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Pozmeňujúci návrh 326
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Pierre Karleskind, Bernard Guetta, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Stéphane 
Bijoux, Andrus Ansip

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že je potrebné 
podporovať udržateľnú a spravodlivú 
obnovu po kríze spôsobenej ochorením 
COVID-19 s cieľom posilniť rast v EÚ 
zvýšením investícií do digitálnej a zelenej 
transformácie; žiada Komisiu, aby 
podporila ambiciózny fond na obnovu, 
ktorý je súčasťou rámca posilneného VFR 
a je začlenený do rozhodnutia o vlastných 
zdrojoch, a aby pokračovala v koordinácii 
fiškálnej politiky s cieľom posilniť 
európsky fiškálny rámec; zastáva názor, že 
po vrchole pandémie by sa mal fond stať 
stálym fondom na rekonštrukciu 
zameraným na podporu digitálnej a zelenej 
priemyselnej transformácie;

10. zdôrazňuje, že je potrebné 
podporovať udržateľnú a spravodlivú 
obnovu po kríze spôsobenej ochorením 
COVID-19 s cieľom posilniť rast 
a autonómiu v EÚ zvýšením investícií do 
digitálnej a zelenej transformácie; žiada 
Komisiu, aby podporila ambiciózny fond 
na obnovu, ktorý je súčasťou rámca 
posilneného VFR a aby pokračovala v 
koordinácii fiškálnej politiky s cieľom 
posilniť európsky fiškálny rámec; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje pozíciu Európskeho 
parlamentu k reforme systému vlastných 
zdrojov EÚ vrátane zavedenia nových 
zdrojov, ktoré sú lepšie zosúladené 
s hlavnými politickými prioritami EÚ a 
stimulujú ich pokrok, ako je napríklad 
zdaňovanie digitálnych služieb, daň z 
finančných transakcií, výnosy generované 
v dôsledku zriadenia spoločného 
konsolidovaného základu dane z príjmov 
právnických osôb, príjem zo systému 
obchodovania s emisiami, príspevok z 
plastov a mechanizmus kompenzácie 
uhlíka na hraniciach; zastáva názor, že po 
vrchole pandémie by sa mal fond stať 
stálym fondom na rekonštrukciu 
zameraným na podporu digitálnej a zelenej 
priemyselnej transformácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 327
Ignazio Corrao, Eleonora Evi



PE653.877v02-00 4/177 AM\1208890SK.docx

SK

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že je potrebné 
podporovať udržateľnú a spravodlivú 
obnovu po kríze spôsobenej ochorením 
COVID-19 s cieľom posilniť rast v EÚ 
zvýšením investícií do digitálnej a zelenej 
transformácie; žiada Komisiu, aby 
podporila ambiciózny fond na obnovu, 
ktorý je súčasťou rámca posilneného 
VFR a je začlenený do rozhodnutia o 
vlastných zdrojoch, a aby pokračovala v 
koordinácii fiškálnej politiky s cieľom 
posilniť európsky fiškálny rámec; zastáva 
názor, že po vrchole pandémie by sa mal 
fond stať stálym fondom na rekonštrukciu 
zameraným na podporu digitálnej a zelenej 
priemyselnej transformácie;

10. zdôrazňuje, že je potrebné 
podporovať udržateľnú a spravodlivú 
obnovu po kríze spôsobenej ochorením 
COVID-19 s cieľom posilniť rast v EÚ 
zvýšením investícií do digitálnej a zelenej 
transformácie; zastáva názor, že po vrchole 
pandémie by sa mali prvky nástroja 
obnovy Next generation EU stať stálym 
fondom na rekonštrukciu zameraným na 
podporu digitálnej a zelenej priemyselnej 
transformácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 328
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že je potrebné 
podporovať udržateľnú a spravodlivú 
obnovu po kríze spôsobenej ochorením 
COVID-19 s cieľom posilniť rast v EÚ 
zvýšením investícií do digitálnej a zelenej 
transformácie; žiada Komisiu, aby 
podporila ambiciózny fond na obnovu, 
ktorý je súčasťou rámca posilneného VFR 
a je začlenený do rozhodnutia o vlastných 
zdrojoch, a aby pokračovala v koordinácii 
fiškálnej politiky s cieľom posilniť 
európsky fiškálny rámec; zastáva názor, že 
po vrchole pandémie by sa mal fond stať 
stálym fondom na rekonštrukciu 

10. zdôrazňuje, že je potrebné 
podporovať udržateľnú a spravodlivú 
obnovu, digitálnu a ekologickú 
transformáciu, blahobyt občanov a práva 
spotrebiteľov, ako aj potrebu podnikov 
vrátane MSP, mikropodnikov a 
začínajúcich podnikov po kríze spôsobenej 
ochorením COVID-19 s cieľom posilniť 
rast v EÚ zvýšením investícií do digitálnej 
a zelenej transformácie; žiada Komisiu, 
aby podporila ambiciózny fond na obnovu, 
ktorý je súčasťou rámca posilneného VFR 
a je začlenený do rozhodnutia o vlastných 
zdrojoch, a aby pokračovala v koordinácii 
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zameraným na podporu digitálnej a zelenej 
priemyselnej transformácie;

fiškálnej politiky s cieľom posilniť 
európsky fiškálny rámec; zastáva názor, že 
po vrchole pandémie by sa mal fond stať 
stálym fondom na rekonštrukciu 
zameraným na podporu digitálnej a zelenej 
priemyselnej transformácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 329
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že je potrebné 
podporovať udržateľnú a spravodlivú 
obnovu po kríze spôsobenej ochorením 
COVID-19 s cieľom posilniť rast v EÚ 
zvýšením investícií do digitálnej a zelenej 
transformácie; žiada Komisiu, aby 
podporila ambiciózny fond na obnovu, 
ktorý je súčasťou rámca posilneného 
VFR a je začlenený do rozhodnutia o 
vlastných zdrojoch, a aby pokračovala v 
koordinácii fiškálnej politiky s cieľom 
posilniť európsky fiškálny rámec; zastáva 
názor, že po vrchole pandémie by sa mal 
fond stať stálym fondom na rekonštrukciu 
zameraným na podporu digitálnej a zelenej 
priemyselnej transformácie;

10. zdôrazňuje, že je potrebné 
podporovať udržateľnú a spravodlivú 
obnovu po kríze spôsobenej ochorením 
COVID-19 s cieľom posilniť rast v EÚ 
zvýšením investícií do digitálnej 
transformácie a do iných oblastí, ktorými 
sa zaručí konkurencieschopná 
transformácia priemyslu EÚ; žiada 
Komisiu, aby podporila ambiciózny fond 
na obnovu; zastáva názor, že po vrchole 
pandémie by sa mal fond stať fondom na 
rekonštrukciu zameraným na podporu 
digitálnej a zelenej priemyselnej 
transformácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 330
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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10. zdôrazňuje, že je potrebné 
podporovať udržateľnú a spravodlivú 
obnovu po kríze spôsobenej ochorením 
COVID-19 s cieľom posilniť rast v EÚ 
zvýšením investícií do digitálnej a zelenej 
transformácie; žiada Komisiu, aby 
podporila ambiciózny fond na obnovu, 
ktorý je súčasťou rámca posilneného 
VFR a je začlenený do rozhodnutia o 
vlastných zdrojoch, a aby pokračovala v 
koordinácii fiškálnej politiky s cieľom 
posilniť európsky fiškálny rámec; zastáva 
názor, že po vrchole pandémie by sa mal 
fond stať stálym fondom na 
rekonštrukciu zameraným na podporu 
digitálnej a zelenej priemyselnej 
transformácie;

10. vyzýva Komisiu, aby posilnila 
ekologické podmienky v európskom 
nástroji obnovy Next Generation EU, 
najmä v rámci nástroja na obnovu a 
odolnosť; preto naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby stanovila riešenie 
klimatickej neutrality v plánoch obnovy a 
odolnosti členských štátov za povinné a 
nie dobrovoľné, aby doplnila cieľ 
v oblasti zohľadňovania problematiky 
zmeny klímy a aby zabezpečila vylúčenie 
výdavkov na fosílne palivá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 331
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Dan Nica

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že je potrebné 
podporovať udržateľnú a spravodlivú 
obnovu po kríze spôsobenej ochorením 
COVID-19 s cieľom posilniť rast v EÚ 
zvýšením investícií do digitálnej a zelenej 
transformácie; žiada Komisiu, aby 
podporila ambiciózny fond na obnovu, 
ktorý je súčasťou rámca posilneného VFR 
a je začlenený do rozhodnutia o vlastných 
zdrojoch, a aby pokračovala v koordinácii 
fiškálnej politiky s cieľom posilniť 
európsky fiškálny rámec; zastáva názor, že 
po vrchole pandémie by sa mal fond stať 
stálym fondom na rekonštrukciu 
zameraným na podporu digitálnej a zelenej 
priemyselnej transformácie;

10. zdôrazňuje, že je potrebné 
podporovať udržateľnú a spravodlivú 
obnovu po kríze spôsobenej ochorením 
COVID-19 s cieľom posilniť udržateľný 
rast v EÚ zvýšením investícií do digitálnej 
a zelenej transformácie; víta návrh 
Komisie na ambiciózny nástroj obnovy v 
rámci posilneného VFR a využitie 
dodatočnej výšky vytvorenej zvýšeným 
stropom vlastných zdrojov; zastáva názor, 
že po vrchole pandémie by sa mal fond stať 
stálym fondom na rekonštrukciu 
zameraným na podporu udržateľnosti a 
konkurencieschopnosti európskych 
priemyselných odvetví, ako aj prispievať k 
digitálnej a zelenej priemyselnej 
transformácii;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 332
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Antonio Tajani, Massimiliano Salini, 
Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, 
Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria 
Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že je potrebné 
podporovať udržateľnú a spravodlivú 
obnovu po kríze spôsobenej ochorením 
COVID-19 s cieľom posilniť rast v EÚ 
zvýšením investícií do digitálnej a zelenej 
transformácie; žiada Komisiu, aby 
podporila ambiciózny fond na obnovu, 
ktorý je súčasťou rámca posilneného VFR 
a je začlenený do rozhodnutia o vlastných 
zdrojoch, a aby pokračovala v koordinácii 
fiškálnej politiky s cieľom posilniť 
európsky fiškálny rámec; zastáva názor, že 
po vrchole pandémie by sa mal fond stať 
stálym fondom na rekonštrukciu 
zameraným na podporu digitálnej a 
zelenej priemyselnej transformácie;

10. zdôrazňuje, že je potrebné 
podporovať udržateľnú a spravodlivú 
obnovu po kríze spôsobenej ochorením 
COVID-19 s cieľom posilniť rast v EÚ 
zvýšením investícií do digitálnej a zelenej 
transformácie vrátane prepojených 
dopravných, energetických, digitálnych a 
vodných infraštruktúrnych sietí; žiada 
Komisiu, aby podporila ambiciózny fond 
na obnovu, ktorý je súčasťou rámca 
posilneného VFR a je začlenený do 
rozhodnutia o vlastných zdrojoch, a aby 
posilnila európsky rámec hospodárskeho 
riadenia koordinácie hospodárskej 
politiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 333
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že je potrebné 
podporovať udržateľnú a spravodlivú 
obnovu po kríze spôsobenej ochorením 
COVID-19 s cieľom posilniť rast v EÚ 
zvýšením investícií do digitálnej a zelenej 

10. zdôrazňuje, že je potrebné 
podporovať udržateľnú a spravodlivú 
obnovu po kríze spôsobenej ochorením 
COVID-19 s cieľom posilniť rast v EÚ 
zvýšením investícií do digitálnej a zelenej 
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transformácie; žiada Komisiu, aby 
podporila ambiciózny fond na obnovu, 
ktorý je súčasťou rámca posilneného VFR 
a je začlenený do rozhodnutia o vlastných 
zdrojoch, a aby pokračovala v koordinácii 
fiškálnej politiky s cieľom posilniť 
európsky fiškálny rámec; zastáva názor, že 
po vrchole pandémie by sa mal fond stať 
stálym fondom na rekonštrukciu 
zameraným na podporu digitálnej a zelenej 
priemyselnej transformácie;

transformácie; žiada Komisiu, aby 
podporila ambiciózny fond na obnovu, 
ktorý je súčasťou rámca posilneného VFR 
a je začlenený do rozhodnutia o vlastných 
zdrojoch, a aby pokračovala v koordinácii 
fiškálnej politiky s cieľom posilniť 
európsky fiškálny rámec; zastáva názor, že 
po vrchole pandémie by sa mal fond stať 
stálym fondom na rekonštrukciu 
zameraným na podporu digitálnej a zelenej 
priemyselnej transformácie v súlade so 
sociálnou súdržnosťou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 334
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že je potrebné 
podporovať udržateľnú a spravodlivú 
obnovu po kríze spôsobenej ochorením 
COVID-19 s cieľom posilniť rast v EÚ 
zvýšením investícií do digitálnej a zelenej 
transformácie; žiada Komisiu, aby 
podporila ambiciózny fond na obnovu, 
ktorý je súčasťou rámca posilneného VFR 
a je začlenený do rozhodnutia o vlastných 
zdrojoch, a aby pokračovala v koordinácii 
fiškálnej politiky s cieľom posilniť 
európsky fiškálny rámec; zastáva názor, že 
po vrchole pandémie by sa mal fond stať 
stálym fondom na rekonštrukciu 
zameraným na podporu digitálnej a zelenej 
priemyselnej transformácie;

10. zdôrazňuje, že je potrebné 
podporovať udržateľnú a spravodlivú 
obnovu po kríze spôsobenej ochorením 
COVID-19 s cieľom posilniť rast v EÚ 
zvýšením investícií do spravodlivej 
digitálnej a zelenej transformácie; žiada 
Komisiu, aby podporila ambiciózny fond 
na obnovu, ktorý je súčasťou rámca 
posilneného VFR a je začlenený do 
rozhodnutia o vlastných zdrojoch, a aby 
pokračovala v koordinácii fiškálnej 
politiky s cieľom posilniť európsky 
fiškálny rámec; zastáva názor, že po 
vrchole pandémie by sa mal fond stať 
stálym fondom na rekonštrukciu 
zameraným na zaručenie spravodlivej 
digitálnej a zelenej priemyselnej 
transformácie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 335
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že je potrebné 
podporovať udržateľnú a spravodlivú 
obnovu po kríze spôsobenej ochorením 
COVID-19 s cieľom posilniť rast v EÚ 
zvýšením investícií do digitálnej a zelenej 
transformácie; žiada Komisiu, aby 
podporila ambiciózny fond na obnovu, 
ktorý je súčasťou rámca posilneného 
VFR a je začlenený do rozhodnutia o 
vlastných zdrojoch, a aby pokračovala v 
koordinácii fiškálnej politiky s cieľom 
posilniť európsky fiškálny rámec; zastáva 
názor, že po vrchole pandémie by sa mal 
fond stať stálym fondom na rekonštrukciu 
zameraným na podporu digitálnej a zelenej 
priemyselnej transformácie;

10. zdôrazňuje, že je potrebné 
podporovať udržateľnú a spravodlivú 
obnovu po kríze spôsobenej ochorením 
COVID-19 s cieľom posilniť rast v EÚ 
zvýšením investícií do všetkých odvetví 
hospodárstva vrátane nevyhnutných a 
strategických odvetví; žiada Komisiu, aby 
podporila účinný fond na obnovu, ktorý je 
začlenený do rozhodnutia o vlastných 
zdrojoch; zastáva názor, že po vrchole 
pandémie by sa mal fond stať stálym 
fondom na rekonštrukciu zameraným na 
podporu digitálnej transformácie, obnovu 
celosvetovej hospodárskej 
konkurencieschopnosti EÚ a opätovného 
vybudovania silného a stabilného trhu 
práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 336
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
plánovala inkluzívnejšiu obnovu 
európskeho priemyslu s cieľom zabrániť 
akejkoľvek diskriminácii tradičných 
výrobných odvetví, ako aj akémukoľvek 
vylúčeniu tých priemyselných odvetví, 
ktoré by bez skutočnej stratégie mohli 
zaniknúť; zdôrazňuje rozmanitosť 
existujúcej európskej priemyselnej siete; v 
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tejto súvislosti trvá na tom, aby Komisia 
zabezpečila dynamiku týchto odvetví, 
ktoré podporujú hospodárstvo členských 
štátov a európskych regiónov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 337
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby pred 
predložením nových legislatívnych 
návrhov alebo pred prijatím nových 
opatrení vykonala podrobné posúdenie 
vplyvu potenciálnych nákladov a 
zaťaženia pre európske podniky a MSP; 
vyzýva Komisiu, aby navrhli primeranú 
podporu pre postihnuté odvetvia, ak nie je 
možné predísť negatívnemu vplyvu;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 338
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Maria da Graça Carvalho, Eva 
Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby pred 
predložením nových legislatívnych 
návrhov alebo pred prijatím nových 
opatrení vykonala podrobné posúdenie 
vplyvu potenciálnych nákladov a zaťaženia 

11. vyzýva Komisiu, aby posilnila 
svoju prax posúdenia vplyvu a 
zabezpečila, že sa pred predložením 
nových legislatívnych návrhov alebo pred 
prijatím nových opatrení aktualizovaný a 
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pre európske podniky a MSP; vyzýva 
Komisiu, aby navrhli primeranú podporu 
pre postihnuté odvetvia, ak nie je možné 
predísť negatívnemu vplyvu;

nezávislejší Regulačný kontrolný výbor 
vykoná a posúdi podrobné posúdenie 
vplyvu potenciálnych nákladov a zaťaženia 
pre európske podniky a MSP; po 
hospodárskej kríze po COVID19 je 
potrebné revidované posúdenie vplyvu pre 
priemysel a malé a stredné podniky s 
cieľom posúdiť nákladové účinky 
existujúcich cieľov CO2 a ich plánované 
postupné sprísnenie; domnieva sa, že 
opatrenia na digitalizáciu a 
dekarbonizáciu by mali byť navrhnuté 
tak, aby poskytovali príležitosti pre 
priemysel, a to aj pre MSP, a aby 
nezaťažovali už postihnuté odvetvia; 
vyzýva Komisiu, aby navrhli primeranú 
podporu pre postihnuté odvetvia, ak nie je 
možné predísť negatívnemu vplyvu, vyzýva 
Komisiu, aby včas uviedla harmonizované 
normy EÚ v Úradnom vestníku EÚ (Ú. v. 
EÚ) s cieľom znížiť čas uvedenia výrobku 
na trh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 339
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby pred 
predložením nových legislatívnych 
návrhov alebo pred prijatím nových 
opatrení vykonala podrobné posúdenie 
vplyvu potenciálnych nákladov a 
zaťaženia pre európske podniky a MSP; 
vyzýva Komisiu, aby navrhli primeranú 
podporu pre postihnuté odvetvia, ak nie je 
možné predísť negatívnemu vplyvu;

11. vyzýva Komisiu, aby pred 
predložením nových návrhov právnych 
predpisov alebo prijatím nových opatrení 
vykonala celostné posúdenie vplyvu 
vrátane potenciálnych nákladov a 
prínosov pre európskych občanov, 
spoločnosti a MSP; podporuje regulačnú 
súdržnosť a uznáva hnaciu silu 
inteligentnej regulácie Komisie, ktorej 
cieľom je znížiť byrokratické zaťaženie 
bez narušenia účinnosti právnych 
predpisov či bez zníženia noriem; vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila vhodnosť 
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právnych predpisov na daný účel a 
navrhla primeranú podporu pre postihnuté 
odvetvia, najmä pre menších aktérov, ako 
sú MSP alebo startupy, s cieľom zmierniť 
negatívny vplyv, ktorému sa nedá predísť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 340
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Martina Dlabajová, Nicola Danti, Sylvie Brunet, 
Bernard Guetta, Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Fredrick Federley, Fabienne 
Keller, Andrus Ansip

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby pred 
predložením nových legislatívnych 
návrhov alebo pred prijatím nových 
opatrení vykonala podrobné posúdenie 
vplyvu potenciálnych nákladov a zaťaženia 
pre európske podniky a MSP; vyzýva 
Komisiu, aby navrhli primeranú podporu 
pre postihnuté odvetvia, ak nie je možné 
predísť negatívnemu vplyvu;

11. vyzýva Komisiu, aby pred 
predložením nových legislatívnych 
návrhov alebo pred prijatím nových 
opatrení posilnila svoju prax posúdenia 
vplyvu a aby vykonala podrobné posúdenie 
vplyvu potenciálnych nákladov a zaťaženia 
pre európske podniky a MSP, najmä vtedy, 
keď sa musí tradičný priemysel 
prispôsobiť regulačným rozhodnutiam; 
vyzýva Komisiu, aby navrhli primeranú 
podporu pre postihnuté odvetvia s cieľom 
zachovať silnú európsku priemyselnú 
základňu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 341
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby pred 
predložením nových legislatívnych 

11. vyzýva Komisiu, aby pred 
predložením nových legislatívnych 
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návrhov alebo pred prijatím nových 
opatrení vykonala podrobné posúdenie 
vplyvu potenciálnych nákladov a zaťaženia 
pre európske podniky a MSP; vyzýva 
Komisiu, aby navrhli primeranú podporu 
pre postihnuté odvetvia, ak nie je možné 
predísť negatívnemu vplyvu;

návrhov alebo pred prijatím nových 
opatrení vykonala podrobné posúdenie 
vplyvu potenciálnych nákladov a zaťaženia 
pre európske podniky a MSP;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 342
Grzegorz Tobiszowski
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby pred 
predložením nových legislatívnych 
návrhov alebo pred prijatím nových 
opatrení vykonala podrobné posúdenie 
vplyvu potenciálnych nákladov a zaťaženia 
pre európske podniky a MSP; vyzýva 
Komisiu, aby navrhli primeranú podporu 
pre postihnuté odvetvia, ak nie je možné 
predísť negatívnemu vplyvu;

11. vyzýva Komisiu, aby pred 
predložením nových legislatívnych 
návrhov alebo pred prijatím nových 
opatrení vykonala podrobné posúdenie 
vplyvu potenciálnych nákladov a zaťaženia 
pre európske podniky a MSP; vyzýva 
Komisiu, aby nové iniciatívy odložila až po 
skončení fázy obnovy a aby navrhla 
primeranú podporu pre postihnuté 
odvetvia, ak nie je možné predísť 
negatívnemu vplyvu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 343
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar, Adriana Maldonado López, 
Łukasz Kohut, Maria-Manuel Leitão-Marques, Tsvetelina Penkova, Nicolás González 
Casares, Romana Jerković

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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11. vyzýva Komisiu, aby pred 
predložením nových legislatívnych 
návrhov alebo pred prijatím nových 
opatrení vykonala podrobné posúdenie 
vplyvu potenciálnych nákladov a zaťaženia 
pre európske podniky a MSP; vyzýva 
Komisiu, aby navrhli primeranú podporu 
pre postihnuté odvetvia, ak nie je možné 
predísť negatívnemu vplyvu;

11. vyzýva Komisiu, aby pred 
predložením nových legislatívnych 
návrhov alebo pred prijatím nových 
opatrení vykonala podrobné posúdenie 
vplyvu potenciálnych nákladov a zaťaženia 
pre európske podniky a MSP a vplyvu na 
zamestnanosť; vyzýva Komisiu, aby 
navrhli primeranú podporu pre postihnuté 
odvetvia, ak nie je možné predísť 
negatívnemu vplyvu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 344
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby pred 
predložením nových legislatívnych 
návrhov alebo pred prijatím nových 
opatrení vykonala podrobné posúdenie 
vplyvu potenciálnych nákladov a zaťaženia 
pre európske podniky a MSP; vyzýva 
Komisiu, aby navrhli primeranú podporu 
pre postihnuté odvetvia, ak nie je možné 
predísť negatívnemu vplyvu;

11. vyzýva Komisiu, aby pred 
predložením nových legislatívnych 
návrhov alebo pred prijatím nových 
opatrení vykonala podrobné posúdenie 
vplyvu potenciálnych nákladov a zaťaženia 
pre európske podniky a MSP, ako aj 
nákladov z hľadiska straty pracovných 
miest; vyzýva Komisiu, aby stiahla všetky 
nové návrhy, ak sa zdá, že negatívnemu 
vplyvu sa nedá predísť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 345
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Carlo Calenda

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva Komisiu, aby pred 11. vyzýva Komisiu, aby pred 
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predložením nových legislatívnych 
návrhov alebo pred prijatím nových 
opatrení vykonala podrobné posúdenie 
vplyvu potenciálnych nákladov a zaťaženia 
pre európske podniky a MSP; vyzýva 
Komisiu, aby navrhli primeranú podporu 
pre postihnuté odvetvia, ak nie je možné 
predísť negatívnemu vplyvu;

predložením nových legislatívnych 
návrhov alebo pred prijatím nových 
opatrení vykonala podrobné posúdenie 
vplyvu potenciálnych nákladov a zaťaženia 
pre európske odvetvia, podniky a MSP; 
vyzýva Komisiu, aby navrhli primeranú 
podporu pre postihnuté odvetvia, ak nie je 
možné predísť negatívnemu vplyvu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 346
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. zdôrazňuje, že automobilový 
priemysel bol výrazne ovplyvnený krízou 
COVID-19, ktorá prinútila priemysel a 
pracovníkov, aby sa rýchlo prispôsobili 
zmenám v dodávkach a novým 
zdravotným požiadavkám, okrem procesu 
transformácie, ktorým prechádzali už pred 
pandémiou; prechod na inteligentnú a 
čistú mobilitu má zásadný význam, 
pretože sa vyvíjame na klimaticky 
neutrálne, digitálne a odolnejšie 
hospodárstvo; je tiež príležitosťou na 
vytvorenie ekologického rastu a čistých 
pracovných miest, čo je v čase krízy 
mimoriadne dôležité, a to na základe 
celosvetovej konkurenčnej výhody 
európskeho priemyslu v oblasti 
automobilových technológií; vyzýva 
Komisiu, aby stanovila priority týkajúce 
sa výskumu a inovácií, digitalizácie 
a podpory startupov, mikropodnikov, 
malých a stredných podnikov vrátane 
automobilového priemyslu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 347
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili účinné rámce preventívnej 
reštrukturalizácie a rámec druhej šance s 
cieľom umožniť čestným dlžníkom vo 
finančných ťažkostiach obnoviť svoju 
životaschopnosť a predísť platobnej 
neschopnosti a s cieľom neodradiť ich od 
úsilia skúšať nové nápady;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 348
Christian Ehler

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. domnieva sa, že opatrenia na 
digitalizáciu a dekarbonizáciu by mali byť 
navrhnuté tak, aby poskytovali príležitosti 
pre priemysel, a to aj pre MSP, a aby 
nezaťažovali už postihnuté odvetvia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 349
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. zdôrazňuje strategický a krehký 
charakter európskeho vesmírneho 
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priemyslu, ktorý z 90 % tvoria MSP, ako 
aj potrebu rýchlej podpory s cieľom 
vyhnúť sa zdĺhavej obnove;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 350
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus Ansip

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. zdôrazňuje strategický a krehký 
charakter európskeho kozmického 
priemyslu, ktorý je z 90 % tvorený MSP, 
ako aj potrebu rýchlej podpory s cieľom 
predísť náročnej obnove;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 351
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. pripomína, že úloha členských 
štátov bude rozhodujúca pre úspešnú 
obnovu pri využití obmedzených zdrojov 
EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 352
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Návrh uznesenia
Odsek 11 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11b. zdôrazňuje, že odvetvie cestovného 
ruchu je veľmi postihnuté krízou COVID-
19, ktorá ho prakticky na tri mesiace 
paralyzovala; vyzýva Komisiu, aby 
stanovila priority týkajúce sa pomoci a 
podpory obnovy odvetvia, keďže ide o 
jedno z kľúčových odvetví Európskej 
únie, ktoré predstavuje 9,5 európskeho 
HDP; je nevyhnutné prejsť k európskej 
politike cestovného ruchu, ktorá 
významne prispieva k zvyšovaniu 
konkurencieschopnosti Únie v tomto 
odvetví, k podpore spolupráce medzi 
členskými štátmi a regiónmi a 
k vytváraniu možností pre nové investície 
a inovácie poskytujúce finančnú podporu 
MSP a ich digitalizačnému procesu s 
cieľom dosiahnuť európsky ekosystém 
cestovného ruchu, ktorý bude udržateľný, 
inovačný a odolný a ktorý bude chrániť 
práva pracovníkov a spotrebiteľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 353
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar del Castillo 
Vera, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Maria da Graça Carvalho, Eva 
Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán 
Kelly, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 11 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11b. zdôrazňuje, že mnohé MSP 
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nebudú mať likviditu na investovanie do 
udržateľnej digitálnej transformácie; 
nabáda Komisiu, aby zvážila vytvorenie 
programu poukážok pre MSP na podporu 
úsilia MSP s cieľom okrem iného: 
zmodernizovať zastarané zariadenia, 
zlepšiť prenos znalostí a identifikáciu 
správneho využívania technológií, ako je 
priemyselná umelá inteligencia, posilniť 
pracovnú silu s okamžitými potrebnými 
zručnosťami, aby sa umožnila kontrola 
vzdialených aktív, monitorovanie výroby, 
spolupráca zamestnancov atď.;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 354
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Podnadpis 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Druhá fáza – rekonštrukcia a transformácia Druhá fáza – rekonštrukcia a transformácia 
čo najskôr

Or. en

Pozmeňujúci návrh 355
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier 
Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Podnadpis 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Druhá fáza – rekonštrukcia a 
transformácia

Transformácia a inovácie

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 356
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. domnieva sa, že po núdzovej fáze 
by Únia mala začať druhú fázu svojej 
priemyselnej stratégie: zabezpečenie 
konkurencieschopnosti, odolnosti a 
udržateľnosti jej priemyselných odvetví z 
dlhodobého hľadiska;

12. domnieva sa, že v nadväznosti na 
zmierňujúce účinky núdzovej fázy by Únia 
mala rozšíriť druhú fázu vo svojej 
priemyselnej stratégii: usmerňovanie 
transformácie európskych priemyselných 
odvetví smerom k čistým nulovým 
emisiám skleníkových plynov a 
digitalizácii k sociálne zodpovedným 
spôsobom, čím sa zvýši 
konkurencieschopnosť, odolnosť a 
environmentálna a klimatická vhodnosť 
jej priemyselných odvetví z dlhodobého 
hľadiska pri súčasnom posilnení 
sociálneho dialógu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 357
Cornelia Ernst, Marisa Matias

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. domnieva sa, že po núdzovej fáze 
by Únia mala začať druhú fázu svojej 
priemyselnej stratégie: zabezpečenie 
konkurencieschopnosti, odolnosti a 
udržateľnosti jej priemyselných odvetví z 
dlhodobého hľadiska;

12. domnieva sa, že po núdzovej fáze 
by Únia mala začať druhú fázu svojej 
priemyselnej stratégie: zabezpečenie 
konkurencieschopnosti, odolnosti a 
udržateľnosti jej priemyselných odvetví z 
dlhodobého hľadiska; investície do 
zručností a kvalifikácií a silného 
sociálneho partnerstva sú hnacou silou 
produktivity, inovácií a vysokokvalitnej 
zamestnanosti;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 358
Christian Ehler

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. domnieva sa, že po núdzovej fáze 
by Únia mala začať druhú fázu svojej 
priemyselnej stratégie: zabezpečenie 
konkurencieschopnosti, odolnosti a 
udržateľnosti jej priemyselných odvetví z 
dlhodobého hľadiska;

12. domnieva sa, že po núdzovej fáze 
by Únia mala začať druhú fázu svojej 
priemyselnej stratégie: zabezpečenie 
konkurencieschopnosti, odolnosti a 
udržateľnosti jej priemyselných odvetví z 
dlhodobého hľadiska; pripomína, že úloha 
členských štátov bude rozhodujúca pre 
úspešnú obnovu pri využití obmedzených 
zdrojov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 359
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. domnieva sa, že po núdzovej fáze 
by Únia mala začať druhú fázu svojej 
priemyselnej stratégie: zabezpečenie 
konkurencieschopnosti, odolnosti a 
udržateľnosti jej priemyselných odvetví z 
dlhodobého hľadiska;

12. domnieva sa, že po núdzovej fáze 
by Únia mala neprerušene začať druhú 
fázu svojej priemyselnej stratégie: 
zabezpečenie prechodu na vysoko 
energetickú a zdrojovo efektívnu 
priemyselnú základňu, ktorá bude 
založená na obnoviteľných zdrojoch 
energie a čistých nulových emisiách 
skleníkových plynov bez toxických látok, a 
na udržateľne digitalizovanú priemyselnú 
základňu do roku 2040;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 360
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. domnieva sa, že po núdzovej fáze 
by Únia mala začať druhú fázu svojej 
priemyselnej stratégie: zabezpečenie 
konkurencieschopnosti, odolnosti a 
udržateľnosti jej priemyselných odvetví z 
dlhodobého hľadiska;

12. domnieva sa, že po núdzovej fáze 
by Únia mala začať druhú fázu svojej 
priemyselnej stratégie: zabezpečenie 
konkurencieschopnosti, odolnosti a 
udržateľnosti jej priemyselných odvetví zo 
strednodobého a z dlhodobého hľadiska; v 
tejto súvislosti by sa priemyselná politika 
mala stať horizontálnou úlohou Komisie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 361
Fredrick Federley, Mauri Pekkarinen, Nils Torvalds, Katalin Cseh, Bart Groothuis, 
Morten Petersen

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. domnieva sa, že po núdzovej fáze 
by Únia mala začať druhú fázu svojej 
priemyselnej stratégie: zabezpečenie 
konkurencieschopnosti, odolnosti a 
udržateľnosti jej priemyselných odvetví z 
dlhodobého hľadiska;

12. domnieva sa, že súbežne so 
súčasnou krízou by Únia mala začať druhú 
fázu svojej priemyselnej stratégie, a to 
uvoľnením potenciálu obehového 
biohospodárstva, v ktorom sa využívajú 
udržateľné a obnoviteľné zdroje s cieľom 
podporiť konkurencieschopné a odolné 
odvetvia z dlhodobého hľadiska;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 362
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
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Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. domnieva sa, že po núdzovej fáze 
by Únia mala začať druhú fázu svojej 
priemyselnej stratégie: zabezpečenie 
konkurencieschopnosti, odolnosti a 
udržateľnosti jej priemyselných odvetví z 
dlhodobého hľadiska;

12. domnieva sa, že po núdzovej fáze 
by Únia mala začať druhú fázu svojej 
priemyselnej stratégie: zabezpečenie 
spravodlivého a udržateľného výrobného 
modelu, ktorý môže zaručiť rozvoj, 
odolnosť a udržateľnosť jej 
priemyselných odvetví z dlhodobého 
hľadiska, a ochrana pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 363
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, 
Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. domnieva sa, že po núdzovej fáze 
by Únia mala začať druhú fázu svojej 
priemyselnej stratégie: zabezpečenie 
konkurencieschopnosti, odolnosti a 
udržateľnosti jej priemyselných odvetví z 
dlhodobého hľadiska;

