti poľnohospodárstva a 
aby sa podporovalo udržateľné 
poľnohospodárstvo, ktoré si na jednej 
strane vyžaduje krátke dodávateľské 
reťazce, spravodlivé výrobné ceny, 
stabilný a dôstojný príjem pre 
poľnohospodárov a na druhej strane 
prerozdelenie platieb s cieľom zabezpečiť 
spravodlivé rozdelenie medzi štáty, typy 
výroby a výrobcov, a to odstránením 
súčasných rozdielov a tým, že z nich budú 
mať prospech členské štáty s najväčšími 
výrobnými deficitmi, ako aj malí a strední 
výrobcovia, a aby sa zvýšila počiatočná 
suma poľnohospodárskej rezervy;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 54
João Ferreira

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

6k. presadzuje SPP, ktorá podporuje 
miestnu agroekologickú výrobu malými 
poľnohospodárskymi podnikmi, ktorá 
rešpektuje potravinové výrobky a 
koexistuje s prírodným prostredím bez 
používania škodlivých pesticídov a 
chemických hnojív; požaduje, aby 
rozpočet EÚ obsahoval rozpočtové riadky 
a finančné prostriedky na podporu 
rozvoja politík zameraných na 
minimalizáciu vplyvu používania 
herbicídov, a to najmä na opeľovače, s 
cieľom konsolidovať a posilniť metódy 
ochrany a integrovanej 
poľnohospodárskej výroby;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 55
João Ferreira

Návrh stanoviska
Odsek 6 l (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6l. zdôrazňuje, že cieľom nedávno 
predloženej stratégie Komisie v oblasti 
biodiverzity a stratégie z Farmy na 
vidličku je „vrátiť prírodu do nášho 
života“ a zabezpečiť „spravodlivý, zdravý 
a ekologický potravinový systém“; 
odmieta akékoľvek škrty v hociktorom 
osobitnom programe pre 
poľnohospodárstvo; žiada, aby sa tieto 
programy posilnili a aby sa podporovalo 
udržateľné poľnohospodárstvo vo 
všetkých členských štátoch a, na jednej 
strane, krátke dodávateľské reťazce, 
spravodlivé ceny pre výrobcov, stabilný a 
dôstojný príjem pre poľnohospodárov a, 
na druhej strane, spravodlivé 
prerozdelenie platieb medzi štáty, typy 
výroby a výrobcov, pričom sa odstránia 
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súčasné rozdiely a zvýhodnenia členských 
štátov s najväčšími výrobnými deficitmi, 
ako aj malých a stredných výrobcov;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 56
Esther de Lange

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť, aby sa agentúram Únie, ktoré 
patria do pôsobnosti Výboru pre životné 
prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín, pridelili dostatočné finančné 
zdroje a primerané kapacity v oblasti 
ľudských zdrojov, čo im umožní plniť ich 
mandát, vykonávať úlohy a optimálne 
reagovať na dôsledky pandémie COVID-
19; zdôrazňuje skutočnosť, že je potrebná 
riadna koordinácia medzi agentúrami, aby 
sa zvýšila účinnosť ich práce a umožnilo 
spravodlivé používanie verejných 
prostriedkov;

7. zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť, aby sa agentúram Únie, ktoré 
patria do pôsobnosti Výboru pre životné 
prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín, pridelili dostatočné finančné 
zdroje a primerané kapacity v oblasti 
ľudských zdrojov, čo im umožní plniť ich 
mandát, vykonávať úlohy a optimálne 
reagovať na dôsledky pandémie COVID-
19; zdôrazňuje skutočnosť, že je potrebná 
riadna koordinácia medzi agentúrami, aby 
sa zvýšila účinnosť ich práce a umožnilo 
spravodlivé a efektívne používanie 
verejných prostriedkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Martin Hojsík

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť, aby sa agentúram Únie, ktoré 
patria do pôsobnosti Výboru pre životné 
prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín, pridelili dostatočné finančné 
zdroje a primerané kapacity v oblasti 

7. zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť, aby sa agentúram Únie, ktoré 
patria do pôsobnosti Výboru pre životné 
prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (ECHA, ECDC, EEA, EFSA a 
EMA), pridelili dostatočné finančné zdroje 
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ľudských zdrojov, čo im umožní plniť ich 
mandát, vykonávať úlohy a optimálne 
reagovať na dôsledky pandémie COVID-
19; zdôrazňuje skutočnosť, že je potrebná 
riadna koordinácia medzi agentúrami, aby 
sa zvýšila účinnosť ich práce a umožnilo 
spravodlivé používanie verejných 
prostriedkov;

a primerané kapacity v oblasti ľudských 
zdrojov, čo im umožní plniť ich mandát, 
vykonávať úlohy a optimálne reagovať na 
dôsledky pandémie COVID-19; zdôrazňuje 
skutočnosť, že je potrebná riadna 
koordinácia medzi agentúrami, aby sa 
zvýšila účinnosť ich práce a umožnilo 
spravodlivé používanie verejných 
prostriedkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Martin Hojsík

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. vyzýva Komisiu, aby urýchlene 
realizovala pilotné projekty a prípravné 
akcie;

8. vyzýva Komisiu, aby urýchlene 
realizovala pilotné projekty a prípravné 
akcie, a zdôrazňuje, že tieto nástroje a ich 
výsledky by sa mali začleniť do politických 
opatrení a programov Únie, aby splnili svoj 
cieľ;

Or. en