12. domnieva sa, že po núdzovej fáze 
by Únia mala začať druhú fázu svojej 
priemyselnej stratégie: zabezpečenie 
konkurencieschopnosti, udržateľnosti 
a digitalizácie jej priemyselných odvetví, 
ktoré povedie k dlhodobej odolnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 364
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Návrh uznesenia
Odsek 12
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. domnieva sa, že po núdzovej fáze 
by Únia mala začať druhú fázu svojej 
priemyselnej stratégie: zabezpečenie 
konkurencieschopnosti, odolnosti a 
udržateľnosti jej priemyselných odvetví z 
dlhodobého hľadiska;

12. domnieva sa, že po núdzovej fáze 
by Únia mala začať druhú fázu svojej 
priemyselnej stratégie: zabezpečenie 
konkurencieschopnosti, odolnosti a 
udržateľnosti všetkých odvetví svojho 
hospodárstva z dlhodobého hľadiska;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 365
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. domnieva sa, že po núdzovej fáze 
by Únia mala začať druhú fázu svojej 
priemyselnej stratégie: zabezpečenie 
konkurencieschopnosti, odolnosti a 
udržateľnosti jej priemyselných odvetví z 
dlhodobého hľadiska;

12. domnieva sa, že súbežne s 
núdzovou fázou by Únia mala začať druhú 
fázu svojej priemyselnej stratégie: 
zabezpečenie konkurencieschopnosti, 
odolnosti a udržateľnosti jej priemyselných 
odvetví z dlhodobého hľadiska;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 366
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus Ansip

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. domnieva sa, že po núdzovej fáze 
by Únia mala začať druhú fázu svojej 
priemyselnej stratégie: zabezpečenie 
konkurencieschopnosti, odolnosti a 
udržateľnosti jej priemyselných odvetví z 
dlhodobého hľadiska;

12. domnieva sa, že súbežne s 
núdzovou fázou by Únia mala pripraviť 
a predvídať druhú fázu svojej priemyselnej 
stratégie: smerom k ekologickejšej, 
inovatívnej, inkluzívnej a zvrchovanej 
Európe z dlhodobého hľadiska;
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Pozmeňujúci návrh 367
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. uznáva, že rôzne priemyselné 
odvetvia budú v 20. rokoch tohto storočia 
potrebovať významné investície, keďže 
mnohé z ich závodov dosiahli životnosť 50 
až 70 rokov; uznáva, že vplyv krízy Covid 
pravdepodobne zvýši tieto reinvestičné 
potreby vzhľadom na to, že sa niektoré 
staré závody zatvorili v dôsledku poklesu 
výroby; zdôrazňuje, že tieto reinvestície 
musia byť zlučiteľné s cieľom dosiahnuť 
čisté nulové emisie skleníkových plynov, 
najmä preto, že takéto rozsiahle investície 
sa prijímajú len raz za 30 až 40 rokov, 
keďže inak hrozí, že sa z nich stanú tzv. 
uviaznuté aktíva a že zablokujú využívanie 
technológií a infraštruktúr, ktoré sú 
založené na fosílnych palivách a ktoré 
škodia životnému prostrediu, a zároveň 
odoberú vzácne zdroje z najpotrebnejších 
investičných tokov, ako sú úspory energie 
a zdrojov, opatrenia obehového 
hospodárstva a výroba energie 
z obnoviteľných zdrojov s cieľom 
zachovať elektrifikáciu priemyselných 
postupov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 368
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fredrick Federley, 
Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Návrh uznesenia
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Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. domnieva sa, že Únia si vyžaduje 
zelenú priemyselnú stratégiu zosúladenú s 
Parížskou dohodou, ktorá kladie ciele 
zelenej dohody (boj proti zmene klímy a 
ochrana zdravia a biodiverzity v oblasti 
životného prostredia) do stredobodu 
európskej hospodárskej politiky; touto 
stratégiou sa preto musí urýchliť 
transformácia nášho priemyslu na 
uhlíkovo neutrálny priemysel a musí sa 
vyplniť medzera v investíciách do klímy v 
Európe, ktorá je potrebná na prechod na 
klimatickú neutralitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 369
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Antonio Tajani, 
Massimiliano Salini, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, 
Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, 
Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. domnieva sa, že inteligentné, 
udržateľné a plne prepojené siete a 
projekty v oblasti dopravy, energetiky, 
digitálnej a vodnej infraštruktúry sú 
nevyhnutnou podmienkou dokončenia a 
riadneho fungovania európskeho 
jednotného trhu; investície do kľúčových 
infraštruktúr okrem toho posilňujú 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť 
Európy, čo prináša dlhodobé výhody 
prostredníctvom lepšej prepojenosti, 
ktorou sa stimuluje inteligentný, 
udržateľný a inkluzívny rast;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 370
Salvatore De Meo

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. 12a. domnieva sa, že inteligentné, 
udržateľné a plne prepojené siete a 
projekty v oblasti dopravy, energetiky, 
digitálnej a vodnej infraštruktúry sú 
nevyhnutnou podmienkou dokončenia a 
riadneho fungovania európskeho 
jednotného trhu; investície do kľúčových 
infraštruktúr okrem toho posilňujú 
konkurencieschopnosť a zamestnanosť 
Európy, čo prináša dlhodobé výhody 
prostredníctvom lepšej prepojenosti, 
ktorou sa stimuluje inteligentný, 
udržateľný a inkluzívny rast;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 371
Carlo Calenda

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. pripomína význam opatrení ad hoc 
na podporu MSP prostredníctvom riadnej 
finančnej podpory v budúcom VFR; 
domnieva sa, že MSP by sa mali ďalej 
podporovať prostredníctvom dostupných 
nástrojov, ktoré sú charakterizované 
rýchlymi a pružnými postupmi 
priaznivými pre MSP a ktoré by zároveň 
mali zabrániť administratívnej záťaži a 
prekážkam, a tak zabezpečiť prístup k 
financovaniu a potrebnú likviditu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 372
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. zdôrazňuje, že je dôležité 
navrhnúť priemyselnú politiku, ktorá 
bude riešiť demografické výzvy mnohých 
regiónov EÚ prostredníctvom podpory 
odvetví, ktoré stimulujú miestne 
regionálne pracovné miesta a prilákajú 
novú generáciu pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 373
Niels Fuglsang, Nicolás González Casares, Mohammed Chahim, Lina Gálvez Muñoz

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. domnieva sa, že pre 
konkurencieschopnosť európskeho 
priemyslu je kľúčové, aby Európska únia 
prijala nové a vyššie ciele do roku 2030 
týkajúce sa zníženia emisií skleníkových 
plynov, rozširovania energie z 
obnoviteľných zdrojov a energetickej 
účinnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 374
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odsek 12 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12b. zdôrazňuje, že transformáciou 
svojich priemyselných odvetví môže EÚ 
vytvoriť nový impulz na inovácie a 
zachovanie priemyselnej výroby v Európe 
počas prechodu na hospodárstvo s 
nulovou bilanciou emisií skleníkových 
plynov; pripomína, že ďalšie 
hospodárstva sú nastavené na podobnú 
cestu znižovania emisií, a preto rastie 
celosvetový dopyt po výrobkoch, 
postupoch a technológiách s nulovou 
bilanciou emisií; zdôrazňuje, že vzhľadom 
na veľkosť jej vnútorného trhu má EÚ 
zostať hlavným trhom a svetovým lídrom 
v oblasti inovatívnych ekologických 
výrobkov, výroby, služieb a podnikov; 
tvrdí, že priemyselná stratégia EÚ musí 
umožniť EÚ využívať konkurenčnú 
výhodu ako výhodu „prvého ťahu“ 
smerom k nulovej bilancii emisií 
skleníkových plynov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 375
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Martina Dlabajová, Izaskun 
Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus 
Ansip

Návrh uznesenia
Odsek 12 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12b. zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť 
trhové príležitosti a investície do 
európskych hodnotových reťazcov, ktoré 
prispievajú k masívnemu zavádzaniu 
ekologických technológií, udržateľnosti a 
opraviteľnosti výrobkov a do vytvorenia 
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trhov s obehovými a klimaticky 
neutrálnymi výrobkami v súlade s akčným 
plánom pre obehové hospodárstvo; v tejto 
súvislosti pripomína potenciál digitálneho 
sektora pri dosahovaní európskeho 
klimaticky neutrálneho hospodárstva a 
potrebu znížiť jeho uhlíkovú stopu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 376
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Návrh uznesenia
Odsek 12 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12b. domnieva sa, že Európska únia 
musí podporovať sociálny dialóg pri 
vypracúvaní novej priemyselnej stratégie 
pre Európu, ktorou sa zaručí účasť a 
dostupnosť informácií pre občiansku 
spoločnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 377
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje potenciál obehového 
hospodárstva pre modernizáciu 
hospodárstva Únie, zníženie jej spotreby 
energie a zdrojov a transformáciu celých 
priemyselných odvetví a ich hodnotových 
reťazcov;

13. domnieva sa, že obehové 
hospodárstvo v kombinácii s programom 
nulového znečistenia musí byť 
stredobodom hospodárstva Únie, pričom 
prioritou je predchádzanie vzniku odpadu 
a zníženie jej spotreby energie a zdrojov v 
celých priemyselných odvetviach, ich 
výrobkov, výrobných postupov, 
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obchodných modelov a ich hodnotových 
reťazcov, čím sa podporí dematerializácia 
a detoxifikácia hospodárstva Únie a zníži 
sa závislosť Európy od primárnych 
materiálov a zároveň sa stimulujú 
inovácie, vytváranie nových trhov, ako aj 
obrovský potenciál pre nové bezpečné a 
udržateľné pracovné miesta na miestnej 
úrovni, najmä pre MSP; zdôrazňuje silné 
synergie medzi opatreniami v oblasti 
klímy a obehovým hospodárstvom, najmä 
v energeticky náročných odvetviach a 
odvetviach náročných na zdroje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 378
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje potenciál obehového 
hospodárstva pre modernizáciu 
hospodárstva Únie, zníženie jej spotreby 
energie a zdrojov a transformáciu celých 
priemyselných odvetví a ich hodnotových 
reťazcov;

13. zdôrazňuje potenciál obehového 
hospodárstva pre modernizáciu a 
dekarbonizáciu hospodárstva Únie, 
zníženie jej spotreby energie a zdrojov a 
transformáciu celých priemyselných 
odvetví a ich hodnotových reťazcov, a to 
prostredníctvom dizajnu výrobkov a 
výrobných procesov, opätovného 
používania, recyklácie a opravy tovarov 
a zdrojov; v tejto súvislosti víta nový akčný 
plán pre obehové hospodárstvo; vyzýva 
Komisiu, aby zvýšila stimuly na zvýšenie 
efektívnosti využívania zdrojov 
a recykláciu v priemyselných procesoch, v 
odvetví stavebníctva a spotreby konečných 
výrobkov, ako aj na využívanie 
priemyselného odpadového tepla a 
chladu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 379
Maria Spyraki, Eva Maydell, François-Xavier Bellamy

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje potenciál obehového 
hospodárstva pre modernizáciu 
hospodárstva Únie, zníženie jej spotreby 
energie a zdrojov a transformáciu celých 
priemyselných odvetví a ich hodnotových 
reťazcov;

13. zdôrazňuje potenciál obehového 
hospodárstva pre modernizáciu 
hospodárstva Únie, zníženie jej spotreby 
energie a zdrojov a transformáciu celých 
priemyselných odvetví a ich hodnotových 
reťazcov a zlepšenie strategickej 
autonómie surovín potrebných pri 
ekologickej a digitálnej transformácii; v 
tejto súvislosti sa domnieva, že využívanie 
nerecyklovateľného odpadu a odpadu 
z biomasy v priemyselných procesoch 
môže zohrávať kľúčovú úlohu pri 
podpore dekarbonizácie určitých 
priemyselných odvetví; vyzýva Komisiu, 
aby urýchlene prijala opatrenia na 
zabezpečenie toho, aby priemyselné 
odvetvia mohli mať rozšírený prístup k 
týmto druhom odpadu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 380
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje potenciál obehového 
hospodárstva pre modernizáciu 
hospodárstva Únie, zníženie jej spotreby 
energie a zdrojov a transformáciu celých 
priemyselných odvetví a ich hodnotových 
reťazcov;

13. zdôrazňuje potenciál obehového 
hospodárstva pre modernizáciu 
hospodárstva Únie, zníženie jej spotreby 
energie a zdrojov a transformáciu celých 
priemyselných odvetví a ich hodnotových 
reťazcov; zdôrazňuje, že na zníženie 
zbytočnej spotreby je potrebné plne 
obehové hospodárstvo s cieľom 
dosiahnuť do roku 2050 klimatickú 
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neutralitu, posilniť našu hospodársku 
konkurencieschopnosť a chrániť naše 
prírodné prostredie; európsky model 
obehového hospodárstva môže byť 
užitočný iba vtedy, ak máme spoločný trh 
na opätovné využitie primárnych a 
druhotných surovín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 381
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar 
del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça 
Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy 
Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje potenciál obehového 
hospodárstva pre modernizáciu 
hospodárstva Únie, zníženie jej spotreby 
energie a zdrojov a transformáciu celých 
priemyselných odvetví a ich hodnotových 
reťazcov;

13. zdôrazňuje potenciál obehového 
hospodárstva pre modernizáciu 
hospodárstva Únievrátane vytvorenia 
trhov pre nízkouhlíkové a obnoviteľné 
riešenia, ktoré môžu nahradiť výrobky a 
materiály založené na fosílnych palivách, 
zníženie jej spotreby energie a zdrojov a 
transformáciu celých priemyselných 
odvetví a ich hodnotových reťazcov; 
opakuje, že odvetvia majú rôzne spôsoby 
dekarbonizácie a rôzne východiská; 
vyzýva preto Komisiu, aby uznala 
odvetvové špecifiká a začlenila ich do 
ekosystémového prístupu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 382
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Martina Dlabajová, Izaskun 
Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fredrick Federley, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart 
Groothuis, Andrus Ansip
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Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje potenciál obehového 
hospodárstva pre modernizáciu 
hospodárstva Únie, zníženie jej spotreby 
energie a zdrojov a transformáciu celých 
priemyselných odvetví a ich hodnotových 
reťazcov;

13. zdôrazňuje potenciál obehového 
hospodárstva pre modernizáciu 
hospodárstva Únie, zníženie jej spotreby 
energie a zdrojov, čím sa poskytnú stimuly 
pre inovácie a transformáciu celých 
priemyselných odvetví a ich hodnotových 
reťazcov s veľkým potenciálom na 
vytváranie pracovných miest na miestnej 
úrovni; nabáda na rozvoj nových 
technológií a riešení v oblasti ekodizajnu s 
cieľom predchádzať vplyvom na životné 
prostredie; zdôrazňuje, že je potrebné 
zaviesť nový akčný plán pre obehové 
hospodárstvo a podporovať udržateľnú 
výrobu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 383
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje potenciál obehového 
hospodárstva pre modernizáciu 
hospodárstva Únie, zníženie jej spotreby 
energie a zdrojov a transformáciu celých 
priemyselných odvetví a ich hodnotových 
reťazcov;

13. domnieva sa, že zásady obehovosti 
musia byť stredobodom modernizácie 
hospodárstva Únie prostredníctvom 
uprednostňovania zníženia jej potrieb 
energie a zdrojov a transformácie celých 
priemyselných odvetví,  jej výrobných 
postupov, obchodných modelov, 
hodnotových reťazcov a v konečnom 
dôsledku jej výrobkov a služieb; vyzýva 
Komisiu, aby stanovila odvetvové ciele 
v oblasti efektívneho využívania zdrojov a 
aby vykonávala opatrenia na 
monitorovanie a kontrolu na základe 
merateľných a spoľahlivých 
ukazovateľov;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 384
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Carlos 
Zorrinho, Romana Jerković

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje potenciál obehového 
hospodárstva pre modernizáciu 
hospodárstva Únie, zníženie jej spotreby 
energie a zdrojov a transformáciu celých 
priemyselných odvetví a ich hodnotových 
reťazcov;

13. zdôrazňuje potenciál obehového 
hospodárstva pre modernizáciu 
hospodárstva Únie, zníženie jej spotreby 
energie a zdrojov a transformáciu celých 
priemyselných odvetví a ich hodnotových 
reťazcov; zdôrazňuje, že vlna obnovy bude 
predstavovať ďalšiu relevantnú 
príležitosť pre mnohé odvetvia a pre 
európsku spoločnosť počas jej ekologickej 
transformácie v dôsledku veľmi vysokého 
multiplikačného a pákového efektu 
stavebného priemyslu na iné hospodárske 
odvetvia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 385
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje potenciál obehového 
hospodárstva pre modernizáciu 
hospodárstva Únie, zníženie jej spotreby 
energie a zdrojov a transformáciu celých 
priemyselných odvetví a ich hodnotových 
reťazcov;

13. zdôrazňuje potenciál obehového 
hospodárstva pre modernizáciu 
hospodárstva Únie, zníženie jej spotreby 
energie a zdrojov a transformáciu celých 
priemyselných odvetví a ich hodnotových 
reťazcov; konštatuje, že tieto 
transformácie by mal uskutočniť samotný 
trh, a to bez nútenia, či ohrozenia 
priemyselného odvetvia a vnútorného 
trhu; zdôrazňuje, že je potrebné 
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v dôsledku priemyselnej transformácie 
zohľadniť zatváranie podnikov a straty 
pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 386
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje potenciál obehového 
hospodárstva pre modernizáciu 
hospodárstva Únie, zníženie jej spotreby 
energie a zdrojov a transformáciu celých 
priemyselných odvetví a ich hodnotových 
reťazcov;

13. zdôrazňuje potenciál obehového 
hospodárstva pre modernizáciu 
hospodárstva Únie, zníženie jej spotreby 
energie a zdrojov a transformáciu celých 
priemyselných odvetví a ich hodnotových 
reťazcov; zdôrazňuje úlohu obehového 
hospodárstva pri zabezpečovaní dodávok 
surovín a strategickú autonómiu Únie; 
zdôrazňuje, že oceliarstvo je obzvlášť 
vystavené nekalej súťaži;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 387
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje potenciál obehového 
hospodárstva pre modernizáciu 
hospodárstva Únie, zníženie jej spotreby 
energie a zdrojov a transformáciu celých 
priemyselných odvetví a ich hodnotových 
reťazcov;

13. zdôrazňuje potenciál obehového 
hospodárstva pre modernizáciu 
hospodárstva Únie, zníženie jej spotreby 
energie a zdrojov a transformáciu celých 
priemyselných odvetví a ich hodnotových 
reťazcov a pre zlepšenie strategickej 
autonómie kľúčových surovín potrebných 
pri ekologickej a digitálnej transformácii;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 388
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje potenciál obehového 
hospodárstva pre modernizáciu 
hospodárstva Únie, zníženie jej spotreby 
energie a zdrojov a transformáciu celých 
priemyselných odvetví a ich hodnotových 
reťazcov;

13. zdôrazňuje potenciál obehového 
hospodárstva pre modernizáciu 
hospodárstva Únie, zníženie jej spotreby 
energie a zdrojov a transformáciu celých 
priemyselných odvetví a ich hodnotových 
reťazcov; stratégia pre inteligentnú 
integráciu odvetví EÚ je kľúčovou 
iniciatívou na udržateľnú hospodársku 
obnovu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 389
Marek Paweł Balt
v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje potenciál obehového 
hospodárstva pre modernizáciu 
hospodárstva Únie, zníženie jej spotreby 
energie a zdrojov a transformáciu celých 
priemyselných odvetví a ich hodnotových 
reťazcov;

13. zdôrazňuje potenciál obehového 
hospodárstva pre modernizáciu 
hospodárstva Únie, zníženie jej spotreby 
zdrojov energie a transformáciu celých 
priemyselných odvetví a ich hodnotových 
reťazcov a pre zlepšenie strategickej 
autonómie kľúčových surovín potrebných 
pri ekologickej a digitálnej transformácii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 390
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim



PE653.877v02-00 38/177 AM\1208890SK.docx

SK

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje potenciál obehového 
hospodárstva pre modernizáciu 
hospodárstva Únie, zníženie jej spotreby 
energie a zdrojov a transformáciu celých 
priemyselných odvetví a ich hodnotových 
reťazcov;

13. domnieva sa, že obehové 
hospodárstvo musí byť stredobodom 
moderného hospodárstva Únie, pričom 
Únia musí uprednostňovať zníženie 
využívania energie a zdrojov a 
transformáciu celých priemyselných 
odvetví, ich výrobkov, výrobných 
postupov, obchodných modelov a ich 
hodnotových reťazcov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 391
Pietro Fiocchi

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje potenciál obehového 
hospodárstva pre modernizáciu 
hospodárstva Únie, zníženie jej spotreby 
energie a zdrojov a transformáciu celých 
priemyselných odvetví a ich hodnotových 
reťazcov;

13. zdôrazňuje potenciál obehového 
hospodárstva pre modernizáciu 
hospodárstva Únie, zníženie jej spotreby 
energie a zdrojov a transformáciu celých 
priemyselných odvetví a ich hodnotových 
reťazcov s cieľom zaručiť v tejto fáze 
transformácie primeranú podporu 
všetkým hospodárskym odvetviam;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 392
Cornelia Ernst, Marisa Matias, Marc Botenga

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje potenciál obehového 13. zdôrazňuje potenciál obehového 
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hospodárstva pre modernizáciu 
hospodárstva Únie, zníženie jej spotreby 
energie a zdrojov a transformáciu celých 
priemyselných odvetví a ich hodnotových 
reťazcov;

hospodárstva pre modernizáciu 
hospodárstva Únie, zníženie jej spotreby 
energie a zdrojov a transformáciu celých 
priemyselných odvetví a ich hodnotových 
reťazcov vrátane zodpovedného a 
udržateľného riadenia dodávateľského 
reťazca v rámci EÚ a mimo nej;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 393
Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, 
Tsvetelina Penkova, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Maria-
Manuel Leitão-Marques

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje potenciál obehového 
hospodárstva pre modernizáciu 
hospodárstva Únie, zníženie jej spotreby 
energie a zdrojov a transformáciu celých 
priemyselných odvetví a ich hodnotových 
reťazcov;

13. zdôrazňuje potenciál obehového 
hospodárstva pre modernizáciu 
hospodárstva Únie, zníženie jej spotreby 
energie a zdrojov a transformáciu celých 
priemyselných odvetví a ich hodnotových 
reťazcov, ako aj pre zlepšenie autonómie 
a bezpečnosti dodávok v digitálnej a 
ekologickej transformácii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 394
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje potenciál obehového 
hospodárstva pre modernizáciu 
hospodárstva Únie, zníženie jej spotreby 
energie a zdrojov a transformáciu celých 
priemyselných odvetví a ich hodnotových 

13. zdôrazňuje potenciál obehového 
hospodárstva pre modernizáciu 
hospodárstva Únie, zníženie jej spotreby 
energie a zdrojov a transformáciu celých 
priemyselných odvetví a ich hodnotových 
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reťazcov, reťazcov, vrátane recyklácie a opätovného 
použitia s cieľom znížiť závislosť od 
surovín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 395
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. zdôrazňuje potenciál obehového 
hospodárstva pre modernizáciu 
hospodárstva Únie, zníženie jej spotreby 
energie a zdrojov a transformáciu celých 
priemyselných odvetví a ich hodnotových 
reťazcov,

13. zdôrazňuje potenciál obehového 
hospodárstva pre modernizáciu 
hospodárstva Únie, zníženie jej spotreby 
energie a zdrojov, zlepšenie jej strategickej 
autonómie pre kľúčové suroviny a 
transformáciu celých priemyselných 
odvetví a ich hodnotových reťazcov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 396
Grzegorz Tobiszowski
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. poukazuje na to, že elektrifikácia a 
splyňovanie priemyselných procesov 
zameraných na zníženie emisií 
skleníkových plynov predstavuje pre 
priemyselné odvetvia veľkú finančnú 
záťaž, pretože si to vyžaduje nielen nákup 
nových strojov, ale aj veľké investície do 
infraštruktúry (ako sú elektrické siete, 
kapacita siete, kompresorové stanice), a 
preto majú značný vplyv na ich 
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konkurencieschopnosť; vyzýva preto 
Komisiu, aby vypracovala plán 
podrobných opatrení, ktoré sa majú prijať 
na úrovni Únie s cieľom zabezpečiť 
mobilizáciu primeraných finančných 
zdrojov na umožnenie potrebných 
investícií pre energeticky náročné 
odvetvia na dosiahnutie klimaticky 
neutrálneho hospodárstva EÚ vrátane 
návrhu na primerané zvýšenie 
kompenzačných mechanizmov pre členské 
štáty s rôznymi východiskovými bodmi 
a HDP na obyvateľa pod priemerom EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 397
Tiemo Wölken, Carlo Calenda

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú 
môže európsky priemysel zohrávať pri 
aktívnej účasti v prospech ambicióznych 
environmentálnych a sociálnych cieľov 
vrátane ľudských práv; domnieva sa, že 
na tento účel je potrebné, aby sa EÚ 
vybavila všeobecným a povinným rámcom 
náležitej starostlivosti pre priemysel s 
cieľom identifikovať vo svojich domácich 
a globálnych činnostiach, ako aj vo 
všetkých dodávateľských reťazcoch, 
environmentálne a sociálne riziká, vplyvy, 
zneužívanie a poškodzovanie, a zároveň 
im predchádzať, zmierňovať ich a 
objasňovať s cieľom zabezpečiť jasné 
minimálne normy a vytvoriť rovnaké 
podmienky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 398
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Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne 
Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. zdôrazňuje, že vlna obnovy 
poskytuje obrovskú príležitosť pre 
stavebníctvo a energetiku EÚ a pre 
inovačné riešenia, ak sa budú plne 
dodržiavať zásady energetickej 
efektívnosti a efektívneho využívania 
zdrojov; vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
normy pre materiály, ekodizajn v odvetví 
stavebníctva a kontroly; zdôrazňuje 
potrebu klimaticky neutrálnych fondov 
budov a harmonizácie udržateľného 
posudzovania budov v Európe s cieľom 
umožniť ľahšiu integráciu štrukturálnych 
kritérií a kritérií udržateľnosti do procesu 
navrhovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 399
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. domnieva sa, že správanie 
spotrebiteľov zohráva dôležitú úlohu pri 
transformácii priemyslu; nabáda preto k 
väčšej transparentnosti, pokiaľ ide o 
uhlíkovú stopu konečných výrobkov počas 
ich celého životného cyklu, obsah 
recyklácie a sociálne primerané výrobné 
procesy pre spotrebiteľov; vyzýva 
Komisiu, aby posúdila prostriedky na 
usmernenie správania spotrebiteľov 
k čistým a spravodlivým produktom a 
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technológiám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 400
Christian Ehler

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. EÚ by mala podporovať nové 
zdroje inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu a investovať do nich; 
keďže by mala v tejto súvislosti uvoľniť 
potenciál, ktorý zostáva do veľkej miery 
nevyužitý pri vytváraní rastu a pracovných 
miest v kreatívnych a kultúrnych 
odvetviach, a to z dôvodu ich významného 
vplyvu v oblastiach, ako sú nové obchodné 
modely, tvorivosť a inovácie, digitalizácia 
a budovanie zručností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 401
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. vyzýva Komisiu, aby stanovila 
osobitné odvetvové ciele EÚ v oblasti 
efektívneho využívania zdrojov a doplnila 
ich o komplexnejší prístup stanovením 
celkového cieľa zníženia využívania 
zdrojov vrátane konkrétnych 
ukazovateľov, ktoré sa začlenia do 
európskeho semestra;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 402
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar 
del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Maria 
da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy 
Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. zdôrazňuje, že priemyselná 
stratégia by sa mala vypracovať v súlade 
so zelenou dohodou, stratégiou pre MSP, 
stratégiou pre údaje a akčným plánom pre 
obehové hospodárstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 403
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola 
Danti, Fredrick Federley, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus 
Ansip

Návrh uznesenia
Odsek 13 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13b. zdôrazňuje potenciál ekologickej 
mobility vytvárať nové pracovné miesta, 
podporiť európsky priemysel a znížiť 
emisie z dopravy; požaduje viac investícií 
do vysokorýchlostných vlakov a renovácie 
medzimestských železničných sietí a viac 
investícií do verejnej dopravy 
prostredníctvom palivových článkov a 
vodíka; zdôrazňuje, že je potrebné 
podporovať ekologickú mobilitu 
prostredníctvom investícií do lepšej 
infraštruktúry, ako sú rozšírenejšie 
nabíjacie stanice; domnieva sa, že vyššia 
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hustota nabíjacích staníc umožní, aby sa 
trh s elektrickými vozidlami výrazne a 
rýchlejšie rozšíril, čo bude mať pozitívny 
vplyv na našu uhlíkovú stopu; vyzýva 
preto Komisiu, aby predložila rozsiahlu 
stratégiu na zavádzanie rýchlej 
infraštruktúry nabíjania elektrických 
vozidiel s cieľom zabezpečiť používanie 
elektrických vozidiel spotrebiteľmi, čo im 
poskytne istotu, pokiaľ ide o potenciál 
tejto technológie a prístup k úzko 
prepojenej sieti kompatibilnej nabíjacej 
infraštruktúry, a aby podporila európsku 
výrobu automobilov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 404
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Lina Gálvez Muñoz, Massimiliano Smeriglio, 
Carlo Calenda

Návrh uznesenia
Odsek 13 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13b. zdôrazňuje potenciál kultúrnych a 
kreatívnych odvetví pri podnecovaní 
inovácií, ktoré pôsobia ako katalyzátor 
zmien v iných odvetviach a stimulujú 
vynálezy a pokrok; konštatuje, že 
inovačné hospodárske odvetvia čoraz viac 
závisia od tvorivosti, aby si zachovali 
konkurenčnú výhodu; okrem toho 
konštatuje, že vzhľadom na vznik 
postupne zložitých, kreatívnych 
a vzájomne prepojených obchodných 
modelov sa kultúrne a kreatívne odvetvia 
čoraz viac stávajú rozhodujúcou zložkou 
takmer každého produktu a služby; 
domnieva sa preto, že Európa by mala 
stavať na svojich kreatívnych a 
kultúrnych aktívach, a vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby pri rozvoji 
komplexného, súdržného a dlhodobého 
rámca priemyselnej politiky vrátane 
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prístupu k finančným programom 
venovali dostatočnú pozornosť kultúrnym 
a kreatívnym odvetviam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 405
Grzegorz Tobiszowski
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Návrh uznesenia
Odsek 13 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13b. pripomína hlavný plán EÚ na rok 
2019 týkajúci sa konkurencieschopnej 
transformácie energeticky náročných 
priemyselných odvetví, ktorého 
stredobodom je riadenie transformácie a 
zároveň zachovanie 
konkurencieschopnosti európskych 
priemyselných odvetví, a vyzýva Komisiu, 
aby vykonávala svoje odporúčanie 
pomôcť nahradiť dovoz z tretích krajín, 
ktorý dostatočne nespĺňa environmentálne 
normy, a podnietiť vyššiu úroveň ambícií 
v oblasti klímy zo strany globálnych 
obchodných partnerov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 406
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar 
del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva 
Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán 
Kelly, Pernille Weiss

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

13b. EÚ by mala podporovať nové 
zdroje inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu a investovať do nich; 
keďže by mala v tejto súvislosti uvoľniť 
potenciál, ktorý zostáva do veľkej miery 
nevyužitý pri vytváraní rastu a pracovných 
miest v kreatívnych a kultúrnych 
odvetviach, a to z dôvodu ich významného 
vplyvu v oblastiach, ako sú nové obchodné 
modely, tvorivosť a inovácie, digitalizácia 
a budovanie zručností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 407
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar del Castillo 
Vera, Sara Skyttedal, Markus Pieper, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, Maria 
Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. domnieva sa, že domáce a svetové 
trhy majú významný potenciál, pokiaľ ide 
o nízkoemisné technológie a udržateľné 
výrobky, procesy a služby v celom 
hodnotovom reťazci od surovín po 
energeticky náročné priemyselné odvetvia, 
výrobu a odvetvie priemyselných služieb; 
okrem toho sa domnieva, že právny predpis 
v oblasti klímy je prvým krokom k 
zakotveniu cieľov v oblasti klímy do 
právnych predpisov Únie; domnieva sa, že 
na zabezpečenie súdržnosti všetkých 
politík Únie a homogénneho prístupu 
riadenia vo všetkých oblastiach politiky je 
potrebný aj celostnejší a systematickejší 
cieľový rámec, ktorý pripraví pôdu pre 
jasnú a stabilnú stratégiu pre európske 
priemyselné odvetvia;

14. domnieva sa, že domáce a svetové 
trhy majú významný potenciál, pokiaľ ide 
o nízkoemisné technológie a udržateľné 
výrobky, procesy a služby v celom 
hodnotovom reťazci od surovín po 
energeticky náročné priemyselné odvetvia, 
výrobu a odvetvie priemyselných služieb; 
okrem toho sa domnieva, že právny predpis 
v oblasti klímy je prvým krokom k 
zakotveniu klimatickej neutrality do 
právnych predpisov Únie; domnieva sa, že 
na zabezpečenie súdržnosti všetkých 
politík Únie a homogénneho prístupu 
riadenia vo všetkých oblastiach politiky je 
potrebný celostnejší a systematickejší 
politický rámec, ktorý pripraví pôdu pre 
jasnú a stabilnú stratégiu pre európske 
priemyselné odvetvia, čím sa poskytne 
potrebná právna istota a predvídateľnosť 
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na zachovanie priaznivého prostredia pre 
budúce dôkazné investície; domnieva sa, 
že na úspešnú energetickú transformáciu 
bude Európa potrebovať značné množstvo 
nízkouhlíkovej a cenovo dostupnej 
energie z obnoviteľných zdrojov vrátane 
energie z tretích krajín na zvýšenie 
energetickej účinnosti vo všetkých 
odvetviach a podpornej infraštruktúre, a 
požaduje, aby boli strategické iniciatívy 
v rámci EÚ, ako aj energetická politika v 
centre zahraničnej aj susedskej politiky 
EÚ vrátane finančnej podpory aliancií pre 
vodík a ekologickú energiu s 
africkými/arabskými krajinami; tieto 
združenia by mali byť tiež súčasťou 
obchodných dohôd; zdôrazňuje význam 
silných spojenectiev na riešenie 
nedostatku zdrojov a surovín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 408
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fabienne Keller, 
Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. domnieva sa, že domáce a svetové 
trhy majú významný potenciál, pokiaľ ide 
o nízkoemisné technológie a udržateľné 
výrobky, procesy a služby v celom 
hodnotovom reťazci od surovín po 
energeticky náročné priemyselné odvetvia, 
výrobu a odvetvie priemyselných služieb; 
okrem toho sa domnieva, že právny predpis 
v oblasti klímy je prvým krokom k 
zakotveniu cieľov v oblasti klímy do 
právnych predpisov Únie; domnieva sa, že 
na zabezpečenie súdržnosti všetkých 
politík Únie a homogénneho prístupu 
riadenia vo všetkých oblastiach politiky je 
potrebný aj celostnejší a systematickejší 

14. domnieva sa, že domáce a svetové 
trhy majú pri splnení príslušných 
regulačných, technologických a 
hospodárskych podmienok významný 
potenciál, pokiaľ ide o nízkoemisné 
technológie a udržateľné výrobky, procesy 
a služby v celom hodnotovom reťazci od 
surovín po energeticky náročné 
priemyselné odvetvia, výrobu a odvetvie 
priemyselných služieb; okrem toho sa 
domnieva, že právny predpis v oblasti 
klímy je prvým krokom k zakotveniu 
cieľov v oblasti klímy do roku 2030 a do 
roku 2050 do právnych predpisov Únie; 
domnieva sa, že na zabezpečenie 
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cieľový rámec, ktorý pripraví pôdu pre 
jasnú a stabilnú stratégiu pre európske 
priemyselné odvetvia;

súdržnosti všetkých politík Únie a 
homogénneho prístupu riadenia vo 
všetkých oblastiach politiky je potrebný aj 
celostnejší a systematickejší cieľový 
rámec, ktorý pripraví pôdu pre jasnú a 
stabilnú stratégiu pre európske priemyselné 
odvetvia, čím sa poskytne potrebná 
právna istota pre investorov, najmä MSP; 
domnieva sa, že priemyselná ekologická 
transformácia si vyžaduje verejné a 
súkromné investície v prospech rozvoja 
udržateľnej mobility, dekarbonizácie 
priemyslu a najmä energetiky a renovácie 
budov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 409
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz, Carlo Calenda

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. domnieva sa, že domáce a svetové 
trhy majú významný potenciál, pokiaľ ide 
o nízkoemisné technológie a udržateľné 
výrobky, procesy a služby v celom 
hodnotovom reťazci od surovín po 
energeticky náročné priemyselné odvetvia, 
výrobu a odvetvie priemyselných služieb; 
okrem toho sa domnieva, že právny predpis 
v oblasti klímy je prvým krokom k 
zakotveniu cieľov v oblasti klímy do 
právnych predpisov Únie; domnieva sa, že 
na zabezpečenie súdržnosti všetkých 
politík Únie a homogénneho prístupu 
riadenia vo všetkých oblastiach politiky je 
potrebný aj celostnejší a systematickejší 
cieľový rámec, ktorý pripraví pôdu pre 
jasnú a stabilnú stratégiu pre európske 
priemyselné odvetvia;

14. domnieva sa, že domáce a svetové 
trhy majú významný potenciál, pokiaľ ide 
o nízkoemisné technológie a udržateľné 
výrobky, procesy a služby v celom 
hodnotovom reťazci od surovín po 
energeticky náročné priemyselné odvetvia, 
výrobu a odvetvie priemyselných služieb; 
zdôrazňuje potrebu vytvoriť a posilniť 
existujúce a nové trhy a hodnotové 
reťazce pre technológie a výrobky s 
nízkymi emisiami v rámci EÚ s cieľom 
dosiahnuť vedúce postavenie Európy v 
týchto oblastiach a urobiť z transformácie 
na klimatickú neutralitu životaschopný 
podnikateľský zámer pre priemysel, a to 
aj pre MSP; okrem toho sa domnieva, že 
právny predpis v oblasti klímy je prvým 
krokom k zakotveniu cieľov v oblasti 
klímy do právnych predpisov Únie; 
domnieva sa, že na zabezpečenie 
súdržnosti všetkých politík Únie a 
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homogénneho prístupu riadenia vo 
všetkých oblastiach politiky je potrebný aj 
celostnejší a systematickejší a podporný 
cieľový rámec, ktorý pripraví pôdu pre 
jasnú a predvídateľnú stratégiu pre 
európske priemyselné odvetvia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 410
Maria Spyraki, Tom Berendsen, François-Xavier Bellamy, Eva Maydell

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. domnieva sa, že domáce a svetové 
trhy majú významný potenciál, pokiaľ ide 
o nízkoemisné technológie a udržateľné 
výrobky, procesy a služby v celom 
hodnotovom reťazci od surovín po 
energeticky náročné priemyselné odvetvia, 
výrobu a odvetvie priemyselných služieb; 
okrem toho sa domnieva, že právny predpis 
v oblasti klímy je prvým krokom k 
zakotveniu cieľov v oblasti klímy do 
právnych predpisov Únie; domnieva sa, že 
na zabezpečenie súdržnosti všetkých 
politík Únie a homogénneho prístupu 
riadenia vo všetkých oblastiach politiky je 
potrebný aj celostnejší a systematickejší 
cieľový rámec, ktorý pripraví pôdu pre 
jasnú a stabilnú stratégiu pre európske 
priemyselné odvetvia;

14. domnieva sa, že domáce a svetové 
trhy majú významný potenciál, pokiaľ ide 
o nízkoemisné technológie a udržateľné 
výrobky, procesy a služby v celom 
hodnotovom reťazci od surovín po 
energeticky náročné priemyselné odvetvia, 
výrobu a odvetvie priemyselných služieb; 
domnieva sa, že väčšia strategická 
autonómia by mala byť prioritou 
v konkrétnych oblastiach, napríklad 
v kľúčových farmaceutických látkach, 
zdravotníckom vybavení a kovoch 
a mineráloch potrebných vo vyšších 
objemoch pre ekologickú a digitálnu 
transformáciu; okrem toho sa domnieva, 
že právny predpis v oblasti klímy je prvým 
krokom k zakotveniu cieľov v oblasti 
klímy do právnych predpisov Únie; 
domnieva sa, že na zabezpečenie 
súdržnosti všetkých politík Únie a 
homogénneho prístupu riadenia vo 
všetkých oblastiach politiky je potrebný aj 
celostnejší a systematickejší cieľový 
rámec, ktorý pripraví pôdu pre jasnú a 
stabilnú stratégiu pre európske priemyselné 
odvetvia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 411
Marek Paweł Balt
v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. domnieva sa, že domáce a svetové 
trhy majú významný potenciál, pokiaľ ide 
o nízkoemisné technológie a udržateľné 
výrobky, procesy a služby v celom 
hodnotovom reťazci od surovín po 
energeticky náročné priemyselné odvetvia, 
výrobu a odvetvie priemyselných služieb; 
okrem toho sa domnieva, že právny predpis 
v oblasti klímy je prvým krokom k 
zakotveniu cieľov v oblasti klímy do 
právnych predpisov Únie; domnieva sa, že 
na zabezpečenie súdržnosti všetkých 
politík Únie a homogénneho prístupu 
riadenia vo všetkých oblastiach politiky je 
potrebný aj celostnejší a systematickejší 
cieľový rámec, ktorý pripraví pôdu pre 
jasnú a stabilnú stratégiu pre európske 
priemyselné odvetvia;

14. domnieva sa, že domáce a svetové 
trhy majú významný potenciál, pokiaľ ide 
o nízkoemisné technológie a udržateľné 
výrobky, procesy a služby v celom 
hodnotovom reťazci od surovín po 
energeticky náročné priemyselné odvetvia, 
výrobu a odvetvie priemyselných služieb; 
domnieva sa, že otvorená strategická 
autonómia by mala byť prioritou 
v konkrétnych oblastiach, napríklad 
v kľúčových farmaceutických látkach, 
zdravotníckom vybavení a kovoch 
a mineráloch potrebných vo vyšších 
objemoch pre ekologickú a digitálnu 
transformáciu; okrem toho sa domnieva, 
že právny predpis v oblasti klímy je prvým 
krokom k zakotveniu cieľov v oblasti 
klímy do právnych predpisov Únie; 
domnieva sa, že na zabezpečenie 
súdržnosti všetkých politík Únie a 
homogénneho prístupu riadenia vo 
všetkých oblastiach politiky je potrebný aj 
celostnejší a systematickejší cieľový 
rámec, ktorý pripraví pôdu pre jasnú a 
stabilnú stratégiu pre európske priemyselné 
odvetvia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 412
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim, Josianne Cutajar, 
Łukasz Kohut, Niels Fuglsang, Carlos Zorrinho

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh



PE653.877v02-00 52/177 AM\1208890SK.docx

SK

14. domnieva sa, že domáce a svetové 
trhy majú významný potenciál, pokiaľ ide 
o nízkoemisné technológie a udržateľné 
výrobky, procesy a služby v celom 
hodnotovom reťazci od surovín po 
energeticky náročné priemyselné odvetvia, 
výrobu a odvetvie priemyselných služieb; 
okrem toho sa domnieva, že právny predpis 
v oblasti klímy je prvým krokom k 
zakotveniu cieľov v oblasti klímy do 
právnych predpisov Únie; domnieva sa, že 
na zabezpečenie súdržnosti všetkých 
politík Únie a homogénneho prístupu 
riadenia vo všetkých oblastiach politiky je 
potrebný aj celostnejší a systematickejší 
cieľový rámec, ktorý pripraví pôdu pre 
jasnú a stabilnú stratégiu pre európske 
priemyselné odvetvia;

14. domnieva sa, že domáce a svetové 
trhy majú významný potenciál a z 
hľadiska globálneho vodcovstva EÚ, 
pokiaľ ide o nízkoemisné technológie a 
udržateľné výrobky, procesy a služby v 
celom hodnotovom reťazci od surovín po 
energeticky náročné priemyselné odvetvia, 
výrobu a odvetvie priemyselných služieb; 
domnieva sa, že najmä technológie v 
oblasti energie z obnoviteľných zdrojov by 
sa mali považovať za strategické a mali by 
sa uprednostňovať prostredníctvom novej 
priemyselnej politiky EÚ; okrem toho sa 
domnieva, že právny predpis v oblasti 
klímy je prvým krokom k zakotveniu 
cieľov v oblasti klímy do právnych 
predpisov Únie; domnieva sa, že na 
zabezpečenie súdržnosti všetkých politík 
Únie a homogénneho prístupu riadenia vo 
všetkých oblastiach politiky je potrebný aj 
celostnejší a systematickejší cieľový 
rámec, ktorý pripraví pôdu pre jasnú a 
stabilnú stratégiu pre európske priemyselné 
odvetvia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 413
Carlo Calenda

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. domnieva sa, že domáce a svetové 
trhy majú významný potenciál, pokiaľ ide 
o nízkoemisné technológie a udržateľné 
výrobky, procesy a služby v celom 
hodnotovom reťazci od surovín po 
energeticky náročné priemyselné odvetvia, 
výrobu a odvetvie priemyselných služieb; 
okrem toho sa domnieva, že právny predpis 
v oblasti klímy je prvým krokom k 
zakotveniu cieľov v oblasti klímy do 
právnych predpisov Únie; domnieva sa, že 
na zabezpečenie súdržnosti všetkých 

14. domnieva sa, že domáce a svetové 
trhy majú významný potenciál, pokiaľ ide 
o nízkoemisné a obnoviteľné technológie a 
udržateľné výrobky, procesy a služby v 
celom podporovaní rozsiahleho 
európskeho hodnotového reťazca v 
prelomových a inovatívnych 
obnoviteľných a čistých technológiách od 
surovín po energeticky náročné 
priemyselné odvetvia, výrobu a odvetvie 
priemyselných služieb; okrem toho sa 
domnieva, že právny predpis v oblasti 
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politík Únie a homogénneho prístupu 
riadenia vo všetkých oblastiach politiky je 
potrebný aj celostnejší a systematickejší 
cieľový rámec, ktorý pripraví pôdu pre 
jasnú a stabilnú stratégiu pre európske 
priemyselné odvetvia;

klímy je prvým krokom k zakotveniu 
cieľov v oblasti klímy do právnych 
predpisov Únie; domnieva sa, že na 
zabezpečenie súdržnosti všetkých politík 
Únie a homogénneho prístupu riadenia vo 
všetkých oblastiach politiky je potrebný aj 
celostnejší a systematickejší cieľový 
rámec, ktorý pripraví pôdu pre jasnú a 
stabilnú stratégiu pre európske priemyselné 
odvetvia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 414
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. domnieva sa, že domáce a svetové 
trhy majú významný potenciál, pokiaľ ide 
o nízkoemisné technológie a udržateľné 
výrobky, procesy a služby v celom 
hodnotovom reťazci od surovín po 
energeticky náročné priemyselné odvetvia, 
výrobu a odvetvie priemyselných služieb; 
okrem toho sa domnieva, že právny 
predpis v oblasti klímy je prvým krokom k 
zakotveniu cieľov v oblasti klímy do 
právnych predpisov Únie; domnieva sa, že 
na zabezpečenie súdržnosti všetkých 
politík Únie a homogénneho prístupu 
riadenia vo všetkých oblastiach politiky je 
potrebný aj celostnejší a systematickejší 
cieľový rámec, ktorý pripraví pôdu pre 
jasnú a stabilnú stratégiu pre európske 
priemyselné odvetvia;

14. domnieva sa, že domáce a svetové 
trhy majú potenciál, pokiaľ ide o 
nízkoemisné technológie a udržateľné 
výrobky, procesy a služby v celom 
hodnotovom reťazci od surovín po 
energeticky náročné priemyselné odvetvia, 
výrobu a odvetvie priemyselných služieb; 
domnieva sa, že na zabezpečenie 
súdržnosti všetkých politík Únie a 
homogénneho prístupu riadenia vo 
všetkých oblastiach politiky je potrebný aj 
celostnejší a systematickejší cieľový 
rámec, ktorý pripraví pôdu pre jasnú a 
stabilnú stratégiu pre európske priemyselné 
odvetvia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 415
Angelika Winzig, Tom Berendsen
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Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. domnieva sa, že domáce a svetové 
trhy majú významný potenciál, pokiaľ ide 
o nízkoemisné technológie a udržateľné 
výrobky, procesy a služby v celom 
hodnotovom reťazci od surovín po 
energeticky náročné priemyselné odvetvia, 
výrobu a odvetvie priemyselných služieb; 
okrem toho sa domnieva, že právny predpis 
v oblasti klímy je prvým krokom k 
zakotveniu cieľov v oblasti klímy do 
právnych predpisov Únie; domnieva sa, že 
na zabezpečenie súdržnosti všetkých 
politík Únie a homogénneho prístupu 
riadenia vo všetkých oblastiach politiky je 
potrebný aj celostnejší a systematickejší 
cieľový rámec, ktorý pripraví pôdu pre 
jasnú a stabilnú stratégiu pre európske 
priemyselné odvetvia;

14. domnieva sa, že domáce a svetové 
trhy majú významný potenciál, pokiaľ ide 
o nízkoemisné technológie a udržateľné 
výrobky, procesy a služby v celom 
hodnotovom reťazci od surovín po 
energeticky náročné priemyselné odvetvia, 
výrobu a odvetvie priemyselných služieb; 
okrem toho sa domnieva, že právne 
predpisy v oblasti klímy sú prvým krokom 
k začleneniu cieľov v oblasti klímy do 
právnych predpisov Únie a naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby stanovila aj 
priemyselné ciele, ktoré budú zakotvené v 
právnych predpisoch Únie; domnieva sa, 
že na zabezpečenie súdržnosti všetkých 
politík Únie a homogénneho prístupu 
riadenia vo všetkých oblastiach politiky je 
potrebný aj celostnejší a systematickejší 
cieľový rámec, ktorý pripraví pôdu pre 
jasnú a stabilnú stratégiu pre európske 
priemyselné odvetvia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 416
Pietro Fiocchi

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. domnieva sa, že domáce a svetové 
trhy majú významný potenciál, pokiaľ ide 
o nízkoemisné technológie a udržateľné 
výrobky, procesy a služby v celom 
hodnotovom reťazci od surovín po 
energeticky náročné priemyselné odvetvia, 
výrobu a odvetvie priemyselných služieb; 
okrem toho sa domnieva, že právny predpis 
v oblasti klímy je prvým krokom k 
zakotveniu cieľov v oblasti klímy do 

14. domnieva sa, že domáce a svetové 
trhy majú významný potenciál, pokiaľ ide 
o nízkoemisné technológie a udržateľné 
výrobky, procesy a služby v celom 
hodnotovom reťazci od surovín po 
energeticky náročné priemyselné odvetvia, 
výrobu a odvetvie priemyselných služieb, 
ako aj pre mnohé mikropodniky, malé a 
stredné podniky zapojené do vývoja 
ekologických technológií, výrobkov a 
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právnych predpisov Únie; domnieva sa, že 
na zabezpečenie súdržnosti všetkých 
politík Únie a homogénneho prístupu 
riadenia vo všetkých oblastiach politiky je 
potrebný aj celostnejší a systematickejší 
cieľový rámec, ktorý pripraví pôdu pre 
jasnú a stabilnú stratégiu pre európske 
priemyselné odvetvia;

služieb; okrem toho sa domnieva, že 
právny predpis v oblasti klímy je prvým 
krokom k zakotveniu cieľov v oblasti 
klímy do právnych predpisov Únie; 
domnieva sa, že na zabezpečenie 
súdržnosti všetkých politík Únie a 
homogénneho prístupu riadenia vo 
všetkých oblastiach politiky je potrebný aj 
celostnejší a systematickejší cieľový 
rámec, ktorý pripraví pôdu pre jasnú a 
stabilnú stratégiu pre európske priemyselné 
odvetvia;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 417
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. domnieva sa, že domáce a svetové 
trhy majú významný potenciál, pokiaľ ide 
o nízkoemisné technológie a udržateľné 
výrobky, procesy a služby v celom 
hodnotovom reťazci od surovín po 
energeticky náročné priemyselné odvetvia, 
výrobu a odvetvie priemyselných služieb; 
okrem toho sa domnieva, že právny 
predpis v oblasti klímy je prvým krokom k 
zakotveniu cieľov v oblasti klímy do 
právnych predpisov Únie; domnieva sa, že 
na zabezpečenie súdržnosti všetkých 
politík Únie a homogénneho prístupu 
riadenia vo všetkých oblastiach politiky je 
potrebný aj celostnejší a systematickejší 
cieľový rámec, ktorý pripraví pôdu pre 
jasnú a stabilnú stratégiu pre európske 
priemyselné odvetvia;

14. domnieva sa, že domáce a svetové 
trhy majú významný potenciál, pokiaľ ide 
o nízkoemisné technológie a udržateľné 
výrobky, procesy a služby v celom 
hodnotovom reťazci od surovín po 
energeticky náročné priemyselné odvetvia, 
výrobu a odvetvie priemyselných služieb; 
domnieva sa, že na zabezpečenie 
súdržnosti všetkých politík Únie a 
homogénneho prístupu riadenia vo 
všetkých oblastiach politiky je potrebný aj 
celostnejší a systematickejší cieľový 
rámec, ktorý pripraví pôdu pre jasnú a 
stabilnú stratégiu pre európske priemyselné 
odvetvia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 418
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. domnieva sa, že domáce a svetové 
trhy majú významný potenciál, pokiaľ ide 
o nízkoemisné technológie a udržateľné 
výrobky, procesy a služby v celom 
hodnotovom reťazci od surovín po 
energeticky náročné priemyselné odvetvia, 
výrobu a odvetvie priemyselných služieb; 
okrem toho sa domnieva, že právny predpis 
v oblasti klímy je prvým krokom k 
zakotveniu cieľov v oblasti klímy do 
právnych predpisov Únie; domnieva sa, že 
na zabezpečenie súdržnosti všetkých 
politík Únie a homogénneho prístupu 
riadenia vo všetkých oblastiach politiky je 
potrebný aj celostnejší a systematickejší 
cieľový rámec, ktorý pripraví pôdu pre 
jasnú a stabilnú stratégiu pre európske 
priemyselné odvetvia;

14. domnieva sa, že domáce a svetové 
trhy majú významný potenciál, pokiaľ ide 
o nízkoemisné technológie, technológie 
s nulovými emisiami a obnoviteľné 
technológie a udržateľné výrobky, procesy 
a služby v celom hodnotovom reťazci od 
surovín po energeticky náročné 
priemyselné odvetvia, výrobu a odvetvie 
priemyselných služieb; okrem toho sa 
domnieva, že právny predpis v oblasti 
klímy je prvým krokom k zakotveniu 
cieľov v oblasti klímy do právnych 
predpisov Únie; domnieva sa, že na 
zabezpečenie súdržnosti všetkých politík 
Únie a homogénneho, predvídateľného a 
inkluzívneho prístupu riadenia vo všetkých 
oblastiach politiky je potrebný aj 
celostnejší a systematickejší záväzný 
cieľový rámec, ktorý pripraví pôdu pre 
jasnú a stabilnú stratégiu pre európske 
priemyselné odvetvia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 419
Grzegorz Tobiszowski
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. domnieva sa, že domáce a svetové 
trhy majú významný potenciál, pokiaľ ide 
o nízkoemisné technológie a udržateľné 
výrobky, procesy a služby v celom 

14. domnieva sa, že domáce a svetové 
trhy majú významný potenciál, pokiaľ ide 
o nízkoemisné technológie a udržateľné 
výrobky, procesy a služby v celom 
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hodnotovom reťazci od surovín po 
energeticky náročné priemyselné odvetvia, 
výrobu a odvetvie priemyselných služieb; 
okrem toho sa domnieva, že právny 
predpis v oblasti klímy je prvým krokom k 
zakotveniu cieľov v oblasti klímy do 
právnych predpisov Únie; domnieva sa, že 
na zabezpečenie súdržnosti všetkých 
politík Únie a homogénneho prístupu 
riadenia vo všetkých oblastiach politiky je 
potrebný aj celostnejší a systematickejší 
cieľový rámec, ktorý pripraví pôdu pre 
jasnú a stabilnú stratégiu pre európske 
priemyselné odvetvia;

hodnotovom reťazci od surovín po 
energeticky náročné priemyselné odvetvia, 
výrobu a odvetvie priemyselných služieb; 
okrem toho sa domnieva, že popri 
právnych predpisoch v oblasti klímy je 
viac potrebné zabezpečiť súdržnosť 
všetkých politík Únie a homogénny 
prístup riadenia vo všetkých oblastiach 
politiky s cieľom poskytnúť európskym 
priemyselným odvetviam istotu 
a predvídateľnosť, na ktorých môžu 
zakladať svoje rozhodnutia a investície;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 420
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. domnieva sa, že domáce a svetové 
trhy majú významný potenciál, pokiaľ ide 
o nízkoemisné technológie a udržateľné 
výrobky, procesy a služby v celom 
hodnotovom reťazci od surovín po 
energeticky náročné priemyselné odvetvia, 
výrobu a odvetvie priemyselných služieb; 
okrem toho sa domnieva, že právny predpis 
v oblasti klímy je prvým krokom k 
zakotveniu cieľov v oblasti klímy do 
právnych predpisov Únie; domnieva sa, že 
na zabezpečenie súdržnosti všetkých 
politík Únie a homogénneho prístupu 
riadenia vo všetkých oblastiach politiky je 
potrebný aj celostnejší a systematickejší 
cieľový rámec, ktorý pripraví pôdu pre 
jasnú a stabilnú stratégiu pre európske 
priemyselné odvetvia;

14. domnieva sa, že domáce a svetové 
trhy majú významný potenciál, pokiaľ ide 
o nízkoemisné technológie a udržateľné 
výrobky, procesy a služby v celom 
hodnotovom reťazci od surovín po 
energeticky náročné priemyselné odvetvia, 
výrobu a odvetvie priemyselných služieb; 
okrem toho sa domnieva, že právny predpis 
v oblasti klímy je prvým krokom k 
zakotveniu cieľov v oblasti klímy do 
právnych predpisov Únie; domnieva sa, že 
na zabezpečenie súdržnosti všetkých 
politík Únie a homogénneho prístupu 
riadenia vo všetkých oblastiach politiky je 
potrebný aj celostnejší a systematickejší 
cieľový rámec, ktorý pripraví pôdu pre 
jasnú a stabilnú stratégiu pre európske 
priemyselné odvetvia; vyzýva na prísne 
dodržiavanie Parížskej dohody;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 421
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. domnieva sa, že domáce a svetové 
trhy majú významný potenciál, pokiaľ ide 
o nízkoemisné technológie a udržateľné 
výrobky, procesy a služby v celom 
hodnotovom reťazci od surovín po 
energeticky náročné priemyselné odvetvia, 
výrobu a odvetvie priemyselných služieb; 
okrem toho sa domnieva, že právny predpis 
v oblasti klímy je prvým krokom k 
zakotveniu cieľov v oblasti klímy do 
právnych predpisov Únie; domnieva sa, že 
na zabezpečenie súdržnosti všetkých 
politík Únie a homogénneho prístupu 
riadenia vo všetkých oblastiach politiky je 
potrebný aj celostnejší a systematickejší 
cieľový rámec, ktorý pripraví pôdu pre 
jasnú a stabilnú stratégiu pre európske 
priemyselné odvetvia;

14. domnieva sa, že domáce a svetové 
trhy majú významný potenciál, pokiaľ ide 
o nízkoemisné technológie a technológie 
s nulovými emisiami a udržateľné 
výrobky, procesy a služby v celom 
hodnotovom reťazci od surovín po 
energeticky náročné priemyselné odvetvia, 
výrobu a odvetvie priemyselných služieb; 
okrem toho sa domnieva, že právny predpis 
v oblasti klímy je prvým krokom k 
zakotveniu cieľov v oblasti klímy do 
právnych predpisov Únie; zdôrazňuje, že 
na zabezpečenie súdržnosti všetkých 
politík Únie a homogénneho, 
transparentného prístupu riadenia vo 
všetkých oblastiach politiky je potrebný aj 
celostnejší a systematickejší záväzný 
cieľový rámec, ktorý pripraví pôdu pre 
jasnú, predvídateľnú a stabilnú stratégiu 
pre európske priemyselné odvetvia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 422
Marc Botenga, Sira Rego
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. domnieva sa, že domáce a svetové 
trhy majú významný potenciál, pokiaľ ide 
o nízkoemisné technológie a udržateľné 
výrobky, procesy a služby v celom 

14. domnieva sa, že domáce a svetové 
trhy majú významný potenciál, pokiaľ ide 
o nízkoemisné technológie a udržateľné 
výrobky, procesy a služby v celom 
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hodnotovom reťazci od surovín po 
energeticky náročné priemyselné odvetvia, 
výrobu a odvetvie priemyselných služieb; 
okrem toho sa domnieva, že právny predpis 
v oblasti klímy je prvým krokom k 
zakotveniu cieľov v oblasti klímy do 
právnych predpisov Únie; domnieva sa, že 
na zabezpečenie súdržnosti všetkých 
politík Únie a homogénneho prístupu 
riadenia vo všetkých oblastiach politiky je 
potrebný aj celostnejší a systematickejší 
cieľový rámec, ktorý pripraví pôdu pre 
jasnú a stabilnú stratégiu pre európske 
priemyselné odvetvia;

hodnotovom reťazci od surovín po 
energeticky náročné priemyselné odvetvia, 
výrobu a odvetvie priemyselných služieb; 
okrem toho sa domnieva, že právny predpis 
v oblasti klímy nie je dostatočne 
ambiciózny, pokiaľ ide o prvý krok k 
zakotveniu cieľov v oblasti klímy do 
právnych predpisov Únie; domnieva sa, že 
na zabezpečenie súdržnosti všetkých 
politík Únie a homogénneho prístupu 
riadenia vo všetkých oblastiach politiky je 
potrebný aj celostnejší a systematickejší 
cieľový rámec, ktorý pripraví pôdu pre 
jasnú a stabilnú stratégiu pre európske 
priemyselné odvetvia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 423
Aldo Patriciello

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. domnieva sa, že domáce a svetové 
trhy majú významný potenciál, pokiaľ ide 
o nízkoemisné technológie a udržateľné 
výrobky, procesy a služby v celom 
hodnotovom reťazci od surovín po 
energeticky náročné priemyselné odvetvia, 
výrobu a odvetvie priemyselných služieb; 
okrem toho sa domnieva, že právny predpis 
v oblasti klímy je prvým krokom k 
zakotveniu cieľov v oblasti klímy do 
právnych predpisov Únie; domnieva sa, že 
na zabezpečenie súdržnosti všetkých 
politík Únie a homogénneho prístupu 
riadenia vo všetkých oblastiach politiky je 
potrebný aj celostnejší a systematickejší 
cieľový rámec, ktorý pripraví pôdu pre 
jasnú a stabilnú stratégiu pre európske 
priemyselné odvetvia;

14. domnieva sa, že domáce a svetové 
trhy majú významný potenciál, pokiaľ ide 
o nízkoemisné a obnoviteľné technológie, 
udržateľné výrobky, procesy a služby v 
celom hodnotovom reťazci od surovín po 
energeticky náročné priemyselné odvetvia, 
výrobu a odvetvie priemyselných služieb; 
okrem toho sa domnieva, že právny predpis 
v oblasti klímy je prvým krokom k 
zakotveniu cieľov v oblasti klímy do 
právnych predpisov Únie; domnieva sa 
okrem toho, že na zabezpečenie súdržnosti 
všetkých politík Únie a homogénneho 
prístupu riadenia vo všetkých oblastiach 
politiky je potrebný aj celostnejší a 
systematickejší cieľový rámec, ktorý by 
pripravil pôdu pre jasnú a stabilnú 
stratégiu pre európske priemyselné 
odvetvia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 424
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. domnieva sa, že domáce a svetové 
trhy majú významný potenciál, pokiaľ ide 
o nízkoemisné technológie a udržateľné 
výrobky, procesy a služby v celom 
hodnotovom reťazci od surovín po 
energeticky náročné priemyselné odvetvia, 
výrobu a odvetvie priemyselných služieb; 
okrem toho sa domnieva, že právny predpis 
v oblasti klímy je prvým krokom k 
zakotveniu cieľov v oblasti klímy do 
právnych predpisov Únie; domnieva sa, že 
na zabezpečenie súdržnosti všetkých 
politík Únie a homogénneho prístupu 
riadenia vo všetkých oblastiach politiky je 
potrebný aj celostnejší a systematickejší 
cieľový rámec, ktorý pripraví pôdu pre 
jasnú a stabilnú stratégiu pre európske 
priemyselné odvetvia;

14. domnieva sa, že domáce a svetové 
trhy majú významný potenciál, pokiaľ ide 
o nízkoemisné technológie, technológie s 
nulovými emisiami a obnoviteľné 
technológie a udržateľné výrobky, procesy 
a služby v celom hodnotovom reťazci od 
surovín po energeticky náročné 
priemyselné odvetvia, výrobu a odvetvie 
priemyselných služieb; okrem toho sa 
domnieva, že právny predpis v oblasti 
klímy je prvým krokom k zakotveniu 
cieľov v oblasti klímy do právnych 
predpisov Únie; domnieva sa, že na 
zabezpečenie súdržnosti všetkých politík 
Únie a homogénneho prístupu riadenia vo 
všetkých oblastiach politiky je potrebný aj 
celostnejší a systematickejší cieľový 
rámec, ktorý pripraví pôdu pre jasnú a 
stabilnú stratégiu pre európske priemyselné 
odvetvia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 425
Gianna Gancia

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. domnieva sa, že domáce a svetové 
trhy majú významný potenciál, pokiaľ ide 
o nízkoemisné technológie a udržateľné 
výrobky, procesy a služby v celom 
hodnotovom reťazci od surovín po 
energeticky náročné priemyselné odvetvia, 

14. domnieva sa, že domáce a svetové 
trhy majú významný potenciál, pokiaľ ide 
o nízkoemisné technológie a udržateľné 
výrobky, procesy a služby v celom 
hodnotovom reťazci od surovín po 
energeticky náročné priemyselné odvetvia, 
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výrobu a odvetvie priemyselných služieb; 
okrem toho sa domnieva, že právny predpis 
v oblasti klímy je prvým krokom k 
zakotveniu cieľov v oblasti klímy do 
právnych predpisov Únie; domnieva sa, že 
na zabezpečenie súdržnosti všetkých 
politík Únie a homogénneho prístupu 
riadenia vo všetkých oblastiach politiky je 
potrebný aj celostnejší a systematickejší 
cieľový rámec, ktorý pripraví pôdu pre 
jasnú a stabilnú stratégiu pre európske 
priemyselné odvetvia;

výrobu a odvetvie priemyselných služieb; 
okrem toho sa domnieva, že právny predpis 
v oblasti klímy je prvým krokom k 
zakotveniu cieľov v oblasti klímy do 
právnych predpisov Únie; domnieva sa, že 
na zabezpečenie strategickej súdržnosti 
všetkých politík Únie a homogénneho 
prístupu riadenia vo všetkých oblastiach 
politiky je potrebný aj celostnejší a 
systematickejší cieľový rámec, ktorý 
pripraví pôdu pre jasnú a stabilnú stratégiu 
pre európske priemyselné odvetvia;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 426
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar 
del Castillo Vera, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. zdôrazňuje potrebu urýchliť 
vykonávanie Európskej aliancie pre 
batérie s cieľom uvoľniť potenciál jej 
strategického hodnotového reťazca, 
zvýšiť šance na inovatívne miestne 
vyrábané batérie, vytvoriť európsku 
pridanú hodnotu, prispieť ku 
konkurencieschopnosti európskeho 
automobilového priemyslu a uľahčiť 
prechod na dekarbonizovaný elektrický 
systém; uznáva skutočnosť, že odvetvie 
európskeho automobilového priemyslu je 
v stave poklesu a krízy; považuje za 
nevyhnutné v EÚ zachovať a posilniť 
jednotný a dynamický výskum, výrobnú 
produkciu a hodnotu, ako aj inovačné 
reťazce, so zameraním na výrobu vozidiel; 
zastáva názor, že zachovanie 
konkurencieschopnosti automobilového 
priemyslu po kríze Covid bude závisieť od 
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vytvorenia účinného cyklu, ktorý bude 
prínosom pre inovácie, zamestnanosť, 
konkurencieschopnosť, zdravie, životné 
prostredie a mobilitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 427
Grzegorz Tobiszowski
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
investície zamerané na rozšírenie 
dopravnej infraštruktúry, najmä 
nízkouhlíkovej infraštruktúry, ktorá by po 
prvé umožnila dosiahnuť multiplikačný 
účinok prostredníctvom zadávania 
pokynov určených širokému spektru 
subjektov – kontraktorom, 
subdodávateľom, dodávateľom a ich 
subdodávateľom – a po druhé, zabezpečiť 
dlhodobý udržateľný rast prostredníctvom 
doplnenia a rozvoja prepojenia medzi 
regiónmi EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 428
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. pripomína, že obranný a letecký 
priemysel v Európe je skutočne 



AM\1208890SK.docx 63/177 PE653.877v02-00

SK

špecifickým priemyselným odvetvím, ktorý 
vzhľadom na svoju jedinečnú povahu 
potrebuje osobitné politiky; v súlade s 
európskymi zmluvami sa domnieva, že 
vykonávanie osobitných opatrení alebo 
politík pre európsky obranný a letecký 
priemysel by nemalo oslabovať 
vnútroštátne právomoci členských štátov v 
oblasti bezpečnosti a obrany;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 429
Carlo Calenda

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. trvá na tom, že väčšie využívanie 
obnoviteľných a čistých zdrojov energie si 
vyžaduje primeranú infraštruktúru v 
rámci krajín a medzi nimi s cieľom 
zabezpečiť dodávky energie cenovo 
dostupným a udržateľným spôsobom; 
vyzýva Komisiu, aby stanovila ciele EÚ 
pre zavádzanie energetických 
infraštruktúr pre energiu z obnoviteľných 
zdrojov vrátane opatrení na podporu 
komunít vyrábajúcich energiu z 
obnoviteľných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 430
Ismail Ertug

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. zdôrazňuje potenciál prepojenia 
odvetví, v rámci ktorého sa vzájomne 
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spájajú odvetvia spotrebujúce energiu, 
ako sú stavebníctvo, doprava a priemysel; 
osobitne upozorňuje na zelený vodík z 
obnoviteľných zdrojov energie ako 
prostriedok na dosiahnutie lepšej 
odvetvovej integrácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 431
Carlos Zorrinho, Miriam Dalli, Dan Nica, Josianne Cutajar, Nicolás González Casares, 
Tsvetelina Penkova, Maria-Manuel Leitão-Marques, Lina Gálvez Muñoz

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. zdôrazňuje potenciál elektrifikácie 
automobilového priemyslu, ktorý by sa 
mal podporovať využívaním elektrickej 
energie z obnoviteľných zdrojov, zeleného 
vodíka, inteligentného nabíjania a 
podpory výskumu v oblasti batérií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 432
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Edina Tóth, Markus Pieper, Maria da Graça Carvalho, Tomas Tobé, François-Xavier 
Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 14 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14b. zdôrazňuje, že pri dosahovaní 
cieľov Parížskej dohody v oblasti klímy je 
európsky systém obchodovania s emisiami 
ústredným nástrojom na dosiahnutie 
klimatickej neutrality prostredníctvom 
prístupu orientovaného na trh, ktorý 
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zabezpečí technologickú neutralitu, ktorá 
priemysel motivuje k tomu, aby sa ciele 
tejto politiky dosiahli prostredníctvom 
najúčinnejších dostupných technológií; 
zdôrazňuje ako najvyššiu prioritu 
dekarbonizáciu energeticky náročných 
priemyselných odvetví, ako sú oceliarstvo, 
cementárstvo a chemické látky, pričom 
zdôrazňuje potrebu zabrániť úniku 
uhlíka, či strate investícií a pracovných 
miest; opakuje, že si to vyžaduje rozsiahlu 
dostupnosť cenovo dostupnej čistej 
energie a podpornej infraštruktúry; 
vyzýva Komisiu, aby uprednostnila 
investície do energetickej infraštruktúry 
vrátane CC(U)S a vodíka v súlade s 
potrebami dekarbonizácie týchto klastrov; 
v tejto súvislosti vyzýva na rozšírenie 
rozsahu činností CCS, na ktoré sa 
vzťahuje smernica o ETS, s cieľom 
zahrnúť možnosti multimodálnej 
dopravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 433
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-
Xavier Bellamy, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 14 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14c. uznáva úlohu, ktorú môže jadrová 
energia zohrávať ako nízkouhlíková 
technológia vo vnútroštátnom 
energetickom mixe za predpokladu, že sa 
prijmú dostatočné ustanovenia o 
najprísnejších bezpečnostných normách, 
ako aj o vyradení z prevádzky, pri 
zohľadnení cezhraničných otázok; je 
presvedčený, že jadrová energia môže 
zohrávať úlohu pri plnení cieľov v oblasti 
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klímy, pretože neprodukuje skleníkové 
plyny a môže tiež zabezpečiť významný 
podiel výroby elektrickej energie v 
Európe; domnieva sa však, že vzhľadom 
na odpad, ktorý produkuje, si táto energia 
vyžaduje strednodobú a dlhodobú 
stratégiu, ktorá zohľadňuje technologický 
pokrok (laser, fúzia atď.) zameraný na 
zlepšenie udržateľnosti celého odvetvia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 434
Christophe Grudler, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, 
Pierre Karleskind, Izaskun Bilbao Barandica, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus 
Ansip

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika si vyžaduje 
prehľad cieľov v oblasti klímy slúžiaci ako 
plán budovania priemyslu budúcnosti; 
domnieva sa, že všetky odvetvia by mali 
prispievať k dosahovaniu cieľov Únie v 
oblasti klímy, a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje význam plynu ako prostriedku 
energetickej transformácie a vodíka ako 
potenciálnej prelomovej technológie; žiada 
tiež, aby sa venovala väčšia pozornosť 
bezpečnosti siete a dodávok energie; 
vyzýva Radu, aby zvýšila výdavky z 
rozpočtu EÚ na snahy o ochranu klímy; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby 
odvetvia s vysokým únikom uhlíka 
nezískavali dotácie EÚ a aby sa EIB lepšie 
využívala ako tzv. klimatická banka Únie s 
cieľom zlepšiť udržateľné financovanie pre 
verejný a súkromný sektor a pomôcť 
podnikom v procese dekarbonizácie, 
pričom sa využije mechanizmus 
kompenzácie uhlíka na hraniciach ako 
prostriedok ochrany výrobcov a 
pracovných miest v EÚ pred nekalou 

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika si vyžaduje 
prehľad cieľov v oblasti klímy slúžiaci ako 
plán budovania priemyslu budúcnosti; 
domnieva sa, že všetky odvetvia by mali 
prispievať k dosahovaniu cieľov Únie v 
oblasti klímy, a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje význam plynu a jadra ako 
prostriedku energetickej transformácie a 
vodíka ako potenciálnej prelomovej 
technológie; víta zavedenie aliancie pre 
čistý vodík a aliancie pre nízkouhlíkové 
priemyselné odvetvia; zdôrazňuje, že je 
potrebné urýchliť výskum rozsiahlej 
výroby vodíka a ekologických palív a 
technológií zachytávania a uskladnenia 
uhlíka a preskúmať potenciálne využitie 
geotermálneho zdroja energie; žiada tiež, 
aby sa venovala väčšia pozornosť 
bezpečnosti siete, infraštruktúre 
a bezpečným dodávkam čistej a dostupnej 
energie a surovín; vyzýva inštitúcie EÚ, 
členské štáty, regióny, priemysel a 
všetkých ostatných relevantných aktérov, 
aby spolupracovali na zlepšovaní 
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medzinárodnou hospodárskou súťažou; energetickej účinnosti Európy a na 
vytváraní vedúcich trhov s čistými 
technológiami; vyzýva Radu, aby zvýšila 
výdavky z rozpočtu EÚ na snahy o ochranu 
klímy; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
aby odvetvia s vysokým únikom uhlíka 
nezískavali dotácie EÚ, aby sa podporila 
transformácia odvetví, ktorých konečný 
výrobok nie je v súlade s cieľmi 
ekologickej transformácie a aby sa EIB 
lepšie využívala ako tzv. klimatická banka 
Únie s cieľom zlepšiť udržateľné 
financovanie pre verejný a súkromný 
sektor a pomôcť podnikom v procese 
dekarbonizácie; zdôrazňuje, že oceliarstvo 
je obzvlášť vystavené nekalej 
hospodárskej súťaži; vyzýva Komisiu, aby 
zvýšila ochranu pred únikom uhlíka, a to 
aj pre malé a stredné priemyselné 
odvetvia, pričom sa využije mechanizmus 
kompenzácie uhlíka na hraniciach a tzv. 
Carbon-Contracts-for-Differences, ktoré 
sú v súlade s pravidlami WTO, ako 
nevyhnutný spôsob na ochranu výrobcov a 
pracovných miest v EÚ pred nekalou 
medzinárodnou hospodárskou súťažou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 435
Grzegorz Tobiszowski
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek Saryusz-Wolski, Pietro 
Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika si vyžaduje 
prehľad cieľov v oblasti klímy slúžiaci ako 
plán budovania priemyslu budúcnosti; 
domnieva sa, že všetky odvetvia by mali 
prispievať k dosahovaniu cieľov Únie v 
oblasti klímy, a v tejto súvislosti 

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika si vyžaduje 
prehľad cieľov v oblasti klímy slúžiaci ako 
plán budovania priemyslu budúcnosti; 
domnieva sa, že všetky kľúčové odvetvia 
hospodárstva vrátane tých, na ktoré sa 
ETS vzťahuje a tých, na ktoré sa ETS 



PE653.877v02-00 68/177 AM\1208890SK.docx

SK

zdôrazňuje význam plynu ako prostriedku 
energetickej transformácie a vodíka ako 
potenciálnej prelomovej technológie; 
žiada tiež, aby sa venovala väčšia 
pozornosť bezpečnosti siete a dodávok 
energie; vyzýva Radu, aby zvýšila výdavky 
z rozpočtu EÚ na snahy o ochranu klímy; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby 
odvetvia s vysokým únikom uhlíka 
nezískavali dotácie EÚ a aby sa EIB lepšie 
využívala ako tzv. klimatická banka Únie s 
cieľom zlepšiť udržateľné financovanie pre 
verejný a súkromný sektor a pomôcť 
podnikom v procese dekarbonizácie, 
pričom sa využije mechanizmus 
kompenzácie uhlíka na hraniciach ako 
prostriedok ochrany výrobcov a 
pracovných miest v EÚ pred nekalou 
medzinárodnou hospodárskou súťažou;

nevzťahuje, by mali prispievať k 
dosahovaniu cieľov Únie v oblasti klímy; 
zdôrazňuje význam zemného plynu ako 
prostriedku udržateľnej a nákladovo 
efektívnej energetickej transformácie a 
technického faktora zavádzania nových 
plynov, t. j. bioplynu, biometánu a vodíka; 
zdôrazňuje, že zemný plyn a iné plynné 
palivá sa použijú ako vstupná surovina 
v priemyselnom odvetví, keďže v blízkej 
budúcnosti neexistuje žiadna iná vhodná 
alternatíva; požaduje jasný a stabilný 
regulačný rámec, ktorý podporí rozvoj a 
modernizáciu plynárenskej infraštruktúry, 
a zdôrazňuje, že príslušné investície 
nemôžu podliehať diskriminačnému 
zaobchádzaniu ani z hľadiska 
financovania EÚ, ani z hľadiska 
taxonómie; žiada tiež, aby sa venovala 
väčšia pozornosť bezpečnosti siete a 
dodávok energie; vyzýva Radu, aby zvýšila 
výdavky z rozpočtu EÚ na snahy o ochranu 
klímy; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
aby odvetvia vystavené riziku vysokého 
úniku uhlíka naďalej získavali dotácie EÚ 
s cieľom investovať do 
environmentálnych inovatívnych 
technológií a aby sa EIB lepšie využívala 
ako tzv. klimatická banka Únie s cieľom 
zlepšiť udržateľné financovanie pre 
verejný a súkromný sektor a pomôcť 
podnikom pri prispôsobovaní sa novým 
environmentálnym normám, pričom sa 
využije mechanizmus kompenzácie uhlíka 
na hraniciach ako prostriedok ochrany 
výrobcov a pracovných miest v EÚ pred 
nekalou medzinárodnou hospodárskou 
súťažou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 436
Maria Spyraki, François-Xavier Bellamy, Eva Maydell

Návrh uznesenia
Odsek 15
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika si vyžaduje 
prehľad cieľov v oblasti klímy slúžiaci ako 
plán budovania priemyslu budúcnosti; 
domnieva sa, že všetky odvetvia by mali 
prispievať k dosahovaniu cieľov Únie v 
oblasti klímy, a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje význam plynu ako prostriedku 
energetickej transformácie a vodíka ako 
potenciálnej prelomovej technológie; žiada 
tiež, aby sa venovala väčšia pozornosť 
bezpečnosti siete a dodávok energie; 
vyzýva Radu, aby zvýšila výdavky z 
rozpočtu EÚ na snahy o ochranu klímy; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby 
odvetvia s vysokým únikom uhlíka 
nezískavali dotácie EÚ a aby sa EIB lepšie 
využívala ako tzv. klimatická banka Únie s 
cieľom zlepšiť udržateľné financovanie pre 
verejný a súkromný sektor a pomôcť 
podnikom v procese dekarbonizácie, 
pričom sa využije mechanizmus 
kompenzácie uhlíka na hraniciach ako 
prostriedok ochrany výrobcov a 
pracovných miest v EÚ pred nekalou 
medzinárodnou hospodárskou súťažou;

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika si vyžaduje 
prehľad cieľov v oblasti klímy slúžiaci ako 
plán budovania priemyslu budúcnosti; 
domnieva sa, že všetky odvetvia by mali 
prispievať k dosahovaniu cieľov Únie v 
oblasti klímy, a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje význam konkurencieschopnej 
bezuhlíkovej elektrickej energie ako 
kľúčového faktora pre energeticky 
náročné odvetvia, plynu ako prostriedku 
energetickej transformácie a vodíka a 
zachytávania, používania a uskladnenia 
uhlíka ako potenciálnej prelomovej 
technológie; žiada tiež, aby sa väčšia 
pozornosť venovala bezpečnosti sietí a 
dodávkam energie, ako aj podporným 
mechanizmom na zabezpečenie prístupu k 
dostupnej a bezpečnej bezuhlíkovej 
elektrickej energii pre energeticky 
náročné odvetvia; vyzýva Radu, aby 
zvýšila výdavky z rozpočtu EÚ na snahy o 
ochranu klímy; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, aby odvetvia s vysokým 
únikom uhlíka nezískavali dotácie EÚ a 
aby sa EIB lepšie využívala ako tzv. 
klimatická banka Únie s cieľom zlepšiť 
udržateľné financovanie pre verejný a 
súkromný sektor a pomôcť podnikom v 
procese dekarbonizácie, pričom sa využije 
mechanizmus kompenzácie uhlíka na 
hraniciach a zlepšenia existujúcich únikov 
uhlíka a opatrenia na ochranu obchodu 
na ochranu výrobcov a pracovných miest 
v EÚ pred nekalou medzinárodnou 
hospodárskou súťažou; Komisia by mala 
preskúmať aj ďalšie nástroje nad rámec 
opatrenia kompenzácie uhlíka na 
hraniciach s cieľom podporiť 
transformáciu európskeho priemyslu na 
dosiahnutie cieľov Únie v oblasti klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 437
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Miapetra Kumpula-Natri

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika si vyžaduje 
prehľad cieľov v oblasti klímy slúžiaci ako 
plán budovania priemyslu budúcnosti; 
domnieva sa, že všetky odvetvia by mali 
prispievať k dosahovaniu cieľov Únie v 
oblasti klímy, a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje význam plynu ako prostriedku 
energetickej transformácie a vodíka ako 
potenciálnej prelomovej technológie; žiada 
tiež, aby sa venovala väčšia pozornosť 
bezpečnosti siete a dodávok energie; 
vyzýva Radu, aby zvýšila výdavky z 
rozpočtu EÚ na snahy o ochranu klímy; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby 
odvetvia s vysokým únikom uhlíka 
nezískavali dotácie EÚ a aby sa EIB lepšie 
využívala ako tzv. klimatická banka Únie s 
cieľom zlepšiť udržateľné financovanie pre 
verejný a súkromný sektor a pomôcť 
podnikom v procese dekarbonizácie, 
pričom sa využije mechanizmus 
kompenzácie uhlíka na hraniciach ako 
prostriedok ochrany výrobcov a 
pracovných miest v EÚ pred nekalou 
medzinárodnou hospodárskou súťažou;

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika si vyžaduje 
prehľad cieľov v oblasti klímy slúžiaci ako 
plán budovania priemyslu budúcnosti; 
domnieva sa, že všetky odvetvia by mali 
prispievať k dosahovaniu cieľov Únie v 
oblasti klímy, a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje úlohu, ktorú čistá a 
udržateľná energia zohráva pri prechode 
na čisté hospodárstvo, a podčiarkuje 
význam konkurencieschopnej 
bezuhlíkovej elektrickej energie pre 
európske priemyselné odvetvia; vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila primerané 
investície do projektov infraštruktúry 
čistej energie, ako sú inteligentné siete, s 
cieľom splniť požiadavky na rastúcu 
elektrifikáciu, zdôrazňuje význam plynu 
ako prostriedku energetickej transformácie 
a vodíka ako potenciálnej prelomovej 
technológie; žiada tiež, aby sa venovala 
väčšia pozornosť bezpečnosti siete a 
dodávok energie; vyzýva Radu, aby zvýšila 
výdavky z rozpočtu EÚ na snahy o ochranu 
klímy; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
aby odvetvia s vysokým únikom uhlíka 
nezískavali dotácie EÚ a aby sa EIB lepšie 
využívala ako tzv. klimatická banka Únie s 
cieľom zlepšiť udržateľné financovanie pre 
verejný a súkromný sektor a pomôcť 
podnikom v procese dekarbonizácie, 
pričom sa využije mechanizmus 
kompenzácie uhlíka na hraniciach ako 
prostriedok ochrany výrobcov a 
pracovných miest v EÚ pred nekalou 
medzinárodnou hospodárskou súťažou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 438
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Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika si vyžaduje 
prehľad cieľov v oblasti klímy slúžiaci 
ako plán budovania priemyslu budúcnosti; 
domnieva sa, že všetky odvetvia by mali 
prispievať k dosahovaniu cieľov Únie v 
oblasti klímy, a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje význam plynu ako prostriedku 
energetickej transformácie a vodíka ako 
potenciálnej prelomovej technológie; žiada 
tiež, aby sa venovala väčšia pozornosť 
bezpečnosti siete a dodávok energie; 
vyzýva Radu, aby zvýšila výdavky z 
rozpočtu EÚ na snahy o ochranu klímy; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby 
odvetvia s vysokým únikom uhlíka 
nezískavali dotácie EÚ a aby sa EIB 
lepšie využívala ako tzv. klimatická banka 
Únie s cieľom zlepšiť udržateľné 
financovanie pre verejný a súkromný 
sektor a pomôcť podnikom v procese 
dekarbonizácie, pričom sa využije 
mechanizmus kompenzácie uhlíka na 
hraniciach ako prostriedok ochrany 
výrobcov a pracovných miest v EÚ pred 
nekalou medzinárodnou hospodárskou 
súťažou;

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika si vyžaduje 
plán budovania priemyslu 
budúcnosti; zdôrazňuje význam plynu ako 
prostriedku energetickej transformácie a 
vodíka ako potenciálneho prelomovej 
technológie ako opatrenia na 
zabezpečenie energetickej nezávislosti EÚ; 
žiada tiež, aby sa venovala väčšia 
pozornosť bezpečnosti siete a dodávok 
energie; vyzýva EIB, aby zlepšila 
financovanie pre verejný a súkromný 
sektor a pomáhala podnikom v záujme 
dosiahnutia hospodárstva, ktoré vytvára 
pracovné miesta a prosperitu, pričom sa 
využije mechanizmus kompenzácie uhlíka 
na hraniciach ako prostriedok ochrany 
výrobcov a pracovných miest v EÚ pred 
nekalou medzinárodnou hospodárskou 
súťažou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 439
Angelika Winzig, Tom Berendsen

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika si vyžaduje 

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika si vyžaduje 
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prehľad cieľov v oblasti klímy slúžiaci ako 
plán budovania priemyslu budúcnosti; 
domnieva sa, že všetky odvetvia by mali 
prispievať k dosahovaniu cieľov Únie v 
oblasti klímy, a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje význam plynu ako prostriedku 
energetickej transformácie a vodíka ako 
potenciálnej prelomovej technológie; 
žiada tiež, aby sa venovala väčšia 
pozornosť bezpečnosti siete a dodávok 
energie; vyzýva Radu, aby zvýšila výdavky 
z rozpočtu EÚ na snahy o ochranu klímy; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby 
odvetvia s vysokým únikom uhlíka 
nezískavali dotácie EÚ a aby sa EIB 
lepšie využívala ako tzv. klimatická banka 
Únie s cieľom zlepšiť udržateľné 
financovanie pre verejný a súkromný 
sektor a pomôcť podnikom v procese 
dekarbonizácie, pričom sa využije 
mechanizmus kompenzácie uhlíka na 
hraniciach ako prostriedok ochrany 
výrobcov a pracovných miest v EÚ pred 
nekalou medzinárodnou hospodárskou 
súťažou;

stabilný rámec cieľov v oblasti klímy 
slúžiaci ako plán budovania priemyslu 
budúcnosti; domnieva sa, že všetky 
odvetvia by mali prispievať k dosahovaniu 
cieľov Únie v oblasti klímy, a v tejto 
súvislosti zdôrazňuje význam plynu ako 
prostriedku energetickej transformácie a 
technológií vodíka ako dôležitých 
prelomových technológií; zdôrazňuje 
odolné fungovanie vnútorného trhu s 
energiou ako kľúčový prvok energetickej 
transformácie; v tejto súvislosti žiada, aby 
sa väčšia pozornosť venovala rozvoju 
inteligentných a digitálnych elektrických 
a plynárenských sietí, ktoré sú plne 
zlučiteľné s cieľmi dekarbonizácie v 
záujme posilnenia vnútorného trhu s 
energiou, podpory energetickej 
transformácie a zvýšenia bezpečnosti 
dodávok energie; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby si to stanovili ako 
prioritu výdavkov vo fáze rekonštrukcie 
a obnovy; podporuje rozvoj nadnárodných 
energetických sietí, ako aj účinných a 
rýchlych rozhodovacích postupov na ich 
podporu; pripomína, že využívanie 
medzinárodných trhových mechanizmov 
zlučiteľných s WTO môže prispieť k 
nákladovo efektívnemu dosiahnutiu 
cieľov EÚ a členských štátov v oblasti 
klímy; a vyzýva Komisiu, aby predložila 
návrhy na rýchlu harmonizáciu 
vnútroštátnych pravidiel obchodovania s 
energiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 440
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika si vyžaduje 

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika si vyžaduje 
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prehľad cieľov v oblasti klímy slúžiaci ako 
plán budovania priemyslu budúcnosti; 
domnieva sa, že všetky odvetvia by mali 
prispievať k dosahovaniu cieľov Únie v 
oblasti klímy, a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje význam plynu ako prostriedku 
energetickej transformácie a vodíka ako 
potenciálnej prelomovej technológie; 
žiada tiež, aby sa venovala väčšia 
pozornosť bezpečnosti siete a dodávok 
energie; vyzýva Radu, aby zvýšila výdavky 
z rozpočtu EÚ na snahy o ochranu klímy; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby 
odvetvia s vysokým únikom uhlíka 
nezískavali dotácie EÚ a aby sa EIB 
lepšie využívala ako tzv. klimatická banka 
Únie s cieľom zlepšiť udržateľné 
financovanie pre verejný a súkromný 
sektor a pomôcť podnikom v procese 
dekarbonizácie, pričom sa využije 
mechanizmus kompenzácie uhlíka na 
hraniciach ako prostriedok ochrany 
výrobcov a pracovných miest v EÚ pred 
nekalou medzinárodnou hospodárskou 
súťažou;

stabilný rámec cieľov v oblasti klímy 
slúžiaci ako plán budovania priemyslu 
budúcnosti; domnieva sa, že všetky 
odvetvia by mali prispievať k dosahovaniu 
cieľov Únie v oblasti klímy, a v tejto 
súvislosti zdôrazňuje význam plynu ako 
prostriedku energetickej transformácie a 
technológií vodíka ako dôležitých 
prelomových technológií; zdôrazňuje 
odolné fungovanie vnútorného trhu s 
energiou ako kľúčový prvok energetickej 
transformácie; v tejto súvislosti žiada, aby 
sa väčšia pozornosť venovala rozvoju 
inteligentných a digitálnych elektrických 
a plynárenských sietí, ktoré sú plne 
zlučiteľné s cieľmi dekarbonizácie v 
záujme posilnenia vnútorného trhu s 
energiou, podpory energetickej 
transformácie a zvýšenia bezpečnosti 
dodávok energie; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby si to stanovili ako 
prioritu výdavkov vo fáze rekonštrukcie 
a obnovy; podporuje rozvoj nadnárodných 
energetických sietí, ako aj účinných a 
rýchlych rozhodovacích postupov na ich 
podporu; pripomína, že využívanie 
medzinárodného trhového mechanizmu 
môže prispieť k nákladovo efektívnemu 
dosiahnutiu cieľov EÚ a členských štátov 
v oblasti klímy; a vyzýva Komisiu, aby 
predložila návrhy na rýchlu harmonizáciu 
vnútroštátnych pravidiel obchodovania s 
energiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 441
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar 
del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Maria 
da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria 
Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 15
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika si vyžaduje 
prehľad cieľov v oblasti klímy slúžiaci ako 
plán budovania priemyslu budúcnosti; 
domnieva sa, že všetky odvetvia by mali 
prispievať k dosahovaniu cieľov Únie v 
oblasti klímy, a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje význam plynu ako prostriedku 
energetickej transformácie a vodíka ako 
potenciálnej prelomovej technológie; žiada 
tiež, aby sa venovala väčšia pozornosť 
bezpečnosti siete a dodávok energie; 
vyzýva Radu, aby zvýšila výdavky z 
rozpočtu EÚ na snahy o ochranu klímy; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby 
odvetvia s vysokým únikom uhlíka 
nezískavali dotácie EÚ a aby sa EIB 
lepšie využívala ako tzv. klimatická banka 
Únie s cieľom zlepšiť udržateľné 
financovanie pre verejný a súkromný 
sektor a pomôcť podnikom v procese 
dekarbonizácie, pričom sa využije 
mechanizmus kompenzácie uhlíka na 
hraniciach ako prostriedok ochrany 
výrobcov a pracovných miest v EÚ pred 
nekalou medzinárodnou hospodárskou 
súťažou;

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika si vyžaduje 
stabilný rámec cieľov v oblasti klímy 
slúžiaci ako plán budovania priemyslu 
budúcnosti; domnieva sa, že všetky 
odvetvia by mali prispievať k dosahovaniu 
cieľov Únie v oblasti klímy, a v tejto 
súvislosti zdôrazňuje význam plynu ako 
prostriedku energetickej transformácie a 
technológií vodíka ako dôležitých 
prelomových technológií; zdôrazňuje 
odolné fungovanie vnútorného trhu s 
energiou ako kľúčový prvok energetickej 
transformácie; v tejto súvislosti žiada, aby 
sa väčšia pozornosť venovala rozvoju 
inteligentných a digitálnych elektrických 
a plynárenských sietí, ktoré sú plne 
zlučiteľné s cieľmi dekarbonizácie v 
záujme posilnenia vnútorného trhu s 
energiou, podpory energetickej 
transformácie a zvýšenia bezpečnosti 
dodávok energie; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby si to stanovili ako 
prioritu výdavkov vo fáze rekonštrukcie 
a obnovy; podporuje rozvoj nadnárodných 
energetických sietí, ako aj účinných a 
rýchlych rozhodovacích postupov na ich 
podporu; pripomína, že využívanie 
medzinárodných trhových mechanizmov 
môže prispieť k nákladovo efektívnemu 
dosiahnutiu cieľov EÚ a členských štátov 
v oblasti klímy; a vyzýva Komisiu, aby 
predložila návrhy na rýchlu harmonizáciu 
vnútroštátnych pravidiel obchodovania s 
energiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 442
Salvatore De Meo

Návrh uznesenia
Odsek 15
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika si vyžaduje 
prehľad cieľov v oblasti klímy slúžiaci ako 
plán budovania priemyslu budúcnosti; 
domnieva sa, že všetky odvetvia by mali 
prispievať k dosahovaniu cieľov Únie v 
oblasti klímy, a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje význam plynu ako prostriedku 
energetickej transformácie a vodíka ako 
potenciálnej prelomovej technológie; žiada 
tiež, aby sa venovala väčšia pozornosť 
bezpečnosti siete a dodávok energie; 
vyzýva Radu, aby zvýšila výdavky z 
rozpočtu EÚ na snahy o ochranu klímy; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby 
odvetvia s vysokým únikom uhlíka 
nezískavali dotácie EÚ a aby sa EIB 
lepšie využívala ako tzv. klimatická banka 
Únie s cieľom zlepšiť udržateľné 
financovanie pre verejný a súkromný 
sektor a pomôcť podnikom v procese 
dekarbonizácie, pričom sa využije 
mechanizmus kompenzácie uhlíka na 
hraniciach ako prostriedok ochrany 
výrobcov a pracovných miest v EÚ pred 
nekalou medzinárodnou hospodárskou 
súťažou;

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika si vyžaduje 
stabilný rámec cieľov v oblasti klímy 
slúžiaci ako plán budovania priemyslu 
budúcnosti; domnieva sa, že všetky 
odvetvia by mali prispievať k dosahovaniu 
cieľov Únie v oblasti klímy, a v tejto 
súvislosti zdôrazňuje význam plynu ako 
prostriedku energetickej transformácie a 
technológií vodíka ako dôležitých 
prelomových technológií; zdôrazňuje 
odolné fungovanie vnútorného trhu s 
energiou ako kľúčový prvok energetickej 
transformácie; v tejto súvislosti žiada, aby 
sa väčšia pozornosť venovala rozvoju 
inteligentných a digitálnych elektrických 
a plynárenských sietí, ktoré sú plne 
zlučiteľné s cieľmi dekarbonizácie v 
záujme posilnenia vnútorného trhu s 
energiou, podpory energetickej 
transformácie a zvýšenia bezpečnosti 
dodávok energie; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby si to stanovili ako 
prioritu výdavkov vo fáze rekonštrukcie 
a obnovy; podporuje rozvoj nadnárodných 
energetických sietí, ako aj účinných a 
rýchlych rozhodovacích postupov na ich 
podporu; pripomína, že využívanie 
medzinárodných trhových mechanizmov 
môže prispieť k nákladovo efektívnemu 
dosiahnutiu cieľov EÚ a členských štátov 
v oblasti klímy; a vyzýva Komisiu, aby 
predložila návrhy na rýchlu harmonizáciu 
vnútroštátnych pravidiel obchodovania s 
energiou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 443
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Návrh uznesenia
Odsek 15
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika si vyžaduje 
prehľad cieľov v oblasti klímy slúžiaci ako 
plán budovania priemyslu budúcnosti; 
domnieva sa, že všetky odvetvia by mali 
prispievať k dosahovaniu cieľov Únie v 
oblasti klímy, a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje význam plynu ako prostriedku 
energetickej transformácie a vodíka ako 
potenciálnej prelomovej technológie; žiada 
tiež, aby sa venovala väčšia pozornosť 
bezpečnosti siete a dodávok energie; 
vyzýva Radu, aby zvýšila výdavky z 
rozpočtu EÚ na snahy o ochranu klímy; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby 
odvetvia s vysokým únikom uhlíka 
nezískavali dotácie EÚ a aby sa EIB lepšie 
využívala ako tzv. klimatická banka Únie s 
cieľom zlepšiť udržateľné financovanie 
pre verejný a súkromný sektor a pomôcť 
podnikom v procese dekarbonizácie, 
pričom sa využije mechanizmus 
kompenzácie uhlíka na hraniciach ako 
prostriedok ochrany výrobcov a 
pracovných miest v EÚ pred nekalou 
medzinárodnou hospodárskou súťažou;

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika si vyžaduje 
prehľad cieľov slúžiaci ako plán budovania 
priemyslu budúcnosti; zdôrazňuje význam 
plynu ako prostriedku energetickej 
transformácie a vodíka ako potenciálnej 
prelomovej technológie; žiada tiež, aby sa 
venovala väčšia pozornosť bezpečnosti 
siete a dodávok energie; vyzýva Komisiu, 
aby zabezpečila, aby odvetvia s vysokým 
únikom uhlíka nezískavali dotácie EÚ a 
aby sa využíval mechanizmus kompenzácie 
uhlíka na hraniciach ako prostriedok 
ochrany výrobcov a pracovných miest v 
EÚ pred nekalou medzinárodnou 
hospodárskou súťažou a dovozom 
výrobkov a služieb so silnou 
environmentálnou stopou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 444
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika si vyžaduje 
prehľad cieľov v oblasti klímy slúžiaci ako 
plán budovania priemyslu budúcnosti; 
domnieva sa, že všetky odvetvia by mali 
prispievať k dosahovaniu cieľov Únie v 
oblasti klímy, a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje význam plynu ako prostriedku 

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika si vyžaduje 
prehľad cieľov v oblasti klímy a 
výkonnosti priemyslu slúžiaci ako plán 
budovania priemyslu budúcnosti; 
domnieva sa, že všetky odvetvia by mali 
prispievať k dosahovaniu cieľov Únie v 
oblasti klímy spravodlivým spôsobom a 
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energetickej transformácie a vodíka ako 
potenciálnej prelomovej technológie; žiada 
tiež, aby sa venovala väčšia pozornosť 
bezpečnosti siete a dodávok energie; 
vyzýva Radu, aby zvýšila výdavky z 
rozpočtu EÚ na snahy o ochranu klímy; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby 
odvetvia s vysokým únikom uhlíka 
nezískavali dotácie EÚ a aby sa EIB lepšie 
využívala ako tzv. klimatická banka Únie s 
cieľom zlepšiť udržateľné financovanie pre 
verejný a súkromný sektor a pomôcť 
podnikom v procese dekarbonizácie, 
pričom sa využije mechanizmus 
kompenzácie uhlíka na hraniciach ako 
prostriedok ochrany výrobcov a 
pracovných miest v EÚ pred nekalou 
medzinárodnou hospodárskou súťažou;

podľa ich možností znižovania, a v tejto 
súvislosti zdôrazňuje význam plynu ako 
prostriedku energetickej transformácie na 
obmedzené obdobie a vodíka, najmä 
ekologického vodíka, ako potenciálnej 
prelomovej technológie; žiada tiež, aby sa 
venovala väčšia pozornosť bezpečnosti 
siete a dodávok energie a dostupnosti; 
vyzýva Radu, aby zvýšila výdavky z 
rozpočtu EÚ na snahy o ochranu klímy na 
najmenej 25 % a na viac nedostatočných 
programov, ako je Horizont Európa; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby 
odvetvia s vysokými emisiami uhlíka 
nezískavali dotácie EÚ a aby sa EIB lepšie 
využívala ako tzv. klimatická banka Únie s 
cieľom zlepšiť udržateľné financovanie pre 
verejný a súkromný sektor a pomôcť 
podnikom v procese dekarbonizácie, 
pričom sa využije mechanizmus 
kompenzácie uhlíka na hraniciach ako 
prostriedok ochrany výrobcov a 
pracovných miest v EÚ pred nekalou 
medzinárodnou hospodárskou súťažou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 445
Niels Fuglsang, Mohammed Chahim

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika si vyžaduje 
prehľad cieľov v oblasti klímy slúžiaci ako 
plán budovania priemyslu budúcnosti; 
domnieva sa, že všetky odvetvia by mali 
prispievať k dosahovaniu cieľov Únie v 
oblasti klímy, a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje význam plynu ako prostriedku 
energetickej transformácie a vodíka ako 
potenciálnej prelomovej technológie; žiada 
tiež, aby sa venovala väčšia pozornosť 
bezpečnosti siete a dodávok energie; 

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika si vyžaduje 
prehľad cieľov v oblasti klímy slúžiaci ako 
plán budovania priemyslu budúcnosti; 
domnieva sa, že všetky odvetvia by mali 
prispievať k dosahovaniu cieľov Únie v 
oblasti klímy, a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje význam plynu ako prostriedku 
energetickej transformácie a vodíka ako 
potenciálnej prelomovej technológie; 
vyzýva Komisiu, aby navrhla reformu 
systému EÚ na obchodovanie s emisiami 



PE653.877v02-00 78/177 AM\1208890SK.docx

SK

vyzýva Radu, aby zvýšila výdavky z 
rozpočtu EÚ na snahy o ochranu klímy; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby 
odvetvia s vysokým únikom uhlíka 
nezískavali dotácie EÚ a aby sa EIB lepšie 
využívala ako tzv. klimatická banka Únie s 
cieľom zlepšiť udržateľné financovanie pre 
verejný a súkromný sektor a pomôcť 
podnikom v procese dekarbonizácie, 
pričom sa využije mechanizmus 
kompenzácie uhlíka na hraniciach ako 
prostriedok ochrany výrobcov a 
pracovných miest v EÚ pred nekalou 
medzinárodnou hospodárskou súťažou;

(ETS) s cieľom zabezpečiť vyššiu cenu 
kvót CO2 ako spôsob podpory investícií do 
ekologických technológií, z ktorých 
mnohé sa vyrábajú v EÚ; žiada tiež, aby 
sa venovala väčšia pozornosť bezpečnosti 
siete a dodávok energie; vyzýva Radu, aby 
zvýšila výdavky z rozpočtu EÚ na snahy o 
ochranu klímy; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, aby odvetvia s vysokým 
únikom uhlíka nezískavali dotácie EÚ a 
aby sa EIB lepšie využívala ako tzv. 
klimatická banka Únie s cieľom zlepšiť 
udržateľné financovanie pre verejný a 
súkromný sektor a pomôcť podnikom v 
procese dekarbonizácie, pričom sa využije 
mechanizmus kompenzácie uhlíka na 
hraniciach ako prostriedok ochrany 
výrobcov a pracovných miest v EÚ pred 
nekalou medzinárodnou hospodárskou 
súťažou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 446
Marek Paweł Balt
v mene Výboru pre priemysel, výskum a energetiku

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika si vyžaduje 
prehľad cieľov v oblasti klímy slúžiaci ako 
plán budovania priemyslu budúcnosti; 
domnieva sa, že všetky odvetvia by mali 
prispievať k dosahovaniu cieľov Únie v 
oblasti klímy, a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje význam plynu ako prostriedku 
energetickej transformácie a vodíka ako 
potenciálnej prelomovej technológie; žiada 
tiež, aby sa venovala väčšia pozornosť 
bezpečnosti siete a dodávok energie; 
vyzýva Radu, aby zvýšila výdavky z 
rozpočtu EÚ na snahy o ochranu klímy; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby 

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika si vyžaduje 
prehľad cieľov v oblasti klímy slúžiaci ako 
plán budovania priemyslu budúcnosti; 
domnieva sa, že všetky odvetvia by mali 
prispievať k dosahovaniu cieľov Únie v 
oblasti klímy, a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje význam konkurencieschopnej 
bezuhlíkovej elektrickej energie ako 
kľúčového faktora pre energeticky 
náročné odvetvia, plynu ako prostriedku 
energetickej transformácie a vodíka ako 
potenciálnej prelomovej technológie; žiada 
tiež, aby sa venovala väčšia pozornosť 
bezpečnosti siete a dodávok energie, ako aj 
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odvetvia s vysokým únikom uhlíka 
nezískavali dotácie EÚ a aby sa EIB lepšie 
využívala ako tzv. klimatická banka Únie s 
cieľom zlepšiť udržateľné financovanie pre 
verejný a súkromný sektor a pomôcť 
podnikom v procese dekarbonizácie, 
pričom sa využije mechanizmus 
kompenzácie uhlíka na hraniciach ako 
prostriedok ochrany výrobcov a 
pracovných miest v EÚ pred nekalou 
medzinárodnou hospodárskou súťažou;

podporným mechanizmom na 
zabezpečenie prístupu k dostupnej a 
bezpečnej bezuhlíkovej elektrickej energii 
pre energeticky náročné odvetvia; vyzýva 
Radu, aby zvýšila výdavky z rozpočtu EÚ 
na snahy o ochranu klímy; vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila, aby odvetvia s 
vysokým únikom uhlíka nezískavali 
dotácie EÚ a aby sa EIB lepšie využívala 
ako tzv. klimatická banka Únie s cieľom 
zlepšiť udržateľné financovanie pre 
verejný a súkromný sektor a pomôcť 
podnikom v procese dekarbonizácie, 
pričom sa využije mechanizmus 
kompenzácie uhlíka na hraniciach ako 
prostriedok ochrany výrobcov a 
pracovných miest v EÚ pred nekalou 
medzinárodnou hospodárskou súťažou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 447
Aldo Patriciello

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika si vyžaduje 
prehľad cieľov v oblasti klímy slúžiaci ako 
plán budovania priemyslu budúcnosti; 
domnieva sa, že všetky odvetvia by mali 
prispievať k dosahovaniu cieľov Únie v 
oblasti klímy, a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje význam plynu ako prostriedku 
energetickej transformácie a vodíka ako 
potenciálnej prelomovej technológie; 
žiada tiež, aby sa venovala väčšia 
pozornosť bezpečnosti siete a dodávok 
energie; vyzýva Radu, aby zvýšila 
výdavky z rozpočtu EÚ na snahy o ochranu 
klímy; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
aby odvetvia s vysokým únikom uhlíka 
nezískavali dotácie EÚ a aby sa EIB lepšie 
využívala ako tzv. klimatická banka Únie s 

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika si vyžaduje 
prehľad cieľov v oblasti klímy slúžiaci ako 
plán budovania priemyslu budúcnosti; 
domnieva sa, že všetky odvetvia by mali 
prispievať k dosahovaniu cieľov Únie v 
oblasti klímy, a v tejto súvislosti 
pripomína význam zabezpečenia 
klimaticky neutrálnej energie za 
celosvetovo konkurenčné ceny pre 
priemyselné odvetvia a na tento účel 
potrebu urýchliť rozvoj a integráciu 
kapacít obnoviteľných zdrojov energie do 
energetického mixu a uľahčiť zavádzanie 
výroby vodíka založenej na elektrickej 
energii z obnoviteľných zdrojov a jej 
využívaní v odvetviach, v ktorých sa dá len 
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cieľom zlepšiť udržateľné financovanie pre 
verejný a súkromný sektor a pomôcť 
podnikom v procese dekarbonizácie, 
pričom sa využije mechanizmus 
kompenzácie uhlíka na hraniciach ako 
prostriedok ochrany výrobcov a 
pracovných miest v EÚ pred nekalou 
medzinárodnou hospodárskou súťažou;

ťažko znížiť;

vyzýva Radu, aby zvýšila výdavky z 
rozpočtu EÚ na snahy o ochranu klímy na 
aspoň 30 % rozpočtu ; vyzýva Komisiu, 
aby zabezpečila, aby odvetvia s vysokým 
únikom uhlíka nezískavali dotácie EÚ a 
aby sa EIB lepšie využívala ako tzv. 
klimatická banka Únie s cieľom zlepšiť 
udržateľné financovanie pre verejný a 
súkromný sektor a pomôcť podnikom v 
procese dekarbonizácie, pričom sa využije 
mechanizmus kompenzácie uhlíka na 
hraniciach ako prostriedok ochrany 
výrobcov a pracovných miest v EÚ pred 
nekalou medzinárodnou hospodárskou 
súťažou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 448
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika si vyžaduje 
prehľad cieľov v oblasti klímy slúžiaci ako 
plán budovania priemyslu budúcnosti; 
domnieva sa, že všetky odvetvia by mali 
prispievať k dosahovaniu cieľov Únie v 
oblasti klímy, a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje význam plynu ako prostriedku 
energetickej transformácie a vodíka ako 
potenciálnej prelomovej technológie; žiada 
tiež, aby sa venovala väčšia pozornosť 
bezpečnosti siete a dodávok energie; 

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika si vyžaduje 
prehľad cieľov v oblasti klímy slúžiaci ako 
plán budovania priemyslu budúcnosti; 
domnieva sa, že všetky odvetvia by mali 
prispievať k dosahovaniu cieľov Únie v 
oblasti klímy, a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje význam plynu ako prostriedku 
energetickej transformácie a vodíka ako 
potenciálnej prelomovej technológie; žiada 
tiež, aby sa venovala väčšia pozornosť 
bezpečnosti siete a dodávok energie; 
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vyzýva Radu, aby zvýšila výdavky z 
rozpočtu EÚ na snahy o ochranu klímy; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby 
odvetvia s vysokým únikom uhlíka 
nezískavali dotácie EÚ a aby sa EIB lepšie 
využívala ako tzv. klimatická banka Únie s 
cieľom zlepšiť udržateľné financovanie pre 
verejný a súkromný sektor a pomôcť 
podnikom v procese dekarbonizácie, 
pričom sa využije mechanizmus 
kompenzácie uhlíka na hraniciach ako 
prostriedok ochrany výrobcov a 
pracovných miest v EÚ pred nekalou 
medzinárodnou hospodárskou súťažou;

vyzýva Radu, aby zvýšila výdavky z 
rozpočtu EÚ na snahy o ochranu klímy; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby 
odvetvia s vysokým únikom uhlíka 
nezískavali dotácie EÚ a aby sa 
podporovala transformácia priemyselných 
odvetví, ktorých konečný výrobok nie je 
zlučiteľný s cieľmi ekologickej 
transformácie, a aby sa EIB lepšie 
využívala ako tzv. klimatická banka Únie s 
cieľom zlepšiť udržateľné financovanie pre 
verejný a súkromný sektor a pomôcť 
podnikom v procese dekarbonizácie, 
pričom sa využije mechanizmus 
kompenzácie uhlíka na hraniciach ako 
prostriedok ochrany výrobcov a 
pracovných miest v EÚ pred nekalou 
medzinárodnou hospodárskou súťažou;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 449
Gianna Gancia

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika si vyžaduje 
prehľad cieľov v oblasti klímy slúžiaci ako 
plán budovania priemyslu budúcnosti; 
domnieva sa, že všetky odvetvia by mali 
prispievať k dosahovaniu cieľov Únie v 
oblasti klímy, a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje význam plynu ako prostriedku 
energetickej transformácie a vodíka ako 
potenciálnej prelomovej technológie; žiada 
tiež, aby sa venovala väčšia pozornosť 
bezpečnosti siete a dodávok energie; 
vyzýva Radu, aby zvýšila výdavky z 
rozpočtu EÚ na snahy o ochranu klímy; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby 
odvetvia s vysokým únikom uhlíka 
nezískavali dotácie EÚ a aby sa EIB lepšie 
využívala ako tzv. klimatická banka Únie s 

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika si vyžaduje 
prehľad cieľov v oblasti klímy slúžiaci ako 
plán budovania priemyslu budúcnosti; 
berie na vedomie, že vymedzenie takéhoto 
rámca má zmysel len ak by bolo 
dohodnuté aj s tretími krajinami, ktorých 
sa to najviac priamo týka; domnieva sa, že 
všetky odvetvia by mali prispievať k 
dosahovaniu cieľov Únie v oblasti klímy, a 
v tejto súvislosti zdôrazňuje význam plynu 
ako prostriedku energetickej transformácie 
a vodíka ako potenciálnej prelomovej 
technológie; žiada tiež, aby sa venovala 
väčšia pozornosť bezpečnosti siete a 
dodávok energie; vyzýva Radu, aby zvýšila 
výdavky z rozpočtu EÚ na snahy o ochranu 
klímy; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 



PE653.877v02-00 82/177 AM\1208890SK.docx

SK

cieľom zlepšiť udržateľné financovanie pre 
verejný a súkromný sektor a pomôcť 
podnikom v procese dekarbonizácie, 
pričom sa využije mechanizmus 
kompenzácie uhlíka na hraniciach ako 
prostriedok ochrany výrobcov a 
pracovných miest v EÚ pred nekalou 
medzinárodnou hospodárskou súťažou;

aby odvetvia s vysokým únikom uhlíka 
nezískavali dotácie EÚ a aby sa EIB lepšie 
využívala ako tzv. klimatická banka Únie s 
cieľom zlepšiť udržateľné financovanie pre 
verejný a súkromný sektor a pomôcť 
podnikom v procese dekarbonizácie, 
pričom sa využije mechanizmus 
kompenzácie uhlíka na hraniciach ako 
prostriedok ochrany výrobcov a 
pracovných miest v EÚ pred nekalou 
medzinárodnou hospodárskou súťažou;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 450
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika si vyžaduje 
prehľad cieľov v oblasti klímy slúžiaci 
ako plán budovania priemyslu 
budúcnosti; domnieva sa, že všetky 
odvetvia by mali prispievať k dosahovaniu 
cieľov Únie v oblasti klímy, a v tejto 
súvislosti zdôrazňuje význam plynu ako 
prostriedku energetickej transformácie a 
vodíka ako potenciálnej prelomovej 
technológie; žiada tiež, aby sa venovala 
väčšia pozornosť bezpečnosti siete a 
dodávok energie; vyzýva Radu, aby zvýšila 
výdavky z rozpočtu EÚ na snahy o 
ochranu klímy; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, aby odvetvia s vysokým 
únikom uhlíka nezískavali dotácie EÚ a 
aby sa EIB lepšie využívala ako tzv. 
klimatická banka Únie s cieľom zlepšiť 
udržateľné financovanie pre verejný a 
súkromný sektor a pomôcť podnikom v 
procese dekarbonizácie, pričom sa využije 
mechanizmus kompenzácie uhlíka na 
hraniciach ako prostriedok ochrany 

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika musí byť 
založená na regulačnom rámci, ktorý 
stanovuje celkovú trajektóriu znižovania 
emisií smerom k cieľom Únie v oblasti 
klímy a nulovej bilancii emisií 
skleníkových plynov do roku 2030 v 
súlade s Parížskou dohodou, a to s 
jasnými päťročnými priebežnými cieľmi 
a ukazovateľmi; domnieva sa, že všetky 
odvetvia by mali prispievať k dosahovaniu 
cieľov Únie v oblasti klímy, a v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že je dôležité, aby 
Komisia vypracovala postupy pre osobitné 
odvetvia, ktorými sa stanovia opatrenia 
potrebné na dosiahnutie týchto cieľov a 
na zabezpečenie súdržnosti politík; 
zdôrazňuje, že tieto klimatické postupy 
zvyšujú dlhodobú istotu investorov 
a predvídateľnosť regulačných predpisov 
a budú slúžiť ako usmernenie pre budúce 
politické opatrenia, ktorými sa budú zase 
orientovať budúce priemyselné a 
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výrobcov a pracovných miest v EÚ pred 
nekalou medzinárodnou hospodárskou 
súťažou;

investičné rozhodnutia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 451
Pietro Fiocchi

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika si vyžaduje 
prehľad cieľov v oblasti klímy slúžiaci ako 
plán budovania priemyslu budúcnosti; 
domnieva sa, že všetky odvetvia by mali 
prispievať k dosahovaniu cieľov Únie v 
oblasti klímy, a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje význam plynu ako prostriedku 
energetickej transformácie a vodíka ako 
potenciálnej prelomovej technológie; žiada 
tiež, aby sa venovala väčšia pozornosť 
bezpečnosti siete a dodávok energie; 
vyzýva Radu, aby zvýšila výdavky z 
rozpočtu EÚ na snahy o ochranu klímy; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby 
odvetvia s vysokým únikom uhlíka 
nezískavali dotácie EÚ a aby sa EIB lepšie 
využívala ako tzv. klimatická banka Únie s 
cieľom zlepšiť udržateľné financovanie pre 
verejný a súkromný sektor a pomôcť 
podnikom v procese dekarbonizácie, 
pričom sa využije mechanizmus 
kompenzácie uhlíka na hraniciach ako 
prostriedok ochrany výrobcov a 
pracovných miest v EÚ pred nekalou 
medzinárodnou hospodárskou súťažou;

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika si vyžaduje 
prehľad cieľov v oblasti klímy slúžiaci ako 
plán budovania priemyslu budúcnosti; 
domnieva sa, že všetky odvetvia by mali 
prispievať k dosahovaniu cieľov Únie v 
oblasti klímy, a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje význam posilnenia výskumu a 
technologického vývoja ako základných 
faktorov podpory transformácie a plynu 
ako prostriedku energetickej transformácie 
a vodíka ako potenciálnej prelomovej 
technológie; žiada tiež, aby sa venovala 
väčšia pozornosť bezpečnosti siete a 
dodávok energie; vyzýva Radu, aby zvýšila 
výdavky z rozpočtu EÚ na snahy o ochranu 
klímy; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
aby odvetvia s vysokým únikom uhlíka 
nezískavali dotácie EÚ a aby sa EIB lepšie 
využívala ako tzv. klimatická banka Únie s 
cieľom zlepšiť udržateľné financovanie pre 
verejný a súkromný sektor a pomôcť 
podnikom v procese dekarbonizácie, 
pričom sa využije mechanizmus 
kompenzácie uhlíka na hraniciach ako 
prostriedok ochrany výrobcov a 
pracovných miest v EÚ pred nekalou 
medzinárodnou hospodárskou súťažou;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 452
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika si vyžaduje 
prehľad cieľov v oblasti klímy slúžiaci ako 
plán budovania priemyslu budúcnosti; 
domnieva sa, že všetky odvetvia by mali 
prispievať k dosahovaniu cieľov Únie v 
oblasti klímy, a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje význam plynu ako prostriedku 
energetickej transformácie a vodíka ako 
potenciálnej prelomovej technológie; žiada 
tiež, aby sa venovala väčšia pozornosť 
bezpečnosti siete a dodávok energie; 
vyzýva Radu, aby zvýšila výdavky z 
rozpočtu EÚ na snahy o ochranu klímy; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby 
odvetvia s vysokým únikom uhlíka 
nezískavali dotácie EÚ a aby sa EIB lepšie 
využívala ako tzv. klimatická banka Únie s 
cieľom zlepšiť udržateľné financovanie pre 
verejný a súkromný sektor a pomôcť 
podnikom v procese dekarbonizácie, 
pričom sa využije mechanizmus 
kompenzácie uhlíka na hraniciach ako 
prostriedok ochrany výrobcov a 
pracovných miest v EÚ pred nekalou 
medzinárodnou hospodárskou súťažou;

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika si vyžaduje 
prehľad cieľov v oblasti klímy slúžiaci ako 
plán budovania priemyslu budúcnosti; 
domnieva sa, že všetky odvetvia by mali 
prispievať k dosahovaniu cieľov Únie v 
oblasti klímy, a v tejto súvislosti 
pripomína strategickú úlohu infraštruktúr 
v oblasti elektrickej energie pre 
energetickú a klimatickú transformáciu, 
zdôrazňuje význam plynu ako prostriedku 
energetickej transformácie a vodíka ako 
potenciálnej prelomovej technológie; žiada 
tiež, aby sa venovala väčšia pozornosť 
bezpečnosti siete a dodávok energie; 
vyzýva Radu, aby zvýšila výdavky z 
rozpočtu EÚ na snahy o ochranu klímy; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby 
odvetvia s vysokým únikom uhlíka 
nezískavali dotácie EÚ a aby sa EIB lepšie 
využívala ako tzv. klimatická banka Únie s 
cieľom zlepšiť udržateľné financovanie pre 
verejný a súkromný sektor a pomôcť 
podnikom v procese dekarbonizácie, 
pričom sa využije mechanizmus 
kompenzácie uhlíka na hraniciach ako 
prostriedok ochrany výrobcov a 
pracovných miest v EÚ pred nekalou 
medzinárodnou hospodárskou súťažou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 453
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim

Návrh uznesenia
Odsek 15
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika si vyžaduje 
prehľad cieľov v oblasti klímy slúžiaci 
ako plán budovania priemyslu budúcnosti; 
domnieva sa, že všetky odvetvia by mali 
prispievať k dosahovaniu cieľov Únie v 
oblasti klímy, a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje význam plynu ako prostriedku 
energetickej transformácie a vodíka ako 
potenciálnej prelomovej technológie; žiada 
tiež, aby sa venovala väčšia pozornosť 
bezpečnosti siete a dodávok energie; 
vyzýva Radu, aby zvýšila výdavky z 
rozpočtu EÚ na snahy o ochranu klímy; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby 
odvetvia s vysokým únikom uhlíka 
nezískavali dotácie EÚ a aby sa EIB 
lepšie využívala ako tzv. klimatická banka 
Únie s cieľom zlepšiť udržateľné 
financovanie pre verejný a súkromný 
sektor a pomôcť podnikom v procese 
dekarbonizácie, pričom sa využije 
mechanizmus kompenzácie uhlíka na 
hraniciach ako prostriedok ochrany 
výrobcov a pracovných miest v EÚ pred 
nekalou medzinárodnou hospodárskou 
súťažou;

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika si vyžaduje 
rámec riadenia na stanovenie cieľov, 
vymedzenie sektorových plánov, 
monitorovanie pokroku pri transformácii 
priemyslu najmä na základe kritérií 
stanovených v taxonómii EÚ a povinného 
výročného zverejňovania informácií o 
podnikoch týkajúcich sa taxonómie, a na 
zabezpečenie súdržnosti politík; na tento 
účel vyzýva Komisiu, aby zriadila 
nezávislé monitorovacie stredisko na 
budovanie priemyslu budúcnosti; 
domnieva sa, že všetky odvetvia by mali 
prispievať k dosiahnutiu cieľov Únie v 
oblasti klímy a životného prostredia, a v 
tomto smere vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala celkovú stratégiu s jasným 
časovým harmonogramom na sledovanie 
pokroku a v tejto súvislosti zdôrazňuje 
význam energie z obnoviteľných zdrojov a 
obnoviteľného vodíka pre prechod 
priemyselných odvetví na klimaticky 
neutrálny postup, plynu ako prostriedku 
energetickej transformácie a vodíka ako 
potenciálnej prelomovej technológie 
a požaduje väčšiu pozornosť pre 
bezpečnosť siete a dodávok energie; 
vyzýva Radu, aby zvýšila výdavky z 
rozpočtu EÚ na snahy týkajúce sa opatrení 
proti zmene klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 454
Carlo Calenda

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika si vyžaduje 
prehľad cieľov v oblasti klímy slúžiaci ako 

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika si vyžaduje 
prehľad cieľov v oblasti klímy slúžiaci ako 
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plán budovania priemyslu budúcnosti; 
domnieva sa, že všetky odvetvia by mali 
prispievať k dosahovaniu cieľov Únie v 
oblasti klímy, a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje význam plynu ako prostriedku 
energetickej transformácie a vodíka ako 
potenciálnej prelomovej technológie; žiada 
tiež, aby sa venovala väčšia pozornosť 
bezpečnosti siete a dodávok energie; 
vyzýva Radu, aby zvýšila výdavky z 
rozpočtu EÚ na snahy o ochranu klímy; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby 
odvetvia s vysokým únikom uhlíka 
nezískavali dotácie EÚ a aby sa EIB lepšie 
využívala ako tzv. klimatická banka Únie s 
cieľom zlepšiť udržateľné financovanie pre 
verejný a súkromný sektor a pomôcť 
podnikom v procese dekarbonizácie, 
pričom sa využije mechanizmus 
kompenzácie uhlíka na hraniciach ako 
prostriedok ochrany výrobcov a 
pracovných miest v EÚ pred nekalou 
medzinárodnou hospodárskou súťažou;

plán budovania priemyslu budúcnosti; 
domnieva sa, že všetky odvetvia by mali 
prispievať k dosahovaniu cieľov Únie v 
oblasti klímy, a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje význam plynu ako prostriedku 
energetickej transformácie a vodíka ako 
potenciálnej prelomovej technológie; žiada 
tiež, aby sa venovala väčšia pozornosť 
bezpečnosti siete a dodávok energie; 
vyzýva Radu, aby zvýšila výdavky z 
rozpočtu EÚ na snahy o ochranu klímy a 
aby sa EIB lepšie využívala ako tzv. 
klimatická banka Únie s cieľom zlepšiť 
udržateľné financovanie pre verejný a 
súkromný sektor a pomôcť podnikom v 
procese dekarbonizácie, pričom sa využije 
mechanizmus kompenzácie uhlíka na 
hraniciach ako prostriedok ochrany 
výrobcov a pracovných miest v EÚ pred 
nekalou medzinárodnou hospodárskou 
súťažou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 455
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika si vyžaduje 
prehľad cieľov v oblasti klímy slúžiaci ako 
plán budovania priemyslu budúcnosti; 
domnieva sa, že všetky odvetvia by mali 
prispievať k dosahovaniu cieľov Únie v 
oblasti klímy, a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje význam plynu ako prostriedku 
energetickej transformácie a vodíka ako 
potenciálnej prelomovej technológie; žiada 
tiež, aby sa venovala väčšia pozornosť 
bezpečnosti siete a dodávok energie; 
vyzýva Radu, aby zvýšila výdavky z 

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika si vyžaduje 
prehľad cieľov v oblasti klímy slúžiaci ako 
plán budovania priemyslu budúcnosti; 
domnieva sa, že všetky odvetvia by mali 
prispievať k dosahovaniu cieľov Únie v 
oblasti klímy, a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje význam zdrojov energie, ktoré 
neemitujú skleníkové plyny, a plynu ako 
prostriedku energetickej transformácie a 
vodíka ako potenciálnej prelomovej 
technológie; žiada tiež, aby sa venovala 
väčšia pozornosť bezpečnosti siete a 
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rozpočtu EÚ na snahy o ochranu klímy; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby 
odvetvia s vysokým únikom uhlíka 
nezískavali dotácie EÚ a aby sa EIB lepšie 
využívala ako tzv. klimatická banka Únie s 
cieľom zlepšiť udržateľné financovanie pre 
verejný a súkromný sektor a pomôcť 
podnikom v procese dekarbonizácie, 
pričom sa využije mechanizmus 
kompenzácie uhlíka na hraniciach ako 
prostriedok ochrany výrobcov a 
pracovných miest v EÚ pred nekalou 
medzinárodnou hospodárskou súťažou;

dodávok energie; vyzýva Radu, aby zvýšila 
výdavky z rozpočtu EÚ na snahy o ochranu 
klímy; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
aby odvetvia s vysokým únikom uhlíka 
nezískavali dotácie EÚ a aby sa EIB lepšie 
využívala ako tzv. klimatická banka Únie s 
cieľom zlepšiť udržateľné financovanie pre 
verejný a súkromný sektor a pomôcť 
podnikom v procese dekarbonizácie, 
pričom sa využije mechanizmus 
kompenzácie uhlíka na hraniciach ako 
prostriedok ochrany výrobcov a 
pracovných miest v EÚ pred nekalou 
medzinárodnou hospodárskou súťažou;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 456
Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Carlos Zorrinho, Alicia Homs 
Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Maria-Manuel Leitão-Marques

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika si vyžaduje 
prehľad cieľov v oblasti klímy slúžiaci ako 
plán budovania priemyslu budúcnosti; 
domnieva sa, že všetky odvetvia by mali 
prispievať k dosahovaniu cieľov Únie v 
oblasti klímy, a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje význam plynu ako prostriedku 
energetickej transformácie a vodíka ako 
potenciálnej prelomovej technológie; žiada 
tiež, aby sa venovala väčšia pozornosť 
bezpečnosti siete a dodávok energie; 
vyzýva Radu, aby zvýšila výdavky z 
rozpočtu EÚ na snahy o ochranu klímy; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby 
odvetvia s vysokým únikom uhlíka 
nezískavali dotácie EÚ a aby sa EIB lepšie 
využívala ako tzv. klimatická banka Únie s 
cieľom zlepšiť udržateľné financovanie pre 
verejný a súkromný sektor a pomôcť 
podnikom v procese dekarbonizácie, 

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika si vyžaduje 
prehľad cieľov v oblasti klímy slúžiaci ako 
plán budovania priemyslu budúcnosti; 
domnieva sa, že všetky odvetvia by mali 
prispievať k dosahovaniu cieľov Únie v 
oblasti klímy, a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje význam dekarbonizovaného 
a obnoviteľného plynu ako prostriedku 
energetickej transformácie a čistého 
vodíka, najmä ekologického vodíka, ako 
potenciálnej prelomovej technológie; žiada 
tiež, aby sa venovala väčšia pozornosť 
bezpečnosti siete a dodávok energie; 
vyzýva Radu, aby zvýšila výdavky z 
rozpočtu EÚ na snahy o ochranu klímy; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby 
odvetvia s vysokým únikom uhlíka 
nezískavali dotácie EÚ a aby sa EIB lepšie 
využívala ako tzv. klimatická banka Únie s 
cieľom zlepšiť udržateľné financovanie pre 
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pričom sa využije mechanizmus 
kompenzácie uhlíka na hraniciach ako 
prostriedok ochrany výrobcov a 
pracovných miest v EÚ pred nekalou 
medzinárodnou hospodárskou súťažou;

verejný a súkromný sektor a pomôcť 
podnikom v procese dekarbonizácie, 
pričom sa využije mechanizmus 
kompenzácie uhlíka na hraniciach ako 
prostriedok ochrany výrobcov a 
pracovných miest v EÚ pred nekalou 
medzinárodnou hospodárskou súťažou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 457
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika si vyžaduje 
prehľad cieľov v oblasti klímy slúžiaci ako 
plán budovania priemyslu budúcnosti; 
domnieva sa, že všetky odvetvia by mali 
prispievať k dosahovaniu cieľov Únie v 
oblasti klímy, a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje význam plynu ako prostriedku 
energetickej transformácie a vodíka ako 
potenciálnej prelomovej technológie; žiada 
tiež, aby sa venovala väčšia pozornosť 
bezpečnosti siete a dodávok energie; 
vyzýva Radu, aby zvýšila výdavky z 
rozpočtu EÚ na snahy o ochranu klímy; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby 
odvetvia s vysokým únikom uhlíka 
nezískavali dotácie EÚ a aby sa EIB lepšie 
využívala ako tzv. klimatická banka Únie s 
cieľom zlepšiť udržateľné financovanie pre 
verejný a súkromný sektor a pomôcť 
podnikom v procese dekarbonizácie, 
pričom sa využije mechanizmus 
kompenzácie uhlíka na hraniciach ako 
prostriedok ochrany výrobcov a 
pracovných miest v EÚ pred nekalou 
medzinárodnou hospodárskou súťažou;

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika si vyžaduje 
prehľad cieľov v oblasti klímy slúžiaci ako 
plán budovania priemyslu budúcnosti; 
domnieva sa, že všetky odvetvia by mali 
prispievať k dosahovaniu cieľov Únie v 
oblasti klímy, a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje význam plynu ako prostriedku 
energetickej transformácie a vodíka ako 
potenciálnej prelomovej technológie; žiada 
tiež, aby sa venovala väčšia pozornosť 
bezpečnosti siete a dodávok energie, 
najmä pre energeticky náročné 
priemyselné odvetvia; vyzýva Radu, aby 
zvýšila výdavky z rozpočtu EÚ na snahy o 
ochranu klímy; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, aby odvetvia s vysokým 
únikom uhlíka nezískavali dotácie EÚ a 
aby sa EIB lepšie využívala ako tzv. 
klimatická banka Únie s cieľom zlepšiť 
udržateľné financovanie pre verejný a 
súkromný sektor a pomôcť podnikom v 
procese dekarbonizácie, pričom sa využije 
mechanizmus kompenzácie uhlíka na 
hraniciach ako prostriedok ochrany 
výrobcov a pracovných miest v EÚ pred 
nekalou medzinárodnou hospodárskou 
súťažou;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 458
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika si vyžaduje 
prehľad cieľov v oblasti klímy slúžiaci 
ako plán budovania priemyslu budúcnosti; 
domnieva sa, že všetky odvetvia by mali 
prispievať k dosahovaniu cieľov Únie v 
oblasti klímy, a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje význam plynu ako prostriedku 
energetickej transformácie a vodíka ako 
potenciálnej prelomovej technológie; 
žiada tiež, aby sa venovala väčšia 
pozornosť bezpečnosti siete a dodávok 
energie; vyzýva Radu, aby zvýšila výdavky 
z rozpočtu EÚ na snahy o ochranu klímy; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby 
odvetvia s vysokým únikom uhlíka 
nezískavali dotácie EÚ a aby sa EIB 
lepšie využívala ako tzv. klimatická banka 
Únie s cieľom zlepšiť udržateľné 
financovanie pre verejný a súkromný 
sektor a pomôcť podnikom v procese 
dekarbonizácie, pričom sa využije 
mechanizmus kompenzácie uhlíka na 
hraniciach ako prostriedok ochrany 
výrobcov a pracovných miest v EÚ pred 
nekalou medzinárodnou hospodárskou 
súťažou;

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika schopná 
budovať priemysel budúcnosti, ktorá 
nezabúda na nikoho, potrebuje silný 
rámec riadenia, v ktorom sa stanovia 
ciele, vymedzia odvetvové plány na 
transformáciu priemyslu, monitoruje 
pokrok a v konečnom dôsledku 
zabezpečuje súdržnosť politík; domnieva 
sa, že všetky odvetvia by mali prispievať k 
dosahovaniu cieľov Únie v oblasti 
klímy; vyzýva preto Komisiu, aby 
vymedzila inkluzívne a transparentné 
riadenie na definovanie jasného plánu pre 
ciele v oblasti zmeny klímy a zníženia 
emisií skleníkových plynov do roku 2050 s 
míľnikmi do roku 2030 a 2040, ako aj 
relatívnych odvetvových postupov a 
cieľov, ktorými sa riadia priemyselné 
transformácie; okrem toho vyzýva 
Komisiu, aby zriadila nezávislé 
monitorovacie stredisko odborníkov, 
zainteresovaných strán a občianskej 
spoločnosti s cieľom monitorovať 
a podávať správy o pokroku 
priemyselných odvetví na ich ceste k 
dosiahnutiu týchto cieľov a navrhnúť 
opatrenia na nápravu trajektórie tých 
priemyselných odvetví, ktoré sa od nej 
odchýlia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 459
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou



PE653.877v02-00 90/177 AM\1208890SK.docx

SK

v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika si vyžaduje 
prehľad cieľov v oblasti klímy slúžiaci ako 
plán budovania priemyslu budúcnosti; 
domnieva sa, že všetky odvetvia by mali 
prispievať k dosahovaniu cieľov Únie v 
oblasti klímy, a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje význam plynu ako prostriedku 
energetickej transformácie a vodíka ako 
potenciálnej prelomovej technológie; žiada 
tiež, aby sa venovala väčšia pozornosť 
bezpečnosti siete a dodávok energie; 
vyzýva Radu, aby zvýšila výdavky z 
rozpočtu EÚ na snahy o ochranu klímy; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby 
odvetvia s vysokým únikom uhlíka 
nezískavali dotácie EÚ a aby sa EIB lepšie 
využívala ako tzv. klimatická banka Únie s 
cieľom zlepšiť udržateľné financovanie pre 
verejný a súkromný sektor a pomôcť 
podnikom v procese dekarbonizácie, 
pričom sa využije mechanizmus 
kompenzácie uhlíka na hraniciach ako 
prostriedok ochrany výrobcov a 
pracovných miest v EÚ pred nekalou 
medzinárodnou hospodárskou súťažou;

15. zastáva názor, že skutočne účinná 
európska priemyselná politika si vyžaduje 
prehľad cieľov v oblasti klímy slúžiaci ako 
plán budovania priemyslu budúcnosti; 
domnieva sa, že všetky odvetvia by mali 
prispievať k dosahovaniu cieľov Únie v 
oblasti klímy, a v tejto súvislosti 
zdôrazňuje význam ekologického vodíka 
ako potenciálnej prelomovej technológie; 
žiada tiež, aby sa venovala väčšia 
pozornosť bezpečnosti siete a dodávok 
energie; vyzýva Radu, aby zvýšila výdavky 
z rozpočtu EÚ na snahy o ochranu klímy; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby 
odvetvia s vysokým únikom uhlíka 
nezískavali dotácie EÚ a aby sa EIB lepšie 
využívala ako tzv. klimatická banka Únie s 
cieľom zlepšiť udržateľné financovanie pre 
verejný a súkromný sektor a pomôcť 
podnikom v procese dekarbonizácie; 
vyzýva preto Komisiu, aby prijala novú 
stratégiu v oblasti duševného vlastníctva 
podporujúcu prenos rozhodujúcich 
environmentálnych technológií do 
rozvojových krajín, a to udeľovaním 
bezplatných alebo otvorených licencií na 
tieto technológie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 460
Salvatore De Meo

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a.  vyzýva Komisiu, aby zvýšila 
ochranu pred únikom uhlíka vrátane 
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malých a stredných priemyselných 
odvetví, a to bez narušenia hospodárskej 
súťaže, a zabezpečila, aby priemyselná 
výroba v Európe prosperovala a aby sa 
lepšie využívala EIB ako „klimatická 
banka“ Únie s cieľom posilniť 
udržateľné financovanie verejného a 
súkromného sektora a pomôcť 
spoločnostiam v procese dekarbonizácie 
a čo najskôr zvážiť mechanizmy 
kompenzácie uhlíka na hraniciach, ktoré 
sú v súlade s pravidlami WTO a ostatnými 
dohodami EÚ o voľnom obchode, ako 
spôsob zaistenia konkurenčného 
prostredia pre priemyselné odvetvia EÚ 
vrátane nadväzujúcich výrobcov na 
základe dôkladného posúdenia vplyvu; 
zdôrazňuje, že zlepšený fond budov má 
najväčší potenciál na dosiahnutie cieľov 
EÚ v oblasti energetiky a klímy a že 
politika, financovanie a 
inovácia/digitalizácia sú tri kľúčové 
faktory ako umožniť udržateľné 
zastavané prostredie; domnieva sa, že 
maximalizácia potenciálu budov v oblasti 
energetickej efektívnosti si bude 
vyžadovať inteligentnú kombináciu 
dôsledného vykonávania existujúcich 
politík, nové politické iniciatívy na 
postupné vyradenie budov s najhoršou 
spotrebou energie, primerané 
mechanizmy financovania a investície do 
inovatívnych riešení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 461
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. vyzýva Komisiu, aby zvýšila 
ochranu pred únikom uhlíka vrátane 
malých a stredných priemyselných 
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odvetví, a to bez narušenia hospodárskej 
súťaže, a zabezpečila, aby priemyselná 
výroba v Európe prosperovala a aby sa 
lepšie využívala EIB ako „klimatická 
banka“ Únie s cieľom posilniť 
udržateľné financovanie verejného a 
súkromného sektora a pomôcť 
spoločnostiam v procese dekarbonizácie 
a čo najskôr zvážiť mechanizmy 
kompenzácie uhlíka na hraniciach, ktoré 
sú v súlade s pravidlami WTO a ostatnými 
dohodami EÚ o voľnom obchode, ako 
spôsob zaistenia konkurenčného 
prostredia pre priemyselné odvetvia EÚ 
vrátane nadväzujúcich výrobcov na 
základe dôkladného posúdenia vplyvu; 
zdôrazňuje, že zlepšený fond budov má 
najväčší potenciál na dosiahnutie cieľov 
EÚ v oblasti energetiky a klímy a že 
politika, financovanie a 
inovácia/digitalizácia sú tri kľúčové 
faktory ako umožniť udržateľné 
zastavané prostredie; domnieva sa, že 
maximalizácia potenciálu budov v oblasti 
energetickej efektívnosti si bude 
vyžadovať inteligentnú kombináciu 
dôsledného vykonávania existujúcich 
politík, nové politické iniciatívy na 
postupné vyradenie budov s najhoršou 
spotrebou energie, primerané 
mechanizmy financovania a investície do 
inovatívnych riešení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 462
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar 
del Castillo Vera, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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15a. vyzýva Komisiu, aby zvýšila 
ochranu pred únikom uhlíka vrátane 
malých a stredných priemyselných 
odvetví, a to bez narušenia hospodárskej 
súťaže, a zabezpečila, aby priemyselná 
výroba v Európe prosperovala a aby sa 
lepšie využívala EIB ako „klimatická 
banka“ Únie s cieľom posilniť 
udržateľné financovanie verejného a 
súkromného sektora a pomôcť 
spoločnostiam v procese dekarbonizácie 
a čo najskôr zvážiť mechanizmy 
kompenzácie uhlíka na hraniciach, ktoré 
sú v súlade s pravidlami WTO a ostatnými 
dohodami EÚ o voľnom obchode, ako 
spôsob zaistenia konkurenčného 
prostredia pre priemyselné odvetvia EÚ 
vrátane nadväzujúcich výrobcov na 
základe dôkladného posúdenia vplyvu; 
zdôrazňuje, že zlepšený fond budov má 
najväčší potenciál na dosiahnutie cieľov 
EÚ v oblasti energetiky a klímy a že 
politika, financovanie a 
inovácia/digitalizácia sú tri kľúčové 
faktory ako umožniť udržateľné 
zastavané prostredie; domnieva sa, že 
maximalizácia potenciálu budov v oblasti 
energetickej efektívnosti si bude 
vyžadovať inteligentnú kombináciu 
dôsledného vykonávania existujúcich 
politík, nové politické iniciatívy na 
postupné vyradenie budov s najhoršou 
spotrebou energie, primerané 
mechanizmy financovania a investície do 
inovatívnych riešení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 463
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Dan Nica

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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15a. zdôrazňuje veľký význam 
európskeho priemyslu pre dobré životné 
podmienky a dekarbonizáciu v Európe; 
ďalej zdôrazňuje zvýšené výrobné náklady 
pre európsky priemysel, ktorý dodržiava 
vysoké sociálne a environmentálne normy 
a prispieva ku klimatickej neutralite do 
roku 2050, ako aj zvýšenú medzinárodnú 
hospodársku súťaž, ktorá vedie 
k nadmernému nárastu lacných 
dovážaných výrobkov na európske trhy; v 
tejto súvislosti naliehavo vyzýva Komisiu, 
aby posilnila a zachovala účinné nástroje 
na predchádzanie úniku uhlíka a zároveň 
zabránila neočakávaným ziskom vrátane 
posúdenia potreby ďalších bezplatných 
kvót, štátnej pomoci na kompenzáciu 
nepriamych nákladov na elektrickú 
energiu v rámci ETS, ako aj mechanizmu 
kompenzácie uhlíka na hraniciach 
zlučiteľným s WTO; ďalej vyzýva 
Komisiu, aby v plnej miere využila svoje 
nástroje na ochranu obchodu a ochranné 
opatrenia a aby sa v plnej miere zaviazala 
k Parížskej dohode a pracovným normám 
MOP ako nevyhnutnej podmienke dohôd 
o voľnom obchode;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 464
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
vyvážené nezávislé monitorovacie 
stredisko zložené z príslušných 
odborníkov a zainteresovaných strán 
vrátane organizácií občianskej 
spoločnosti, aby priebežne monitorovalo 
pokrok jednotlivých priemyselných odvetví 
pri dosahovaní cieľov v oblasti klímy, 
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najmä cieľa nulovej bilancie emisií 
skleníkových plynov, a aby poskytla 
Komisii poradenstvo pri uplatňovaní 
udržateľnej taxonómie EÚ vrátane 
prioritnej infraštruktúry, projektov a 
cieľov a aby inkluzívnym a 
transparentným spôsobom na základe 
dôkazov navrhla nápravné opatrenia, ak 
by sa emisie z priemyselného odvetvia 
odchyľovali od stanoveného konkrétneho 
postupu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 465
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. zdôrazňuje význam programu 
udržateľného rastu založeného na vede a 
inovácii, ktorý podporuje otvorenosť z 
hospodárskeho hľadiska a trhy priaznivé 
pre inovácie; zdôrazňuje, že by mal byť 
založený na holistickom prístupe, ktorý 
potrebuje ambicióznu kombináciu politík 
s vyššími úrovňami investícií vrátane 
priamych zahraničných investícií do 
výskumu a inovácií a obnovy európskeho 
priemyslu v nových sľubných odvetviach, 
ako aj vo vyspelých odvetviach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 466
Angelika Winzig, Tom Berendsen

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. vyzýva Komisiu, aby opätovne 
posúdila a upravila európske právne 
predpisy v oblasti životného prostredia, 
napríklad smernicu 2011/92/EÚ o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie, 
s cieľom umožniť a urýchliť postupy 
schvaľovania rozsiahlych projektov 
infraštruktúry, ktoré sú potrebné na 
úspešnú transformáciu odvetví energetiky 
a mobility, a aby zabezpečila jednotnú 
tvorbu politík na európskej úrovni so 
zreteľom na novú zelenú dohodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 467
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. pripomína, že 
konkurencieschopnosť európskeho 
priemyslu môže podporovať iba efektívna 
sieť infraštruktúr; žiada dlhodobú 
investičnú politiku zameranú na 
vybavenie a obnovu infraštruktúry a na 
zníženie administratívnych prekážok, 
ktoré bránia rozvoju transeurópskych 
sietí;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 468
Carlo Calenda

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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15a. cieľ uhlíkovej neutrality si 
vyžaduje konzistentné investície do nášho 
energetického sektora; musíme 
zabezpečiť cenovú dostupnosť cien 
energie pre podniky a spotrebiteľov a 
zabezpečiť neustále zabezpečenie dodávok 
energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 469
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. vyzýva Radu, aby zvýšila výdavky 
súvisiace s klímou aspoň na 40 % 
rozpočtu EÚ a aby zabezpečila, že celkové 
výdavky budú v súlade s cieľom 
postupného zrušenia priamych 
a nepriamych dotácií na fosílne palivá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 470
Ismail Ertug

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. vyzýva Komisiu, aby bola 
ambiciózna v nadchádzajúcej Aliancii 
čistého vodíka zameranej na ekologický 
vodík z obnoviteľných zdrojov energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 471
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Christian Ehler

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. domnieva sa, že zlepšený fond 
budov má najväčší potenciál na 
dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti 
energetiky a klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 472
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel, Dan Nica

Návrh uznesenia
Odsek 15 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15b. zdôrazňuje potrebu značného 
množstva dostupných, bezpečných a 
obnoviteľných nosičov energie a energie z 
obnoviteľných zdrojov, ako je ekologický 
vodík, ako aj potrebu príslušnej 
infraštruktúry na dekarbonizáciu 
priemyselných procesov; zdôrazňuje preto 
potrebu inteligentnej integrácie odvetví 
priemyslu a energetiky; vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby naďalej podporovali 
zavádzanie energie z obnoviteľných 
zdrojov, uskladňovania energie, 
elektrických sietí a výrobných zariadení 
pre ekologický vodík; ďalej vyzýva 
Komisiu, aby posúdila vodíkovú 
pripravenosť európskej plynárenskej 
infraštruktúry a aby vypracovala plán pre 
vodík vrátane súčasnej a potenciálnej 
európskej kapacity na výrobu 
ekologického vodíka, potreby dovozu 
ekologického vodíka a úlohy modrého 
vodíka pri dekarbonizácii ako molekuly 
prechodu na výlučné používanie 
ekologického vodíka;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 473
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 15 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15b. naliehavo vyzýva na rýchle 
zrušenie fosílnych palív a potrebu vytvoriť 
vysoko účinný energetický systém 
založený na obnoviteľných zdrojoch 
energie; pripomína význam zabezpečenia 
energie z obnoviteľných zdrojov za 
globálne konkurencieschopné ceny pre 
priemyselné odvetvia a na tento účel 
potrebu podporovať masívnu výrobu a 
výrobu energie z obnoviteľných zdrojov v 
rámci Únie, s cieľom urýchliť rozvoj a 
integráciu kapacít obnoviteľných zdrojov 
energie do energetického mixu a uľahčiť 
elektrifikáciu priemyslu a v prípade, že to 
nie je možné, urýchliť rozvoj a integráciu 
kapacít obnoviteľných zdrojov energie do 
energetického mixu a uľahčiť 
elektrifikáciu priemyslu, a ak to nie je 
možné, využívať vodíkové riešenia 
založené na obnoviteľných zdrojoch 
energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 474
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Návrh uznesenia
Odsek 15 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15b. domnieva sa, že tradičné poistné 
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nástroje nie sú dostatočné na pokrytie 
strát pri prerušení podnikania v dôsledku 
pandémie a že je potrebné ambiciózne 
celoeurópske riešenie na predvídanie a 
riadenie negatívnych účinkov budúcej 
pandémie alebo systémovej krízy na ľudí, 
podniky a hospodárstvo; vyzýva Komisiu, 
aby sa usilovala o vytvorenie rámca, ktorý 
by zahŕňal inštitucionálnych investorov, 
členské štáty a EÚ, s cieľom pokryť straty 
spôsobené prerušením podnikania v 
prípade budúcej pandémie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 475
Carlo Calenda

Návrh uznesenia
Odsek 15 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15b. zdôrazňuje, že je potrebné 
podporovať integrované a harmonizované 
stimuly pre obehovosť aj čistú primárnu 
produkciu a zvážiť nové ciele a plány pre 
strednodobú a dlhodobú transformáciu v 
súlade s cieľmi EÚ v oblasti klímy a 
životného prostredia do roku 2030, 2040 a 
2050, aby sa uľahčila transformácia 
priemyselných odvetví pri súčasnom 
zohľadnení regionálnych špecifík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 476
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 15 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15b. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
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aby odvetvia s vysokým únikom uhlíka 
nezískavali dotácie EÚ a aby sa EIB 
lepšie využívala ako tzv. klimatická banka 
Únie s cieľom zlepšiť financovanie pre 
verejný a súkromný sektor podľa 
udržateľnej taxonómie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 477
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 15 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15c. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
celý rad mechanizmov na ochranu 
výrobcov a pracovných miest v EÚ pred 
nekalou medzinárodnou hospodárskou 
súťažou a aby nabádala obchodných 
partnerov, aby prijali ambiciózne právne 
predpisy v oblasti klímy a životného 
prostredia; v tejto súvislosti víta zámer 
Komisie zaviesť úpravu hraničnej 
uhlíkovej dane, ktorá je v súlade s WTO, a 
kontextuálne vyzýva Komisiu, aby 
posúdila, ako by bolo možné vyvinúť daň 
z pridaných emisií (EAT) uplatňovanú na 
konečné výrobky, ktorá by bola peňažným 
vyjadrením emisií CO2 z ich výrobného 
procesu v rámci DPH;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 478
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel

Návrh uznesenia
Odsek 15 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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15c. zdôrazňuje, že dekarbonizácia 
priemyselných výrobných procesov musí 
byť pre priemysel životaschopným 
podnikateľským zámerom; so 
znepokojením konštatuje, že mnohé už 
dostupné čisté technológie a podporné 
infraštruktúry vrátane energetiky stále nie 
sú konkurencieschopné technológiám a 
energii s vysokými emisiami uhlíka; 
nabáda Komisiu, aby posúdila a zvážila 
nové spôsoby riešenia tohto problému, 
ako sú napríklad tzv. carbon contracts for 
difference, ceny priemyselných energií a 
kvóty na obsah čistých a recyklovaných 
základných materiálov v konečných 
výrobkoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 479
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 15 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15c. vyzýva Radu, aby zvýšila výdavky 
súvisiace s klímou z rozpočtu EÚ aspoň 
na 50 % a aby zaviedla právne záväzné 
záruky v súlade so zásadou 
nespôsobovania žiadnej škody do 
nariadenia o VFR s cieľom zastaviť 
financovanie znečisťujúcich odvetví a 
plniť právny záväzok EÚ podľa Parížskej 
dohody, a to zosúladiť finančné toky s 
cieľmi a postupne zrušiť dotácie na 
fosílne palivá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 480
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Lina Gálvez Muñoz, Robert Hajšel, Dan Nica
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Návrh uznesenia
Odsek 15 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15d. zdôrazňuje osobitný význam 
prechodu na klimatickú neutralitu pre 
energeticky náročné odvetvia; vyzýva 
Komisiu, aby vypracovala stratégiu na ich 
dekarbonizáciu, ako aj cielené podporné 
opatrenia na predchádzanie strate 
pracovných miest, úniku uhlíka 
a zatváraniu priemyselných podnikov; v 
tejto súvislosti víta ohlásené Stratégie pre 
čistú oceľ a udržateľné chemikálie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 481
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 15 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15d. požaduje lepšie využívanie EIB 
ako tzv. „klimatickej banky Únie“ na 
posilnenie udržateľného financovania, 
a to uplatňovaním udržateľnej taxonómie 
na všetky verejné a súkromné sektory; 
ďalej vyzýva Komisiu, aby v súlade s 
nariadením o taxonómii urýchlene prijala 
tzv. hnedú taxonómiu, čo je klasifikáciu 
investícií, ktoré sú v rozpore s 
environmentálnymi cieľmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 482
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Dan Nica

Návrh uznesenia
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Odsek 15 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15e. zdôrazňuje význam štátnej pomoci 
na podporu priemyslu počas 
dekarbonizácie a digitalizácie; v tejto 
súvislosti víta revíziu usmernení o štátnej 
pomoci, ktorá bola oznámená na rok 
2021; zastáva názor, že pri revízii by mala 
Komisia mať na pamäti narušenia na 
celosvetovej úrovni a že EÚ musí zostať 
konkurencieschopná so štátmi, ktoré 
zabezpečujú svoju konkurencieschopnosť 
prostredníctvom vysokých súm štátneho 
financovania; nabáda Komisiu, aby v 
revízii objasnila podmienky pre dôležité 
projekty spoločného európskeho záujmu 
vrátane projektov v oblasti priemyslu a 
energetickej transformácie v nových a 
existujúcich závodoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 483
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 15 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15e. domnieva sa, že všetky existujúce 
opatrenia v oblasti úniku uhlíka by sa 
mali nahradiť politikami a nástrojmi, 
ktoré internalizujú všetky náklady spojené 
s emisiami skleníkových plynov; v tejto 
súvislosti víta záväzok Komisie vytvoriť 
mechanizmus kompenzácie uhlíka na 
hraniciach, ktorý je v súlade s WTO, ako 
súčasť širšej stratégie pre 
konkurencieschopné dekarbonizované 
hospodárstvo EÚ, ktorá bude rešpektovať 
ambície EÚ v oblasti klímy a zároveň 
zabezpečí rovnaké podmienky v 
medzinárodnom obchode; zdôrazňuje, že 
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by to malo byť alternatívou k existujúcim 
opatreniam v rámci systému ETS, a nie 
ich doplnením;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 484
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi, Marc Botenga

Návrh uznesenia
Odsek 15 f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15f. požaduje vyčlenenie finančných 
prostriedkov na energetickú obnovu 
budov s cieľom podporiť plánovanú 
„vlnu obnovy“ prostredníctvom 
potrebných finančných prostriedkov v 
rámci plánu obnovy; zdôrazňuje, že v 
nadchádzajúcom návrhu o vlne obnovy a 
v rámci povinnosti členských štátov 
stanoviť dlhodobé stratégie na 
dosiahnutie vysoko energeticky účinného 
a dekarbonizovaného fondu budov by sa 
mala v plnej miere uprednostniť zásada 
energetickej účinnosti, a tým by sa mala 
urýchliť hĺbková obnova a nahradenie 
systémov vykurovania a chladenia 
založených na fosílnych palivách; 
zdôrazňuje, že integrované programy 
hĺbkovej obnovy, ktoré sa vzťahujú na 
celé obce alebo okresy, sa môžu zavádzať 
s nižšími nákladmi a rýchlejšie, ak sú 
organizované podľa modelu, najmä 
vďaka úsporám z rozsahu, 3D-
technológiám a prefabrikovaným 
materiálom; poukazuje na skutočnosť, že 
MSP prispievajú k 70 % pridanej hodnoty 
v odvetví stavebníctva a zamestnávajú viac 
ako 90 % pracovníkov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 485
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Robert Hajšel, Carlo Calenda

Návrh uznesenia
Odsek 15 f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15f. zdôrazňuje potrebu zahrnúť 
zamestnancov európskeho priemyslu do 
transformácie partnerstva v čo najväčšej 
miere; ďalej zdôrazňuje potrebu nových 
zručností pre vyšší stupeň dekarbonizácie 
a digitalizácie; v tejto súvislosti víta 
aktualizáciu nového programu v oblasti 
zručností pre Európu; vyzýva Komisiu, 
aby zaviedla dialóg s občanmi a 
odborovými zväzmi o ich politických 
procesoch týkajúcich sa transformácie 
priemyslu; domnieva sa, že Európsky pakt 
o klíme je dôležitým krokom v tomto 
smere, a je presvedčený, že takýto pakt by 
sa mohol vytvoriť aj pre budúcnosť 
európskeho priemyslu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 486
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE
Marc Botenga

Návrh uznesenia
Odsek 15 g (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15g. zdôrazňuje potrebu osobitného 
fondu na obnovu budov na úrovni EÚ, 
ktorý by bol vybavený rozpočtovými a 
ľudskými zdrojmi na poskytovanie 
technickej pomoci pri práci a podpore 
národných partnerov, na prehĺbenie a 
zvýšenie rýchlosti obnovy v Európe, a tak 
chrániť a vytvárať pracovné miesta v 
stavebníctve a urýchľovať zavádzanie 
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inovácií v hodnotovom reťazci obnovy 
budov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 487
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 15 h (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15h. opakuje, že odvetvie obnoviteľných 
zdrojov energie by malo zohrávať 
významnú úlohu vo fáze obnovy, a to 
vytváraním nových, miestnych a 
ekologických pracovných miest 
v nadväzujúcom odvetví (rozvoj projektov, 
inštalácia atď.) a podporovaním výroby 
zariadení, najmä veternej a slnečnej 
energie; vyzýva Komisiu, aby predložila 
celoeurópsky program 75 miliónov 
strešných solárnych zariadení do roku 
2030 v rámci nadchádzajúcej vlny obnovy 
vrátane povinných solárnych zariadení vo 
verejných budovách; zdôrazňuje, že 
nadchádzajúce programy obnovy musia 
poskytovať granty, úvery, daňové stimuly 
pre MSP, komerčné a priemyselné budovy 
na investovanie do získavania a 
skladovania slnečnej energie, ako aj 
odstraňovať vnútroštátne prekážky pre 
strešné solárne zariadenia, ako aj 
poskytovať dohody o nákupe energie 
z obnoviteľných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 488
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi
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Návrh uznesenia
Odsek 15 i (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15i. poukazuje na skutočnosť, že 
energetická efektívnosť, úspory energie a 
technológie energie z obnoviteľných 
zdrojov sú nevyhnutné pre úspešný 
prechod na hospodárstvo s nulovou 
bilanciou emisií skleníkových plynov; 
zdôrazňuje, že vo všetkých odvetviach 
hospodárstva sa vyžaduje rozsiahle 
využívanie nákladovo 
konkurencieschopných kapacít energie z 
obnoviteľných zdrojov; uznáva, že EÚ 
vlastní 40 % patentov na energiu z 
obnoviteľných zdrojov na celom svete, 
pričom by mala zostať lídrom v oblasti 
prelomových technológií výroby energie 
z obnoviteľných zdrojov; zdôrazňuje 
preto, že je potrebné vypracovať silnú 
priemyselnú politiku pre obnoviteľné 
zdroje energie, ktorá bude zahŕňať 
politiky na strane ponuky aj dopytu, 
a umožní „obnoviteľnú integráciu 
odvetvia“, pričom bude mať zásadný 
význam pre zabezpečenie dlhodobej 
bezpečnosti dodávok energie, vedúceho 
postavenia v oblasti technológií a 
strategickej autonómie Európy; naliehavo 
žiada, aby sa technológie energie z 
obnoviteľných zdrojov považovali za 
kľúčový strategický hodnotový reťazec, 
respektíve kľúčový priemyselný 
ekosystém, a aby boli oprávnené na 
financovanie z Nástroja pre strategické 
investície a aby boli primerane zastúpené 
na nadchádzajúcom priemyselnom fóre;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 489
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odsek 15 j (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15 j. poukazuje na skutočnosť, že 
proces vykurovania a chladenia zostáva 
jedným z najvýznamnejších spôsobov 
využívania energie v priemyselnom 
odvetví; zdôrazňuje, že na urýchlenie 
úsilia v oblasti znižovania emisií 
skleníkových plynov v priemysle treba v 
plnej miere využiť potenciál energetickej 
účinnosti pri priemyselnom vykurovaní a 
chladení, a to so zvýšenou elektrifikáciou 
založenou na obnoviteľných zdrojoch 
energie, tepelnými čerpadlami, lepším 
využívaním priemyselných klastrov a 
symbióz, ktoré ponúkajú značný potenciál 
znižovania v mnohých odvetviach vrátane 
textilu, chemických látok, spracovania 
potravín a strojárenstva; požaduje, aby sa 
v rámci financovania pilotných projektov 
a výskumu a vývoja uprednostnili inovácie 
v procesoch s nízkou teplotou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 490
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 15 k (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15 k. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
európsku stratégiu vývozu technológií 
z obnoviteľných zdrojov a technológií 
zameraných na energetickú účinnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 491
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Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 15 l (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15l. zdôrazňuje, že je teraz potrebné 
vybudovať základy európskeho priemyslu 
mobility s nulovou bilanciou emisií, ktorý 
je schopný uspokojiť rastúci dopyt po 
alternatívach spaľovacích motorov a 
nabíjacích infraštruktúrach pre 
automobily, dodávky, autobusy a 
nákladné vozidlá, ale aj posilniť ponuku 
železničného sektora a sektora verejnej 
dopravy s nulovou bilanciou emisií; 
zdôrazňuje, že sa to bude musieť prepojiť 
s programami rekvalifikácie, ktoré 
poskytnú nové kariérne príležitosti pre 
pracovníkom, ktorý odchádzajú z odvetvia 
dopravy založeného na fosílnych 
palivách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 492
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 15 m (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15m. trvá na elektrifikácii založenej na 
obnoviteľných zdrojoch energie ako 
nákladovo efektívnom a technicky 
uskutočniteľnom prostriedku na prechod 
na energiu z obnoviteľných zdrojov a na 
postupné zrušenie dotácií na fosílne 
palivá; dopĺňa zásadu prvoradosti 
energetickej efektívnosti, ktorá je hlavnou 
hnacou silou priemyselnej transformácie; 
uznáva, že ak to nie je možné, napríklad v 
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prípade dekarbonizácie niektorých 
kľúčových energeticky náročných 
priemyselných odvetví, ako je oceliarstvo, 
cementárstvo alebo chemický priemysel, 
môže ekologický vodík zohrávať úlohu pri 
znižovaní emisií z ich procesov za 
predpokladu, že je plne založený na 
obnoviteľných zdrojoch energie; uznáva, 
že v súčasnosti je výroba vodíka nákladná 
a zdroje sú obmedzené; vyjadruje hlboké 
znepokojenie nad skutočnosťou, že 95 % 
výroby vodíka sa v súčasnosti zakladá na 
fosílnych palivách; zdôrazňuje preto, že 
európska priemyselná politika musí 
podporovať maximalizáciu výroby 
elektrickej energie z obnoviteľných 
zdrojov, viac výskumných a pilotných 
projektov týkajúcich sa novej generácie 
vodíkových aktív založených 100 % na 
obnoviteľných zdrojoch (napr. elektrické 
pece), ako aj elektrolyzérov, čo je kľúčová 
technológia, v ktorej by EÚ mohla 
preukázať vedúce postavenie v oblasti 
technológií; zdôrazňuje, že vzhľadom na 
obrovské množstvo energie potrebnej na 
jeho výrobu by sa používanie vodíka malo 
zameriavať na odvetvia, v ktorých nie je 
možná priama elektrifikácia z 
technologických alebo ekonomických 
dôvodov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 493
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 15 n (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15n. konštatuje, že v dôsledku 
nedostatku zdrojov, nedostatočného 
skladovania kapacít, nedoriešených 
problémov, ako sú vysoké ceny nákladov, 
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energetické znevýhodnenie 
a environmentálne riziká, nie je 
zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého 
(CCS) tou správnou možnosťou, ak by 
EÚ chcela rýchlo rozvíjať energiu z 
obnoviteľných zdrojov a dosiahnuť 
energeticky efektívne hospodárstvo v 
súlade s cieľmi EÚ v oblasti klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 494
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 15 o (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15o. vyzýva Komisiu, aby počas obnovy 
venovala dostatočnú pozornosť 
kultúrnym a kreatívnym odvetviam; 
pripomína, že patrili medzi najťažšie 
odvetvia postihnuté krízou, ale zvyčajne 
sú európskym strategickým aktívom a 
významným poskytovateľom 
hospodárskeho rastu a pracovných miest, 
keďže prispievajú k 5,3 % HDP EÚ a 
priamo alebo nepriamo zamestnávajú viac 
ako 12 miliónov Európanov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 495
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 15 p (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15p. vyzýva Komisiu, aby pri predložení 
udržateľnej chemickej stratégie posúdila 
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postupy znižovania emisií skleníkových 
plynov v chemickom odvetví;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 496
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 15 q (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15q. podporuje plány Komisie na 
legislatívne návrhy na zaistenie 
bezpečného, obehového a udržateľného 
hodnotového reťazca batérií pre všetky 
batérie a očakáva, že tento návrh bude 
obsahovať opatrenia týkajúce sa 
ekodizajnu, cieľov opätovného využitia 
a recyklácie a udržateľného získavania 
zdrojov vrátane sociálneho a 
environmentálne zodpovedného 
získavania zdrojov; zdôrazňuje potrebu 
vytvoriť silný a udržateľný klastre pre 
batérie a skladovania v Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 497
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje potrebu podporiť 
spravodlivú transformáciu a domnieva sa, 
že dobre navrhnutý Mechanizmus 
spravodlivej transformácie vrátane Fondu 
na spravodlivú transformáciu by bol 
dôležitým nástrojom na uľahčenie tejto 
transformácie a dosiahnutie 

vypúšťa sa
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ambicióznych cieľov v oblasti klímy pri 
súčasnom riešení sociálnych vplyvov; 
zdôrazňuje, že rozsiahle financovanie 
tohto nástroja vrátane ďalších 
rozpočtových zdrojov by bolo kľúčovým 
prvkom pre úspešné uplatňovanie 
európskej zelenej dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 498
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje potrebu podporiť 
spravodlivú transformáciu a domnieva sa, 
že dobre navrhnutý Mechanizmus 
spravodlivej transformácie vrátane Fondu 
na spravodlivú transformáciu by bol 
dôležitým nástrojom na uľahčenie tejto 
transformácie a dosiahnutie ambicióznych 
cieľov v oblasti klímy pri súčasnom 
riešení sociálnych vplyvov; zdôrazňuje, že 
rozsiahle financovanie tohto nástroja 
vrátane ďalších rozpočtových zdrojov by 
bolo kľúčovým prvkom pre úspešné 
uplatňovanie európskej zelenej dohody;

16. zdôrazňuje potrebu podporiť 
primeranú, inkluzívnu a spravodlivú 
transformáciu a potrebu riešiť sociálne a 
hospodárske nerovnosti nad rámec 
rekvalifikácie a pracovných miest v 
nových hospodárskych odvetviach; 
domnieva sa, že dobre navrhnutý 
Mechanizmus spravodlivej transformácie 
vrátane Fondu na spravodlivú 
transformáciu je dôležitým nástrojom na 
uľahčenie tejto transformácie, poskytnutie 
príležitostí pre prechodné regióny a 
dosiahnutie ambicióznych cieľov v oblasti 
klímy; trvá na tom, že Mechanizmus 
spravodlivej transformácie by mal vylúčiť 
akékoľvek investície do fosílnych palív a 
fondov len vtedy, keď sa na úrovni 
členských štátov prijme účinný a záväzný 
plán postupného vyradenia fosílnych palív 
v súlade s cieľom obmedziť nárast 
globálnej teploty na 1,5 v porovnaní s 
predindustriálnou úrovňou; zdôrazňuje, 
že na zaručenie inkluzívnejšej 
transformácie je potrebné zahrnúť účasť 
všetkých miestnych zainteresovaných 
strán vrátane občianskej spoločnosti a 
zástupcov komunít do prípravy a 
vykonávania plánov spravodlivej 
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transformácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 499
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim, Carlos Zorrinho

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje potrebu podporiť 
spravodlivú transformáciu a domnieva sa, 
že dobre navrhnutý Mechanizmus 
spravodlivej transformácie vrátane Fondu 
na spravodlivú transformáciu by bol 
dôležitým nástrojom na uľahčenie tejto 
transformácie a dosiahnutie ambicióznych 
cieľov v oblasti klímy pri súčasnom riešení 
sociálnych vplyvov; zdôrazňuje, že 
rozsiahle financovanie tohto nástroja 
vrátane ďalších rozpočtových zdrojov by 
bolo kľúčovým prvkom pre úspešné 
uplatňovanie európskej zelenej dohody;

16. zdôrazňuje potrebu podporiť 
spravodlivú transformáciu s cieľom 
zabezpečiť, aby sa na nikoho nezabudlo, a 
domnieva sa, že dobre navrhnutý 
Mechanizmus spravodlivej transformácie 
vrátane Fondu na spravodlivú 
transformáciu by bol dôležitým nástrojom 
na uľahčenie tejto transformácie a 
dosiahnutie ambicióznych cieľov v oblasti 
klímy, aby sa zaručila inkluzívnejšia 
transformácia, bolo by potrebné zahrnúť 
účasť všetkých miestnych 
zainteresovaných strán vrátane občianskej 
spoločnosti a zástupcov komunít do fázy 
navrhovania plánov spravodlivej 
transformácie, pričom by sa z 
Mechanizmu spravodlivej transformácie 
mali vylúčiť aj všetky investície do 
fosílnych palív (vrátane zemného plynu a 
všetkých plynov z fosílnych palív) pri 
súčasnom riešení sociálnych vplyvov; 
zdôrazňuje, že rozsiahle financovanie tohto 
nástroja vrátane ďalších rozpočtových 
zdrojov by bolo kľúčovým prvkom pre 
úspešné uplatňovanie európskej zelenej 
dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 500
Grzegorz Tobiszowski
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
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Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje potrebu podporiť 
spravodlivú transformáciu a domnieva sa, 
že dobre navrhnutý Mechanizmus 
spravodlivej transformácie vrátane Fondu 
na spravodlivú transformáciu by bol 
dôležitým nástrojom na uľahčenie tejto 
transformácie a dosiahnutie ambicióznych 
cieľov v oblasti klímy pri súčasnom riešení 
sociálnych vplyvov; zdôrazňuje, že 
rozsiahle financovanie tohto nástroja 
vrátane ďalších rozpočtových zdrojov by 
bolo kľúčovým prvkom pre úspešné 
uplatňovanie európskej zelenej dohody;

16. zdôrazňuje potrebu podporiť 
spravodlivú energetickú transformáciu, a 
domnieva sa, že dobre navrhnutý 
Mechanizmus spravodlivej transformácie, 
najmä Fond na spravodlivú transformáciu, 
spolu s ďalšími podpornými 
mechanizmami, ako je fond na 
modernizáciu a „združenie solidarity“ 
podľa smernice EÚ o ETS, ktoré by sa 
mali zvýšiť úmerne v porovnaní s novým 
cieľom zníženia emisií do roku 2030, by 
bol dôležitým nástrojom na uľahčenie tejto 
transformácie a dosiahnutie ambicióznych 
cieľov v oblasti klímy pri súčasnom riešení 
hospodárskych a sociálnych vplyvov a 
vplyvov na energetickú bezpečnosť; 
zdôrazňuje, že rozsiahle financovanie tohto 
nástroja vrátane ďalších rozpočtových 
zdrojov a prispôsobené riešenia 
vykonávané členskými štátmi, ktoré 
odrážajú ich vnútroštátne a regionálne 
rozdiely, by boli kľúčovým prvkom pre 
uplatňovanie politiky EÚ v oblasti klímy a 
energetiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 501
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje potrebu podporiť 
spravodlivú transformáciu a domnieva sa, 
že dobre navrhnutý Mechanizmus 
spravodlivej transformácie vrátane Fondu 
na spravodlivú transformáciu by bol 

16. zdôrazňuje potrebu podporiť 
primeranú, inkluzívnu a sociálne 
prijateľnú spravodlivú transformáciu, 
ktorá nezabúda na nikoho, a domnieva sa, 
že dobre navrhnutý Mechanizmus 
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dôležitým nástrojom na uľahčenie tejto 
transformácie a dosiahnutie ambicióznych 
cieľov v oblasti klímy pri súčasnom riešení 
sociálnych vplyvov; zdôrazňuje, že 
rozsiahle financovanie tohto nástroja 
vrátane ďalších rozpočtových zdrojov by 
bolo kľúčovým prvkom pre úspešné 
uplatňovanie európskej zelenej dohody;

spravodlivej transformácie vrátane Fondu 
na spravodlivú transformáciu by bol 
dôležitým nástrojom na uľahčenie tejto 
transformácie a dosiahnutie ambicióznych 
cieľov v oblasti klímy pri súčasnom riešení 
sociálnych vplyvov; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť 
proces inkluzívnej účasti rôznych 
miestnych zainteresovaných strán pri 
navrhovaní plánov spravodlivej 
transformácie; okrem toho zdôrazňuje, že 
rozsiahle financovanie tohto nástroja 
vrátane ďalších rozpočtových zdrojov a 
vylúčenie akýchkoľvek investícií do 
fosílnych palív (vrátane zemného plynu a 
všetkých plynov vznikajúcich z fosílií) by 
boli kľúčovými prvkami úspešného 
vykonávania európskej zelenej dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 502
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Robert Hajšel, Carlo 
Calenda

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje potrebu podporiť 
spravodlivú transformáciu a domnieva sa, 
že dobre navrhnutý Mechanizmus 
spravodlivej transformácie vrátane Fondu 
na spravodlivú transformáciu by bol 
dôležitým nástrojom na uľahčenie tejto 
transformácie a dosiahnutie ambicióznych 
cieľov v oblasti klímy pri súčasnom riešení 
sociálnych vplyvov; zdôrazňuje, že 
rozsiahle financovanie tohto nástroja 
vrátane ďalších rozpočtových zdrojov by 
bolo kľúčovým prvkom pre úspešné 
uplatňovanie európskej zelenej dohody;

16. zdôrazňuje potrebu podporiť 
spravodlivú transformáciu a domnieva sa, 
že dobre navrhnutý Mechanizmus 
spravodlivej transformácie vrátane Fondu 
na spravodlivú transformáciu bude 
dôležitým nástrojom na uľahčenie tejto 
transformácie a dosiahnutie ambicióznych 
cieľov v oblasti klímy pri súčasnom riešení 
sociálnych vplyvov; zdôrazňuje, že 
rozsiahle financovanie tohto nástroja 
vrátane ďalších významných rozpočtových 
zdrojov by bolo kľúčovým prvkom pre 
úspešné uplatňovanie európskej zelenej 
dohody; konštatuje však, že samotný 
Mechanizmus spravodlivej transformácie 
neposkytne dostatočné prostriedky na 
financovanie úspešného prechodu, ktorý 
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nezabudne na nikoho; dôrazne preto 
nabáda Komisiu a členské štáty, aby 
poskytli dodatočné prostriedky 
financovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 503
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje potrebu podporiť 
spravodlivú transformáciu a domnieva sa, 
že dobre navrhnutý Mechanizmus 
spravodlivej transformácie vrátane Fondu 
na spravodlivú transformáciu by bol 
dôležitým nástrojom na uľahčenie tejto 
transformácie a dosiahnutie ambicióznych 
cieľov v oblasti klímy pri súčasnom riešení 
sociálnych vplyvov; zdôrazňuje, že 
rozsiahle financovanie tohto nástroja 
vrátane ďalších rozpočtových zdrojov by 
bolo kľúčovým prvkom pre úspešné 
uplatňovanie európskej zelenej dohody;

16. zdôrazňuje potrebu podporiť 
spravodlivú transformáciu a domnieva sa, 
že dobre navrhnutý Mechanizmus 
spravodlivej transformácie vrátane Fondu 
na spravodlivú transformáciu by bol 
dôležitým nástrojom na uľahčenie tejto 
transformácie a dosiahnutie klimatickej 
neutrality pri súčasnom riešení sociálnych 
vplyvov; zdôrazňuje, že rozsiahle 
financovanie tohto nástroja vrátane ďalších 
rozpočtových zdrojov a primerané 
a spravodlivé rozdelenie finančnej 
podpory medzi najviac postihnutými 
regiónmi by bolo kľúčovým prvkom pre 
úspešné uplatňovanie európskej zelenej 
dohody; v tejto súvislosti víta 
prehodnotenie Fondu na spravodlivú 
transformáciu v rámci európskeho 
nástroja obnovy Next Generation EU;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 504
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh uznesenia
Odsek 16
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje potrebu podporiť 
spravodlivú transformáciu a domnieva sa, 
že dobre navrhnutý Mechanizmus 
spravodlivej transformácie vrátane Fondu 
na spravodlivú transformáciu by bol 
dôležitým nástrojom na uľahčenie tejto 
transformácie a dosiahnutie ambicióznych 
cieľov v oblasti klímy pri súčasnom riešení 
sociálnych vplyvov; zdôrazňuje, že 
rozsiahle financovanie tohto nástroja 
vrátane ďalších rozpočtových zdrojov by 
bolo kľúčovým prvkom pre úspešné 
uplatňovanie európskej zelenej dohody;

16. zdôrazňuje potrebu podporiť 
spravodlivú transformáciu a domnieva sa, 
že dobre navrhnutý Mechanizmus 
spravodlivej transformácie vrátane Fondu 
na spravodlivú transformáciu by bol 
dôležitým nástrojom na uľahčenie tejto 
transformácie a dosiahnutie ambicióznych 
cieľov v oblasti klímy pri súčasnom riešení 
sociálnych vplyvov; zdôrazňuje, že 
rozsiahle financovanie tohto nástroja 
vrátane ďalších rozpočtových zdrojov by 
bolo kľúčovým prvkom pre úspešné 
uplatňovanie európskej zelenej dohody; 
zdôrazňuje úlohu sociálneho dialógu a 
význam aktívneho zapojenia všetkých 
sociálnych partnerov do posúdenia 
vplyvu, ktorý má tento prechod na 
spoločnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 505
Nicolás González Casares, Adriana Maldonado López, Carlos Zorrinho, Tsvetelina 
Penkova, Alicia Homs Ginel, Lina Gálvez Muñoz, Josianne Cutajar, Maria-Manuel 
Leitão-Marques

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje potrebu podporiť 
spravodlivú transformáciu a domnieva sa, 
že dobre navrhnutý Mechanizmus 
spravodlivej transformácie vrátane Fondu 
na spravodlivú transformáciu by bol 
dôležitým nástrojom na uľahčenie tejto 
transformácie a dosiahnutie ambicióznych 
cieľov v oblasti klímy pri súčasnom riešení 
sociálnych vplyvov; zdôrazňuje, že 
rozsiahle financovanie tohto nástroja 
vrátane ďalších rozpočtových zdrojov by 
bolo kľúčovým prvkom pre úspešné 
uplatňovanie európskej zelenej dohody;

16. zdôrazňuje potrebu podporiť 
spravodlivú transformáciu a domnieva sa, 
že dobre navrhnutý Mechanizmus 
spravodlivej transformácie vrátane Fondu 
na spravodlivú transformáciu by bol 
dôležitým nástrojom na uľahčenie tejto 
transformácie a dosiahnutie ambicióznych 
cieľov v oblasti klímy pri súčasnom riešení 
sociálnych vplyvov; zdôrazňuje, že 
investície do čistých technológií zohrávajú 
v tejto súvislosti kľúčovú úlohu pri 
podpore dlhodobého hospodárskeho 
rozvoja regionálnych hospodárstiev; 
zdôrazňuje, že rozsiahle financovanie tohto 
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nástroja vrátane ďalších rozpočtových 
zdrojov by bolo kľúčovým prvkom pre 
úspešné uplatňovanie európskej zelenej 
dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 506
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje potrebu podporiť 
spravodlivú transformáciu a domnieva sa, 
že dobre navrhnutý Mechanizmus 
spravodlivej transformácie vrátane Fondu 
na spravodlivú transformáciu by bol 
dôležitým nástrojom na uľahčenie tejto 
transformácie a dosiahnutie ambicióznych 
cieľov v oblasti klímy pri súčasnom riešení 
sociálnych vplyvov; zdôrazňuje, že 
rozsiahle financovanie tohto nástroja 
vrátane ďalších rozpočtových zdrojov by 
bolo kľúčovým prvkom pre úspešné 
uplatňovanie európskej zelenej dohody;

16. zdôrazňuje potrebu podporiť 
spravodlivú transformáciu a domnieva sa, 
že dobre navrhnutý Mechanizmus 
spravodlivej transformácie vrátane Fondu 
na špecifickú transformáciu je dôležitým 
nástrojom na uľahčenie tejto transformácie 
a dosiahnutie ambicióznych cieľov v 
oblasti klímy pri súčasnom riešení 
sociálnych vplyvov; zdôrazňuje, že 
rozsiahle financovanie tohto nástroja 
vrátane ďalších rozpočtových zdrojov by 
bolo kľúčovým prvkom pre úspešné 
uplatňovanie európskej zelenej dohody; v 
tejto súvislosti víta zvýšenie Fondu na 
spravodlivú transformáciu v rámci 
nástroja obnovy Next Generation EU;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 507
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje potrebu podporiť 
spravodlivú transformáciu a domnieva sa, 

16. zdôrazňuje potrebu podporiť 
spravodlivú transformáciu a domnieva sa, 
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že dobre navrhnutý Mechanizmus 
spravodlivej transformácie vrátane Fondu 
na spravodlivú transformáciu by bol 
dôležitým nástrojom na uľahčenie tejto 
transformácie a dosiahnutie ambicióznych 
cieľov v oblasti klímy pri súčasnom riešení 
sociálnych vplyvov; zdôrazňuje, že 
rozsiahle financovanie tohto nástroja 
vrátane ďalších rozpočtových zdrojov by 
bolo kľúčovým prvkom pre úspešné 
uplatňovanie európskej zelenej dohody;

že dobre navrhnutý Mechanizmus 
spravodlivej transformácie vrátane Fondu 
na spravodlivú transformáciu by bol 
dôležitým nástrojom na uľahčenie tejto 
transformácie a dosiahnutie ambicióznych 
cieľov v oblasti klímy pri súčasnom riešení 
sociálnych vplyvov; zdôrazňuje, že 
rozsiahle financovanie tohto nástroja 
vrátane ďalších rozpočtových zdrojov, ako 
je finančná alebo harmonizovaná 
minimálna 25 % efektívna daňová sadzba 
pre veľké nadnárodné spoločnosti, by 
bolo kľúčovým prvkom pre úspešné 
uplatňovanie európskej zelenej dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 508
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje potrebu podporiť 
spravodlivú transformáciu a domnieva sa, 
že dobre navrhnutý Mechanizmus 
spravodlivej transformácie vrátane Fondu 
na spravodlivú transformáciu by bol 
dôležitým nástrojom na uľahčenie tejto 
transformácie a dosiahnutie 
ambicióznych cieľov v oblasti klímy pri 
súčasnom riešení sociálnych vplyvov; 
zdôrazňuje, že rozsiahle financovanie tohto 
nástroja vrátane ďalších rozpočtových 
zdrojov by bolo kľúčovým prvkom pre 
úspešné uplatňovanie európskej zelenej 
dohody;

16. zdôrazňuje potrebu podporiť 
spravodlivú transformáciu a domnieva sa, 
že dobre navrhnutý Mechanizmus 
spravodlivej transformácie vrátane Fondu 
na spravodlivú transformáciu by bol 
dôležitým nástrojom na predchádzanie 
stratám pracovných miest a zachovanie 
územnej hospodárskej 
konkurencieschopnosti; zdôrazňuje, že 
rozsiahle financovanie tohto nástroja by 
bolo kľúčovým prvkom pre jeho úspešné 
uplatňovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 509
Tom Berendsen
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v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Henna 
Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje potrebu podporiť 
spravodlivú transformáciu a domnieva sa, 
že dobre navrhnutý Mechanizmus 
spravodlivej transformácie vrátane Fondu 
na spravodlivú transformáciu by bol 
dôležitým nástrojom na uľahčenie tejto 
transformácie a dosiahnutie ambicióznych 
cieľov v oblasti klímy pri súčasnom riešení 
sociálnych vplyvov; zdôrazňuje, že 
rozsiahle financovanie tohto nástroja 
vrátane ďalších rozpočtových zdrojov by 
bolo kľúčovým prvkom pre úspešné 
uplatňovanie európskej zelenej dohody;

16. zdôrazňuje potrebu podporiť 
spravodlivú transformáciu a domnieva sa, 
že dobre navrhnutý Mechanizmus 
spravodlivej transformácie vrátane Fondu 
na spravodlivú transformáciu by bol 
dôležitým nástrojom na uľahčenie tejto 
transformácie a dosiahnutie klimatickej 
neutrality pri súčasnom riešení sociálnych 
vplyvov; víta návrh rozsiahleho 
financovania tohto nástroja vo výške 40 
mld. EUR ako kľúčový prvok pre úspešné 
uplatňovanie európskej zelenej dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 510
Angelika Winzig, Tom Berendsen

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. pripomína, že v záveroch 
Európskej rady o oznámení o európskej 
zelenej dohode a v obsahu tohto 
oznámenia sa odvetvia s vysokými 
emisiami uhlíka a energeticky náročné 
odvetvia považujú za nevyhnutné pre 
dodávky kľúčových hodnotových 
reťazcov, a preto sa musí zaviesť rámec 
umožňujúci ich transformáciu, čo 
znamená dosiahnutie neutrality emisií 
CO2 prostredníctvom integrovaného 
vývoja, a nie reštrukturalizácie; v 
záveroch Európskej rady, ako aj 
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v oznámení o zelenej dohode sa ďalej 
určuje celý rad opatrení, ktoré by k 
tomuto cieľu výrazne prispeli, ak by boli 
osobitne navrhnuté pre energeticky 
náročné odvetvia a vykonávané ako celok; 
tieto osobitné opatrenia by sa mali spojiť 
do „balíka pre transformáciu energeticky 
náročných odvetví“, ktorý sa má začleniť 
do všetkých vykonávacích iniciatív 
a právnych predpisov zelenej dohody a 
plánu obnovy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 511
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, Maria Spyraki, 
Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
tzv. klimatickú kalkulačku EÚ pre 
materiály, výrobky a služby súvisiace s 
priemyslom EÚ; zdôrazňuje, že takáto 
klimatická kalkulačka by mala zabezpečiť 
rovnaké podmienky pre údaje, ktoré 
zaistia jasný a spoľahlivý obraz o stope 
skleníkových plynov (GHG) súvisiacej s 
priemyselnými činnosťami; zdôrazňuje, že 
takýto „holistický prístup“ by mohol viesť 
k pozitívnemu vplyvu na správanie 
občanov, priemyselných odvetví a MSP 
EÚ; zdôrazňuje, že táto koncepcia musí 
byť založená na zásadách obehového 
hospodárstva a hospodárstva životného 
cyklu s cieľom stimulovať dopyt po 
tovaroch priaznivých pre klímu 
vyrobených v Európe, čím sa posilní 
konkurencieschopnosť odvetvia 
stavebníctva EÚ; navrhuje Komisii, aby 
pri odhade emisií skleníkových plynov 
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používala už známe vedecké metódy, napr. 
aby sa inšpirovala svojou 
„environmentálnou stopou výrobku“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 512
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. zdôrazňuje význam regionálneho 
rozmeru priemyselnej politiky, keďže 
hospodárske rozdiely medzi regiónmi 
pretrvávajú a dokonca existuje riziko 
prehlbovania dôsledkov krízy 
koronavírusu; s cieľom riešiť úpadok 
regiónov sa v regionálnych asanačných 
plánoch musia vypracovať stratégie 
udržateľnej transformácie, ktoré spájajú 
programy hospodárskej revitalizácie s 
aktívnymi programami trhu práce; vyzýva 
Komisiu, aby úzko spolupracovala s 
členskými štátmi s cieľom vypracovať 
strednodobé a dlhodobé prognózy 
týkajúce sa zručností, ktoré si vyžaduje trh 
práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 513
Christian Ehler

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť 
výdavky na výskum, vývoj a inovácie ako 
kľúčový prvok na dosiahnutie 
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transformácií partnerstva, zlepšenie 
strategickej autonómie a zvýšenie 
dlhodobej konkurencieschopnosti; vyzýva 
členské štáty, aby dodržali svoj záväzok 
investovať 3 % HDP do výskumu 
a inovácií; zdôrazňuje úlohu kľúčových 
podporných technológií pri budovaní 
kľúčových technologických kapacít v celej 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 514
Maria Spyraki, Tom Berendsen, François-Xavier Bellamy, Eva Maydell

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. vyzýva Komisiu, aby ďalej 
posilňovala nízkouhlíkovú výrobu Európy 
v energeticky náročných priemyselných 
odvetviach (napr. chemické látky, 
oceliarstvo, cementárstvo, neželezné kovy) 
a aby sa usilovala o vykonávanie akčného 
plánu pre obehové hospodárstvo II 
s cieľom pomôcť premiestniť dovoz z 
regiónov s náročnejšími emisiami uhlíka 
a podnietiť vyššiu úroveň ambícií v oblasti 
klímy zo strany globálnych obchodných 
partnerov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 515
Carlo Calenda

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. nový odsek. zdôrazňuje význam 
vonkajšieho rozmeru energetickej 
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politiky; v dôsledku krízy koronavírusu 
hrozí, že už aj tak pretrvávajúce rozdiely 
medzi regiónmi sa prehĺbia ešte viac; 
v regionálnych asanačných plánoch sa 
musia vymedziť stratégie transformácie, 
ktoré spájajú programy hospodárskej 
revitalizácie s aktívnymi programami trhu 
práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 516
Maria Spyraki, Tom Berendsen

Návrh uznesenia
Odsek 16 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16b. domnieva sa, že rozvoj vhodnej 
siete na prepravu vodíka a CO2 bude 
zohrávať kľúčovú úlohu pri úspešnej 
dekarbonizácii energeticky náročných 
priemyselných odvetví; vyzýva Komisiu, 
aby dôkladne posúdila energetické 
potreby priemyslu vo svojich 
nadchádzajúcich iniciatívach týkajúcich 
sa integrácie odvetví a revízie nariadenia 
o TEN-E;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 517
Maria Spyraki, Tom Berendsen, François-Xavier Bellamy, Eva Maydell

Návrh uznesenia
Odsek 16 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16c. domnieva sa, že EÚ by mala 
podporovať plne obehový prístup k 
priemyselnej dekarbonizácii z hľadiska 
životného cyklu vrátane používania 
výroby aj konca životnosti až do 
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recyklácie; vyzýva Komisiu, aby sa pri 
tvorbe politiky riadila takýmto prístupom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 518
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar 
del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva 
Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán 
Kelly, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu, aby svoju 
priemyselnú stratégiu prispôsobila 
rozšíreniu a komercializácii prelomových 
technológií v Únii tým, že poskytne 
rizikové financovanie pre technológie v 
počiatočnom štádiu a vytvorí počiatočné 
hodnotové reťazce na podporu prvých 
komerčných a klimaticky neutrálnych 
technológií a výrobkov;

17. zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť 
výdavky na výskum, vývoj a inovácie ako 
kľúčový prvok na dosiahnutie 
transformácií partnerstva, zlepšenie 
strategickej autonómie a zvýšenie 
dlhodobej konkurencieschopnosti; vyzýva 
členské štáty, aby dodržali svoj záväzok 
investovať 3 % HDP do výskumu 
a vývoja; zdôrazňuje úlohu kľúčových 
podporných technológií pri budovaní 
kľúčových technologických kapacít v celej 
EÚ; pripomína Komisii, že mnohé 
technológie, ktoré potrebujeme v záujme 
dekarbonizácie a digitalizácie, sa ešte 
musia vypracovať; vyzýva Komisiu, aby 
Horizont Európa a svoju priemyselnú 
stratégiu prispôsobila rozvoju, rozšíreniu a 
komercializácii prelomových technológií v 
Únii tým, že poskytne rizikové 
financovanie pre technológie v 
počiatočnom štádiu a vytvorí počiatočné 
hodnotové reťazce na podporu prvých 
komerčných a klimaticky neutrálnych 
technológií a výrobkov a to aj pre 
energetickú transformáciu; domnieva sa, 
že v záujme odolného európskeho 
priemyslu pripraveného na budúcnosť by 
stratégia v oblasti priemyslu mala 
zahŕňať celý dodávateľský reťazec, 
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najmä pokiaľ ide o kľúčové technológie a 
materiály potrebné na uskutočnenie 
transformácie energetiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 519
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu, aby svoju 
priemyselnú stratégiu prispôsobila 
rozšíreniu a komercializácii prelomových 
technológií v Únii tým, že poskytne 
rizikové financovanie pre technológie v 
počiatočnom štádiu a vytvorí počiatočné 
hodnotové reťazce na podporu prvých 
komerčných a klimaticky neutrálnych 
technológií a výrobkov;

17. vyzýva Komisiu, aby svoju 
priemyselnú stratégiu prispôsobila 
zásadám účinnosti využívania zdrojov a 
energetickej účinnosti a následne 
podporila rozšírenie a komercializáciu 
environmentálne udržateľných 
prelomových technológií v Únii tým, že 
poskytne rizikové financovanie pre 
technológie v počiatočnom štádiu a vytvorí 
počiatočné hodnotové reťazce na podporu 
prvých komerčných a klimaticky 
neutrálnych, obehových a obnoviteľných 
technológií, procesov a výrobkov s 
nulovými emisiami; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje význam spravodlivého 
rozdelenia týchto finančných zdrojov 
nielen medzi krajiny, ale aj medzi ich 
regióny, najmä tie s nízkou mierou 
industrializácie a inovácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 520
Christian Ehler

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu, aby svoju 17. vyzýva Komisiu, aby svoju 
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priemyselnú stratégiu prispôsobila 
rozšíreniu a komercializácii prelomových 
technológií v Únii tým, že poskytne 
rizikové financovanie pre technológie v 
počiatočnom štádiu a vytvorí počiatočné 
hodnotové reťazce na podporu prvých 
komerčných a klimaticky neutrálnych 
technológií a výrobkov;

priemyselnú stratégiu prispôsobila 
rozšíreniu a komercializácii prelomových 
technológií v Únii tým, že poskytne 
rizikové financovanie pre technológie v 
počiatočnom štádiu a vytvorí počiatočné 
hodnotové reťazce na podporu prvých 
komerčných a klimaticky neutrálnych 
technológií a výrobkov; pripomína 
Komisii, že mnohé technológie, ktoré 
potrebujeme v záujme dekarbonizácie 
a digitalizácie, sa ešte musia vypracovať; 
vyzýva Komisiu, aby program Horizont 
Európa a priemyselnú stratégiu 
prispôsobila vývoju, rozšíreniu a 
komercializácii prelomových technológií v 
Únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 521
Jens Geier, Maria-Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, 
Dan Nica

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu, aby svoju 
priemyselnú stratégiu prispôsobila 
rozšíreniu a komercializácii prelomových 
technológií v Únii tým, že poskytne 
rizikové financovanie pre technológie v 
počiatočnom štádiu a vytvorí počiatočné 
hodnotové reťazce na podporu prvých 
komerčných a klimaticky neutrálnych 
technológií a výrobkov;

17. vyzýva Komisiu, aby svoju 
priemyselnú stratégiu prispôsobila 
rozšíreniu a komercializácii prelomových 
technológií v Únii s cieľom preklenúť 
medzeru medzi inováciami a zavádzaním 
na trh tým, že poskytne rizikové 
financovanie pre technológie v 
počiatočnom štádiu a pre demonštračné 
projekty a vytvorí počiatočné hodnotové 
reťazce na podporu prvých komerčných a 
klimaticky neutrálnych technológií a 
výrobkov; nabáda Komisiu a členské 
štáty, aby vytvorili jednotné kontaktné 
miesta s efektívnymi informáciami o 
možnostiach financovania priemyselných 
demonštračných projektov pre prelomové 
technológie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 522
Niels Fuglsang, Nicolás González Casares, Carlos Zorrinho, Mohammed Chahim, Lina 
Gálvez Muñoz

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu, aby svoju 
priemyselnú stratégiu prispôsobila 
rozšíreniu a komercializácii prelomových 
technológií v Únii tým, že poskytne 
rizikové financovanie pre technológie v 
počiatočnom štádiu a vytvorí počiatočné 
hodnotové reťazce na podporu prvých 
komerčných a klimaticky neutrálnych 
technológií a výrobkov;

17. vyzýva Komisiu, aby svoju 
priemyselnú stratégiu prispôsobila 
rozšíreniu a komercializácii prelomových 
technológií v Únii tým, že poskytne 
rizikové financovanie pre technológie v 
počiatočnom štádiu a vytvorí počiatočné 
hodnotové reťazce na podporu prvých 
komerčných a klimaticky neutrálnych 
technológií a výrobkov; domnieva sa, že 
európska priemyselná stratégia by mala 
poskytnúť rámec a ciele pre prechod na 
ekologické a digitálne hospodárstvo, na 
ktoré sa môže priemysel pri plánovaní 
svojich investícií spoľahnúť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 523
Robert Hajšel, Maria-Manuel Leitão-Marques, Mohammed Chahim, Łukasz Kohut, 
Niels Fuglsang

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu, aby svoju 
priemyselnú stratégiu prispôsobila 
rozšíreniu a komercializácii prelomových 
technológií v Únii tým, že poskytne 
rizikové financovanie pre technológie v 
počiatočnom štádiu a vytvorí počiatočné 
hodnotové reťazce na podporu prvých 
komerčných a klimaticky neutrálnych 
technológií a výrobkov;

17. vyzýva Komisiu, aby svoju 
priemyselnú stratégiu prispôsobila 
rozšíreniu a komercializácii prelomových 
technológií v Únii tým, že poskytne 
rizikové financovanie pre technológie v 
počiatočnom štádiu a vytvorí počiatočné 
hodnotové reťazce na podporu prvých 
komerčných a klimaticky neutrálnych 
technológií a výrobkov; domnieva sa, že 
financovanie rizika by sa malo použiť aj 
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na podporu investícií EÚ do projektov v 
oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, 
ktoré využívajú zariadenia vyrobené v EÚ 
v tretích krajinách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 524
Grzegorz Tobiszowski
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Beata Szydło, Elżbieta Kruk, Jacek 
Saryusz-Wolski, Pietro Fiocchi, Izabela-Helena Kloc, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu, aby svoju 
priemyselnú stratégiu prispôsobila 
rozšíreniu a komercializácii prelomových 
technológií v Únii tým, že poskytne 
rizikové financovanie pre technológie v 
počiatočnom štádiu a vytvorí počiatočné 
hodnotové reťazce na podporu prvých 
komerčných a klimaticky neutrálnych 
technológií a výrobkov;

17. vyzýva Komisiu, aby svoju 
priemyselnú stratégiu prispôsobila 
rozšíreniu a komercializácii prelomových 
technológií v Únii tým, že poskytne 
rizikové financovanie pre technológie v 
počiatočnom štádiu a vytvorí počiatočné 
hodnotové reťazce na podporu prvých 
komerčných a klimaticky neutrálnych 
technológií a výrobkov a podporu rozvoja 
výskumnej infraštruktúry, najmä v tých 
členských štátoch, ktoré si v tejto 
súvislosti vyžadujú určité zlepšenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 525
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu, aby svoju 
priemyselnú stratégiu prispôsobila 
rozšíreniu a komercializácii prelomových 

17. vyzýva Komisiu, aby svoju 
priemyselnú stratégiu upriamila 
predovšetkým na energetickú efektívnosť 
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technológií v Únii tým, že poskytne 
rizikové financovanie pre technológie v 
počiatočnom štádiu a vytvorí počiatočné 
hodnotové reťazce na podporu prvých 
komerčných a klimaticky neutrálnych 
technológií a výrobkov;

a efektívne využívanie zdrojov a aby 
podporovala rozširovanie 
a komercializáciu environmentálne 
udržateľných prelomových technológií v 
Únii a poskytovanie rizikového 
financovania pre technológie v 
počiatočnom štádiu a aby vytvorila 
počiatočné hodnotové reťazce na podporu 
prvých komerčných obehových 
technológií, výrobkov, procesov a služieb s 
nulovými emisiami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 526
Carlo Calenda

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu, aby svoju 
priemyselnú stratégiu prispôsobila 
rozšíreniu a komercializácii prelomových 
technológií v Únii tým, že poskytne 
rizikové financovanie pre technológie v 
počiatočnom štádiu a vytvorí počiatočné 
hodnotové reťazce na podporu prvých 
komerčných a klimaticky neutrálnych 
technológií a výrobkov;

17. vyzýva Komisiu, aby svoju 
priemyselnú stratégiu prispôsobila 
rozšíreniu a komercializácii prelomových 
technológií v Únii tým, že poskytne 
rizikové financovanie pre technológie v 
počiatočnom štádiu a vytvorí počiatočné 
hodnotové reťazce na podporu prvých 
komerčných a klimaticky neutrálnych a 
obnoviteľných technológií a výrobkov, 
najmä prostredníctvom nového 
strategického investičného nástroja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 527
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu, aby svoju 17. vyzýva Komisiu, aby svoju 
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priemyselnú stratégiu prispôsobila 
rozšíreniu a komercializácii prelomových 
technológií v Únii tým, že poskytne 
rizikové financovanie pre technológie v 
počiatočnom štádiu a vytvorí počiatočné 
hodnotové reťazce na podporu prvých 
komerčných a klimaticky neutrálnych 
technológií a výrobkov;

priemyselnú stratégiu prispôsobila 
rozšíreniu a komercializácii prelomových 
technológií v Únii tým, že poskytne 
rizikové financovanie pre technológie v 
počiatočnom štádiu a vytvorí počiatočné 
hodnotové reťazce na podporu prvých 
komerčných a klimaticky neutrálnych 
technológií, výrobkov a digitálnych 
služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 528
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou, Sandra Pereira
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu, aby svoju 
priemyselnú stratégiu prispôsobila 
rozšíreniu a komercializácii prelomových 
technológií v Únii tým, že poskytne 
rizikové financovanie pre technológie v 
počiatočnom štádiu a vytvorí počiatočné 
hodnotové reťazce na podporu prvých 
komerčných a klimaticky neutrálnych 
technológií a výrobkov;

17. vyzýva Komisiu, aby svoju 
priemyselnú stratégiu prispôsobila 
rozšíreniu prelomových technológií v Únii 
tým, že poskytne vysokokvalitné politiky 
verejného výskumu a rozvoja na podporu 
zdravotníckych, ako aj klimaticky 
neutrálnych technológií a výrobkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 529
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu, aby svoju 
priemyselnú stratégiu prispôsobila 
rozšíreniu a komercializácii prelomových 
technológií v Únii tým, že poskytne 

17. vyzýva Komisiu, aby svoju 
priemyselnú stratégiu prispôsobila 
rozšíreniu a komercializácii prelomových 
technológií v Únii tým, že poskytne 
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rizikové financovanie pre technológie v 
počiatočnom štádiu a vytvorí počiatočné 
hodnotové reťazce na podporu prvých 
komerčných a klimaticky neutrálnych 
technológií a výrobkov;

rizikové financovanie pre technológie v 
počiatočnom štádiu a vytvorí počiatočné 
hodnotové reťazce na podporu prvých 
komerčných a klimaticky neutrálnych 
a obnoviteľných technológií a výrobkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 530
Aldo Patriciello

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu, aby svoju 
priemyselnú stratégiu prispôsobila 
rozšíreniu a komercializácii prelomových 
technológií v Únii tým, že poskytne 
rizikové financovanie pre technológie v 
počiatočnom štádiu a vytvorí počiatočné 
hodnotové reťazce na podporu prvých 
komerčných a klimaticky neutrálnych 
technológií a výrobkov;

17. vyzýva Komisiu, aby svoju 
priemyselnú stratégiu prispôsobila 
rozšíreniu a komercializácii prelomových 
technológií v Únii tým, že poskytne 
rizikové financovanie pre technológie v 
počiatočnom štádiu a vytvorí počiatočné 
hodnotové reťazce na podporu prvých 
komerčných a klimaticky neutrálnych a 
obnoviteľných technológií a výrobkov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 531
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva Komisiu, aby svoju 
priemyselnú stratégiu prispôsobila 
rozšíreniu a komercializácii prelomových 
technológií v Únii tým, že poskytne 
rizikové financovanie pre technológie v 
počiatočnom štádiu a vytvorí počiatočné 
hodnotové reťazce na podporu prvých 
komerčných a klimaticky neutrálnych 
technológií a výrobkov;

17. vyzýva Komisiu, aby svoju 
priemyselnú stratégiu prispôsobila 
rozšíreniu a komercializácii prelomových 
technológií v Únii tým, že im poskytne 
rizikové financovanie v počiatočnom 
štádiu a vytvorí počiatočné hodnotové 
reťazce na podporu prvých komerčných a 
klimaticky neutrálnych technológií a 
výrobkov;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 532
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola 
Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. zdôrazňuje, že 
konkurencieschopnosť európskeho 
priemyslu sa dá podporiť len účinnou 
infraštruktúrnou sieťou; požaduje 
dlhodobú investičnú politiku na 
infraštruktúru pre vybavenie a renováciu 
a na zníženie administratívnych prekážok, 
ktoré bránia pokroku transeurópskych 
sietí; žiada viac finančných prostriedkov 
pre Nástroj na prepájanie Európy s 
cieľom zvýšiť investície do elektrických 
infraštruktúr, prepojení, digitalizácie a 
inteligentných sietí; zdôrazňuje potrebu 
urýchliť ekologické projekty spoločného 
záujmu a čo najskôr revidovať nariadenie 
o transeurópskych energetických sieťach 
(TEN-E); najmä v očakávanej revízii 
TEN-E by Komisia mala považovať 
investície do renovácií budov vrátane 
verejných budov za projekty spoločného 
záujmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 533
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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17a. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
harmonizovaný prístup v rámci celej EÚ 
pre členské štáty, aby stimulovali a 
podporovali investície do výrobných 
procesov s nulovými emisiami, systémov 
špecifických pre technológie prístupných 
pre priemyselných aktérov z rôznych 
odvetví, ktoré sa budú poskytovať 
otvoreným a transparentným spôsobom s 
cieľom podnietiť investície tam, kde 
očakávané doby návratnosti presahujú 
rámec priemyselných noriem, a ktoré nie 
je možné získať z trhov alebo ktoré 
nemôžu prechádzať cez celý hodnotový 
reťazec; zdôrazňuje, že takéto nástroje 
nesmú zasahovať do štátnej pomoci ani 
byť pre podniky podmienené prijatím 
dôveryhodného plánu znižovania emisií 
skleníkových plynov na nulovú bilanciu 
emisií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 534
Pietro Fiocchi

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. vyzýva Komisiu, aby obnovila a 
aktualizovala ducha iniciatívy „Small 
Business Act“, a to prostredníctvom 
iniciatív zameraných najmä na podporu 
mikropodnikov a malých podnikov, ktoré 
predstavujú viac ako 99 % európskej 
výrobnej sféry;  takzvané „univerzálne“ 
iniciatívy pre MSP neuprednostňujú 
vhodný prístup k mikropodnikom, malým 
a stredným podnikom a rozšírenie 
mnohých opatrení na spoločnosti so 
strednou kapitalizáciou ďalej zvýraznilo 
tieto rozdiely; podpora mikropodnikov, 
malých a stredných podnikov sa musí 
uskutočniť aj prostredníctvom podpory 
takzvanej postupnej inovácie, funkčnej 
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pre kvalifikáciu tohto typu podniku; 

Or. it

Pozmeňujúci návrh 535
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. vyzýva Komisiu, aby obnovila 
ducha iniciatívy „Small Business Act“ 
prostredníctvom iniciatív zameraných 
najmä na podporu mikropodnikov a 
malých podnikov, ktoré poskytujú viac 
ako 99 % európskej výrobnej kapacity; 
vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
iniciatívy pre MSP tzv. „one size fits all“, 
t. j. rovnaké priority pre všetkých, 
nepodporujú mikropodniky ani MSP, 
pričom rozšírenie mnohých takýchto 
opatrení na spoločnosti so strednou 
trhovou kapitalizáciou tento nedostatok 
ešte viac zdôraznilo; zdôrazňuje, že 
podpora mikropodnikov a MSP sa musí 
poskytovať aj podporou inkrementálnych 
inovácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 536
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. vyzýva Komisiu, aby vylepšila a 
obnovila ducha iniciatívy „Small Business 
Act“ prostredníctvom iniciatív 
zameraných najmä na podporu najmä 
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mikropodnikov a malých podnikov, keďže 
univerzálne opatrenia tzv. „one size fits 
all“ často nezabezpečujú primeraný 
prístup k mikropodnikom a MSP; 
domnieva sa, že podporné ad hoc 
opatrenia sa budú musieť zameriavať na 
MSP, vyhýbať sa byrokratickým 
prekážkam a zabezpečiť, aby sa potrebná 
likvidita dostala k spoločnostiam 
prostredníctvom účinných a dostupných 
nástrojov, ktoré sú charakterizované 
rýchlymi a pružnými postupmi 
priaznivými pre MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 537
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 17 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17b. žiada Komisiu, aby preskúmala 
tzv. carbon contracts for difference 
(CCD), ktoré by boli uzavreté po verejnom 
ponukovom konaní a ktoré by zaručili 
náhradu rozdielu medzi súčasnou cenou 
CO2 a skutočnými výdavkami na CO2, 
ktorým bolo možné predísť a ktoré by 
podnikom vznikli v dôsledku investícií do 
nových procesov a technológií; žiada 
Komisiu, aby vymedzila technologické 
referenčné hodnoty, ktoré musia projekty 
spĺňať, aby sa mohli považovať za 
zlučiteľné s cieľom nulovej bilancie 
emisií skleníkových plynov; domnieva sa, 
že výsledné náklady na CCD by sa mohli 
refinancovať prostredníctvom 
klimatického príspevku, ktorý sa pridáva k 
súvisiacim výrobkom v priemyselnom 
odvetví, ktorý sa uplatňuje na domáce aj 
dovážané výrobky, s cieľom zabezpečiť 
spravodlivé rozdelenie nákladov a 
zabezpečiť, aby sa investície do 
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technológií bez emisií skleníkových plynov 
vyplatili okamžite a aby sa predišlo 
krátkodobým konkurenčným 
znevýhodneniam v porovnaní s krajinami 
bez zodpovedajúcich cien CO2.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 538
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri 
Pekkarinen, Valérie Hayer, Pierre Karleskind, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao 
Barandica, Nicola Danti, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, Andrus Ansip

Návrh uznesenia
Odsek 17 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17b. zdôrazňuje potrebu podporovať 
výrobu batérií a recykláciu kovov v 
Európe; zdôrazňuje, že je potrebné 
zabezpečiť zosúladenie priemyselnej 
stratégie s nadchádzajúcou iniciatívou 
Komisie v oblasti batérií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 539
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, 
Nicola Danti, Fredrick Federley, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Bart Groothuis, 
Andrus Ansip

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. domnieva sa, že je nevyhnutné 
digitalizovať priemyselné odvetvia Únie 
vrátane tradičných odvetví; vyzýva 
Komisiu, aby okrem iného investovala do 
dátového hospodárstva, umelej 
inteligencie, inteligentnej výroby, mobility 
a odolných a bezpečných 

18. domnieva sa, že Únia si vyžaduje 
inovačnú priemyselnú stratégiu, ktorá 
urýchli digitalizáciu našich priemyselných 
odvetví a MSP vrátane tradičných odvetví, 
zlepší priemyselnú kapacitu EÚ v 
kľúčových digitálnych infraštruktúrach a 
posilní jednotný digitálny a dátový trh; 
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vysokorýchlostných sietí; v tejto súvislosti 
vyzýva Komisiu, aby posúdila účinnosť 
spolufinancovaných vnútroštátnych 
systémov zápočtu dane, ktoré by mohli 
doplniť alebo nahradiť tradičné granty 
udeľované na základe žiadosti, resp. 
podporu poskytovanú na základe verejnej 
súťaže, a to najmä pre MSP; zdôrazňuje 
význam Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu (KF) 
pri podpore tvorby pracovných miest, 
konkurencieschopnosti podnikov, 
hospodárskeho rastu a udržateľného 
rozvoja;

domnieva sa, že Únia musí podporovať 
podniky v oblasti automatizácie a 
digitalizácie ich know-how a odbornej 
prípravy a investícií do digitálneho 
vybavenia (hardvéru a softvéru) pre 
podniky; zdôrazňuje význam programu 
Digitálna Európa, čo je program na 
zlepšovanie digitálnych kapacít MSP a 
urýchlenie prijatia podporných a 
vznikajúcich technológií v priemyselných 
odvetviach; nabáda na vytvorenie centier 
digitálnych inovácií v celej EÚ; vyzýva 
Komisiu, aby okrem iného investovala do 
dátového hospodárstva, umelej 
inteligencie, inteligentnej výroby, mobility, 
superpočítačov, cloudu, kvantovej 
technológie, odolných a bezpečných 
vysokorýchlostných 5G a 6G sietí, 
blockchainu, robotiky, batérií a 
satelitného internetu; v tejto súvislosti 
vyzýva preto členské štáty a Komisiu, aby 
zabezpečili včasné vykonávanie 
príslušných kľúčových opatrení 
odporúčaných v súbore nástrojov 
kybernetickej bezpečnosti 5G a aby v 
prípade potreby uplatňovali najmä 
príslušné obmedzenia pre vysoko 
rizikových dodávateľov kľúčových aktív 
vymedzených ako kritické a citlivé v 
posúdeniach rizík koordinovaných na 
úrovni EÚ a aby posúdili účinnosť 
spolufinancovaných vnútroštátnych 
systémov zápočtu dane, ktoré by mohli 
doplniť alebo nahradiť tradičné granty 
udeľované na základe žiadosti, resp. 
podporu poskytovanú na základe verejnej 
súťaže, a to najmä pre MSP; zdôrazňuje 
význam Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu (KF) 
pri podpore vytvárania pracovných miest, 
konkurencieschopnosti podnikov, 
hospodárskeho rastu a udržateľného 
rozvoja a žiada, aby sa tieto fondy viac 
zameriavali na výskum a inovácie a aby 
boli lepšie prepojené s programom 
Horizont Európa a programom Digitálna 
Európa;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 540
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, 
Hildegard Bentele, Pilar del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina 
Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, Maria Spyraki, Jerzy 
Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. domnieva sa, že je nevyhnutné 
digitalizovať priemyselné odvetvia Únie 
vrátane tradičných odvetví; vyzýva 
Komisiu, aby okrem iného investovala do 
dátového hospodárstva, umelej 
inteligencie, inteligentnej výroby, mobility 
a odolných a bezpečných 
vysokorýchlostných sietí; v tejto súvislosti 
vyzýva Komisiu, aby posúdila účinnosť 
spolufinancovaných vnútroštátnych 
systémov zápočtu dane, ktoré by mohli 
doplniť alebo nahradiť tradičné granty 
udeľované na základe žiadosti, resp. 
podporu poskytovanú na základe verejnej 
súťaže, a to najmä pre MSP; zdôrazňuje 
význam Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu (KF) 
pri podpore tvorby pracovných miest, 
konkurencieschopnosti podnikov, 
hospodárskeho rastu a udržateľného 
rozvoja;

18. domnieva sa, že je nevyhnutné 
digitalizovať priemyselné odvetvia Únie 
vrátane tradičných odvetví, a to 
prostredníctvom urýchlenia šírenia 
digitálnych riešení; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje kľúčovú úlohu kultúrneho a 
kreatívneho priemyslu; vyzýva Komisiu, 
aby okrem iného investovala do dátového 
hospodárstva, umelej inteligencie, 
inteligentnej výroby, internetu vecí, 
kvantovej výpočtovej techniky, mobility a 
odolných a bezpečných 
vysokorýchlostných pripojení a 5G sietí; 
zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú musia 
zohrávať priemyselné nástroje v rámci 
programu Horizont Európa a programu 
Digitálna Európa vrátane verejno-
súkromných partnerstiev, t. j. v 
zdravotníckej, digitálnej, energetickej 
a dopravnej oblasti, čo prispeje k zvýšeniu 
verejných a súkromných investícií; 
domnieva sa preto, že pre program 
Horizont Európa je rozhodujúci vyšší 
rozpočet a že Európska rada pre inováciu 
(EIC) a Európsky inovačný a 
technologický inštitút (EIT) poskytnú 
kľúčovú podporu, najmä pre MSP a 
startupy, pri prístupe k financovaniu a 
rozširovaní; zdôrazňuje, že je dôležité, aby 
sa Európsky fond regionálneho rozvoja 
(EFRR) a Kohézny fond (KF) viac 
zamerali na výskum a inováciu a lepšie sa 
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prepojili s programom Horizont Európa 
pri podpore tvorby pracovných miest, 
konkurencieschopnosti podnikov, 
hospodárskeho rastu a udržateľného 
rozvoja; pripomína výzvu Parlamentu na 
120 miliárd EUR pre program Horizont 
Európa s cieľom umožniť programu 
riešiť všetky stanovené priority;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 541
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. domnieva sa, že je nevyhnutné 
digitalizovať priemyselné odvetvia Únie 
vrátane tradičných odvetví; vyzýva 
Komisiu, aby okrem iného investovala do 
dátového hospodárstva, umelej 
inteligencie, inteligentnej výroby, mobility 
a odolných a bezpečných 
vysokorýchlostných sietí; v tejto súvislosti 
vyzýva Komisiu, aby posúdila účinnosť 
spolufinancovaných vnútroštátnych 
systémov zápočtu dane, ktoré by mohli 
doplniť alebo nahradiť tradičné granty 
udeľované na základe žiadosti, resp. 
podporu poskytovanú na základe verejnej 
súťaže, a to najmä pre MSP; zdôrazňuje 
význam Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu (KF) 
pri podpore tvorby pracovných miest, 
konkurencieschopnosti podnikov, 
hospodárskeho rastu a udržateľného 
rozvoja;

18. zdôrazňuje, že digitálne 
technológie sú kľúčovým faktorom 
umožňujúcim dosiahnutie cieľov 
udržateľnosti novej zelenej dohody, ale že 
tiež predstavujú aj vzájomne prepojené 
riziká pre ľudí a životné prostredie, ktoré 
ešte neboli úplne preskúmané; domnieva 
sa, že je nevyhnutné, aby digitalizácia 
priemyselných odvetví Únie vrátane 
tradičných odvetví podporovala a 
nebránila prechodu na klimaticky 
neutrálne hospodárstvo; vyzýva preto 
Komisiu, aby zabezpečila, že digitálna 
transformácia priemyslu EÚ bude slúžiť 
cieľom EÚ v oblasti energetiky a klímy a 
aby finančné investície plánovala podľa 
toho; vyzýva v tejto súvislosti Komisiu, 
aby okrem iného investovala do dátového 
hospodárstva, umelej inteligencie, 
inteligentnej výroby, elektrickej mobility a 
odolných a bezpečných 
vysokorýchlostných sietí; v tejto súvislosti 
vyzýva Komisiu, aby posúdila účinnosť 
spolufinancovaných vnútroštátnych 
systémov zápočtu dane, ktoré by mohli 
doplniť alebo nahradiť tradičné granty 
udeľované na základe žiadosti, resp. 
podporu poskytovanú na základe verejnej 
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súťaže, a to najmä pre MSP; zdôrazňuje 
význam Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu (KF) 
pri podpore tvorby pracovných miest, 
konkurencieschopnosti podnikov, 
hospodárskeho rastu a udržateľného 
rozvoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 542
Miapetra Kumpula-Natri, Carlo Calenda

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. domnieva sa, že je nevyhnutné 
digitalizovať priemyselné odvetvia Únie 
vrátane tradičných odvetví; vyzýva 
Komisiu, aby okrem iného investovala do 
dátového hospodárstva, umelej 
inteligencie, inteligentnej výroby, mobility 
a odolných a bezpečných 
vysokorýchlostných sietí; v tejto súvislosti 
vyzýva Komisiu, aby posúdila účinnosť 
spolufinancovaných vnútroštátnych 
systémov zápočtu dane, ktoré by mohli 
doplniť alebo nahradiť tradičné granty 
udeľované na základe žiadosti, resp. 
podporu poskytovanú na základe verejnej 
súťaže, a to najmä pre MSP; zdôrazňuje 
význam Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu (KF) 
pri podpore tvorby pracovných miest, 
konkurencieschopnosti podnikov, 
hospodárskeho rastu a udržateľného 
rozvoja;

18. domnieva sa, že je nevyhnutné 
digitalizovať priemyselné odvetvia Únie 
vrátane tradičných odvetví; vyzýva 
Komisiu, aby okrem iného investovala do 
dátového hospodárstva, umelej 
inteligencie, inteligentnej výroby, mobility 
a odolných a bezpečných 
vysokorýchlostných sietí; v tejto súvislosti 
vyzýva preto členské štáty a Komisiu, aby 
zabezpečili včasné vykonávanie 
príslušných kľúčových opatrení 
odporúčaných v súbore nástrojov 
kybernetickej bezpečnosti 5G a aby v 
prípade potreby uplatňovali najmä 
príslušné obmedzenia pre vysoko 
rizikových dodávateľov kľúčových aktív 
vymedzených ako kritické a citlivé v 
posúdeniach rizík koordinovaných na 
úrovni EÚ a aby posúdili účinnosť 
spolufinancovaných vnútroštátnych 
systémov zápočtu dane, ktoré by mohli 
doplniť alebo nahradiť tradičné granty 
udeľované na základe žiadosti, resp. 
podporu poskytovanú na základe verejnej 
súťaže, a to najmä pre MSP; zdôrazňuje 
význam programu Digitálna Európa, čo je 
program zlepšovania digitálnych zručností 
MSP a urýchľovania prijatia podporných 
a vznikajúcich technológií a nových 
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postupov v priemyselných odvetviach; 
zdôrazňuje význam Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja (EFRR) a Kohézneho 
fondu (KF) pri podpore tvorby pracovných 
miest, konkurencieschopnosti podnikov, 
hospodárskeho rastu a udržateľného 
rozvoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 543
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Eva Maydell

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. domnieva sa, že je nevyhnutné 
digitalizovať priemyselné odvetvia Únie 
vrátane tradičných odvetví; vyzýva 
Komisiu, aby okrem iného investovala do 
dátového hospodárstva, umelej 
inteligencie, inteligentnej výroby, mobility 
a odolných a bezpečných 
vysokorýchlostných sietí; v tejto súvislosti 
vyzýva Komisiu, aby posúdila účinnosť 
spolufinancovaných vnútroštátnych 
systémov zápočtu dane, ktoré by mohli 
doplniť alebo nahradiť tradičné granty 
udeľované na základe žiadosti, resp. 
podporu poskytovanú na základe verejnej 
súťaže, a to najmä pre MSP; zdôrazňuje 
význam Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu (KF) 
pri podpore tvorby pracovných miest, 
konkurencieschopnosti podnikov, 
hospodárskeho rastu a udržateľného 
rozvoja;

18. domnieva sa, že je nevyhnutné 
digitalizovať priemyselné odvetvia Únie 
vrátane tradičných odvetví; vyzýva 
Komisiu, aby okrem iného investovala do 
dátového hospodárstva, umelej 
inteligencie, inteligentnej výroby, mobility 
a odolných a bezpečných 
vysokorýchlostných sietí; v tejto súvislosti 
vyzýva preto členské štáty a Komisiu, aby 
zabezpečili včasné vykonávanie 
príslušných kľúčových opatrení 
odporúčaných v súbore nástrojov 
kybernetickej bezpečnosti 5G a aby v 
prípade potreby uplatňovali najmä 
príslušné obmedzenia pre vysoko 
rizikových dodávateľov kľúčových aktív 
vymedzených ako kritické a citlivé v 
posúdeniach rizík koordinovaných na 
úrovni EÚ a aby posúdili účinnosť 
spolufinancovaných vnútroštátnych 
systémov zápočtu dane, ktoré by mohli 
doplniť alebo nahradiť tradičné granty 
udeľované na základe žiadosti, resp. 
podporu poskytovanú na základe verejnej 
súťaže, a to najmä pre MSP; zdôrazňuje 
význam Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu (KF) 
pri podpore tvorby pracovných miest, 
konkurencieschopnosti podnikov, 
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hospodárskeho rastu a udržateľného 
rozvoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 544
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. domnieva sa, že je nevyhnutné 
digitalizovať priemyselné odvetvia Únie 
vrátane tradičných odvetví; vyzýva 
Komisiu, aby okrem iného investovala do 
dátového hospodárstva, umelej 
inteligencie, inteligentnej výroby, mobility 
a odolných a bezpečných 
vysokorýchlostných sietí; v tejto súvislosti 
vyzýva Komisiu, aby posúdila účinnosť 
spolufinancovaných vnútroštátnych 
systémov zápočtu dane, ktoré by mohli 
doplniť alebo nahradiť tradičné granty 
udeľované na základe žiadosti, resp. 
podporu poskytovanú na základe verejnej 
súťaže, a to najmä pre MSP; zdôrazňuje 
význam Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu (KF) 
pri podpore tvorby pracovných miest, 
konkurencieschopnosti podnikov, 
hospodárskeho rastu a udržateľného 
rozvoja;

18. domnieva sa, že je nevyhnutné 
digitalizovať priemyselné odvetvia Únie 
vrátane tradičných odvetví; vyzýva 
Komisiu, aby okrem iného investovala do 
dátového hospodárstva, umelej 
inteligencie, inteligentnej výroby, mobility 
a odolných a bezpečných 
vysokorýchlostných sietí, pričom osobitná 
pozornosť by sa mala venovať podpore 
účasti žien, pretože ide o oblasti, v ktorých 
sú ženy stále nedostatočne zastúpené; v 
tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby 
posúdila účinnosť spolufinancovaných 
vnútroštátnych systémov zápočtu dane, 
ktoré by mohli doplniť alebo nahradiť 
tradičné granty udeľované na základe 
žiadosti, resp. podporu poskytovanú na 
základe verejnej súťaže, a to najmä pre 
MSP; zdôrazňuje význam európskych 
štrukturálnych a investičných fondov 
(EŠIF) pri podpore tvorby pracovných 
miest, konkurencieschopnosti podnikov, 
hospodárskeho rastu a udržateľného 
rozvoja, ako aj pri zlepšovaní zručností 
európskych pracovníkov a pri posilňovaní 
schopnosti malých a stredných podnikov 
úspešne sa vyrovnať s transformáciami 
partnerstva tak, aby sa na nikoho 
nezabudlo;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 545
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. domnieva sa, že je nevyhnutné 
digitalizovať priemyselné odvetvia Únie 
vrátane tradičných odvetví; vyzýva 
Komisiu, aby okrem iného investovala do 
dátového hospodárstva, umelej 
inteligencie, inteligentnej výroby, mobility 
a odolných a bezpečných 
vysokorýchlostných sietí; v tejto súvislosti 
vyzýva Komisiu, aby posúdila účinnosť 
spolufinancovaných vnútroštátnych 
systémov zápočtu dane, ktoré by mohli 
doplniť alebo nahradiť tradičné granty 
udeľované na základe žiadosti, resp. 
podporu poskytovanú na základe verejnej 
súťaže, a to najmä pre MSP; zdôrazňuje 
význam Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu (KF) 
pri podpore tvorby pracovných miest, 
konkurencieschopnosti podnikov, 
hospodárskeho rastu a udržateľného 
rozvoja;

18. domnieva sa, že je nevyhnutné 
digitalizovať priemyselné odvetvia Únie 
vrátane tradičných odvetví; digitalizácia si 
tiež vyžaduje prístup priemyslu k 5G, a 
najmä vyhradenie šírky pásma pre 
priemysel; vyzýva Komisiu, aby okrem 
iného investovala do dátového 
hospodárstva, umelej inteligencie, 
inteligentnej výroby, mobility a odolných a 
bezpečných vysokorýchlostných sietí; v 
tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby 
posúdila účinnosť spolufinancovaných 
vnútroštátnych systémov zápočtu dane, 
ktoré by mohli doplniť alebo nahradiť 
tradičné granty udeľované na základe 
žiadosti, resp. podporu poskytovanú na 
základe verejnej súťaže, a to najmä pre 
MSP; zdôrazňuje význam Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a 
Kohézneho fondu (KF) pri podpore tvorby 
pracovných miest, konkurencieschopnosti 
podnikov, hospodárskeho rastu a 
udržateľného rozvoja;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 546
Jens Geier, Petra Kammerevert, Victor Negrescu, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Łukasz Kohut, Nicolás González Casares, Massimiliano Smeriglio

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. domnieva sa, že je nevyhnutné 
digitalizovať priemyselné odvetvia Únie 
vrátane tradičných odvetví; vyzýva 
Komisiu, aby okrem iného investovala do 

18. domnieva sa, že je nevyhnutné 
digitalizovať priemyselné odvetvia Únie 
vrátane tradičných odvetví a MSP; vyzýva 
Komisiu, aby okrem iného investovala do 
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dátového hospodárstva, umelej 
inteligencie, inteligentnej výroby, mobility 
a odolných a bezpečných 
vysokorýchlostných sietí; v tejto súvislosti 
vyzýva Komisiu, aby posúdila účinnosť 
spolufinancovaných vnútroštátnych 
systémov zápočtu dane, ktoré by mohli 
doplniť alebo nahradiť tradičné granty 
udeľované na základe žiadosti, resp. 
podporu poskytovanú na základe verejnej 
súťaže, a to najmä pre MSP; zdôrazňuje 
význam Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu (KF) 
pri podpore tvorby pracovných miest, 
konkurencieschopnosti podnikov, 
hospodárskeho rastu a udržateľného 
rozvoja;

dátového hospodárstva, umelej 
inteligencie, kreativity, inteligentnej 
výroby, inteligentných sietí, mobility a 
odolných a bezpečných 
vysokorýchlostných sietí; v tejto súvislosti 
vyzýva Komisiu, aby posúdila účinnosť 
spolufinancovaných vnútroštátnych 
systémov zápočtu dane, ktoré by mohli 
doplniť alebo nahradiť tradičné granty 
udeľované na základe žiadosti, resp. 
podporu poskytovanú na základe verejnej 
súťaže, a to najmä pre MSP; zdôrazňuje 
význam Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu (KF) 
pri podpore tvorby pracovných miest, 
konkurencieschopnosti podnikov, 
hospodárskeho rastu a udržateľného 
rozvoja modernizácii a skvalitňovaní 
systémov vzdelávania a odbornej prípravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 547
Christian Ehler

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. domnieva sa, že je nevyhnutné 
digitalizovať priemyselné odvetvia Únie 
vrátane tradičných odvetví; vyzýva 
Komisiu, aby okrem iného investovala do 
dátového hospodárstva, umelej 
inteligencie, inteligentnej výroby, mobility 
a odolných a bezpečných 
vysokorýchlostných sietí; v tejto súvislosti 
vyzýva Komisiu, aby posúdila účinnosť 
spolufinancovaných vnútroštátnych 
systémov zápočtu dane, ktoré by mohli 
doplniť alebo nahradiť tradičné granty 
udeľované na základe žiadosti, resp. 
podporu poskytovanú na základe verejnej 
súťaže, a to najmä pre MSP; zdôrazňuje 
význam Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu (KF) 

18. domnieva sa, že je nevyhnutné 
digitalizovať priemyselné odvetvia Únie 
vrátane tradičných odvetví; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
kultúrneho a kreatívneho priemyslu 
a vyzýva Komisiu, aby okrem iného 
investovala do dátového hospodárstva, 
umelej inteligencie, inteligentnej výroby, 
mobility a odolných a bezpečných 
vysokorýchlostných sietí; v tejto súvislosti 
vyzýva Komisiu, aby posúdila účinnosť 
spolufinancovaných vnútroštátnych 
systémov zápočtu dane, ktoré by mohli 
doplniť alebo nahradiť tradičné granty 
udeľované na základe žiadosti, resp. 
podporu poskytovanú na základe verejnej 
súťaže, a to najmä pre MSP; zdôrazňuje 
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pri podpore tvorby pracovných miest, 
konkurencieschopnosti podnikov, 
hospodárskeho rastu a udržateľného 
rozvoja;

význam Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu (KF) 
pri podpore tvorby pracovných miest, 
konkurencieschopnosti podnikov, 
hospodárskeho rastu a udržateľného 
rozvoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 548
Marc Botenga, Sira Rego
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. domnieva sa, že je nevyhnutné 
digitalizovať priemyselné odvetvia Únie 
vrátane tradičných odvetví; vyzýva 
Komisiu, aby okrem iného investovala do 
dátového hospodárstva, umelej 
inteligencie, inteligentnej výroby, mobility 
a odolných a bezpečných 
vysokorýchlostných sietí; v tejto súvislosti 
vyzýva Komisiu, aby posúdila účinnosť 
spolufinancovaných vnútroštátnych 
systémov zápočtu dane, ktoré by mohli 
doplniť alebo nahradiť tradičné granty 
udeľované na základe žiadosti, resp. 
podporu poskytovanú na základe verejnej 
súťaže, a to najmä pre MSP; zdôrazňuje 
význam Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu (KF) 
pri podpore tvorby pracovných miest, 
konkurencieschopnosti podnikov, 
hospodárskeho rastu a udržateľného 
rozvoja;

18. domnieva sa, že je nevyhnutné 
digitalizovať priemyselné odvetvia Únie 
vrátane tradičných odvetví, avšak s 
dotknutými politikami na ochranu 
zamestnanosti; vyzýva Komisiu, aby 
okrem iného investovala do dátového 
hospodárstva, umelej inteligencie, 
inteligentnej výroby, mobility a odolných a 
bezpečných vysokorýchlostných sietí; v 
tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby 
posúdila účinnosť spolufinancovaných 
vnútroštátnych systémov zápočtu dane, 
ktoré by mohli doplniť alebo nahradiť 
tradičné granty udeľované na základe 
žiadosti, resp. podporu poskytovanú na 
základe verejnej súťaže, a to najmä pre 
MSP; zdôrazňuje význam Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a 
Kohézneho fondu (KF) pri podpore tvorby 
kvalitných pracovných miest, odbornej 
prípravy, miezd, rozvoja podnikov, 
hospodárskeho rastu a udržateľného 
rozvoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 549



AM\1208890SK.docx 149/177 PE653.877v02-00

SK

Miapetra Kumpula-Natri

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. domnieva sa, že je nevyhnutné 
digitalizovať priemyselné odvetvia Únie 
vrátane tradičných odvetví; vyzýva 
Komisiu, aby okrem iného investovala do 
dátového hospodárstva, umelej 
inteligencie, inteligentnej výroby, mobility 
a odolných a bezpečných 
vysokorýchlostných sietí; v tejto súvislosti 
vyzýva Komisiu, aby posúdila účinnosť 
spolufinancovaných vnútroštátnych 
systémov zápočtu dane, ktoré by mohli 
doplniť alebo nahradiť tradičné granty 
udeľované na základe žiadosti, resp. 
podporu poskytovanú na základe verejnej 
súťaže, a to najmä pre MSP; zdôrazňuje 
význam Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu (KF) 
pri podpore tvorby pracovných miest, 
konkurencieschopnosti podnikov, 
hospodárskeho rastu a udržateľného 
rozvoja;

18. domnieva sa, že je nevyhnutné 
digitalizovať priemyselné odvetvia Únie 
vrátane tradičných odvetví; vyzýva 
Komisiu, aby okrem iného investovala do 
dátového hospodárstva, umelej 
inteligencie, inteligentnej výroby, mobility, 
softvérového inžinierstva, softvérových 
technológií a odolných a bezpečných 
vysokorýchlostných sietí; v tejto súvislosti 
vyzýva Komisiu, aby posúdila účinnosť 
spolufinancovaných vnútroštátnych 
systémov zápočtu dane, ktoré by mohli 
doplniť alebo nahradiť tradičné granty 
udeľované na základe žiadosti, resp. 
podporu poskytovanú na základe verejnej 
súťaže, a to najmä pre MSP; zdôrazňuje 
význam Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu (KF) 
pri podpore tvorby pracovných miest, 
konkurencieschopnosti podnikov, 
hospodárskeho rastu a udržateľného 
rozvoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 550
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. domnieva sa, že je nevyhnutné 
digitalizovať priemyselné odvetvia Únie 
vrátane tradičných odvetví; vyzýva 
Komisiu, aby okrem iného investovala do 
dátového hospodárstva, umelej 
inteligencie, inteligentnej výroby, mobility 
a odolných a bezpečných 

18. domnieva sa, že je nevyhnutné 
digitalizovať priemyselné odvetvia Únie 
vrátane tradičných odvetví; vyzýva 
Komisiu, aby okrem iného investovala do 
dátového hospodárstva, umelej 
inteligencie, inteligentnej výroby, mobility, 
účinných systémov sociálneho 
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vysokorýchlostných sietí; v tejto súvislosti 
vyzýva Komisiu, aby posúdila účinnosť 
spolufinancovaných vnútroštátnych 
systémov zápočtu dane, ktoré by mohli 
doplniť alebo nahradiť tradičné granty 
udeľované na základe žiadosti, resp. 
podporu poskytovanú na základe verejnej 
súťaže, a to najmä pre MSP; zdôrazňuje 
význam Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu (KF) 
pri podpore tvorby pracovných miest, 
konkurencieschopnosti podnikov, 
hospodárskeho rastu a udržateľného 
rozvoja;

zabezpečenia a zdravotnej starostlivosti a 
odolných a bezpečných 
vysokorýchlostných sietí; v tejto súvislosti 
vyzýva Komisiu, aby posúdila účinnosť 
spolufinancovaných vnútroštátnych 
systémov zápočtu dane, ktoré by mohli 
doplniť alebo nahradiť tradičné granty 
udeľované na základe žiadosti, resp. 
podporu poskytovanú na základe verejnej 
súťaže, a to najmä pre MSP; zdôrazňuje 
význam Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu (KF) 
pri podpore tvorby pracovných miest, 
konkurencieschopnosti podnikov, 
hospodárskeho rastu a udržateľného 
rozvoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 551
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. domnieva sa, že je nevyhnutné 
digitalizovať priemyselné odvetvia Únie 
vrátane tradičných odvetví; vyzýva 
Komisiu, aby okrem iného investovala do 
dátového hospodárstva, umelej 
inteligencie, inteligentnej výroby, mobility 
a odolných a bezpečných 
vysokorýchlostných sietí; v tejto súvislosti 
vyzýva Komisiu, aby posúdila účinnosť 
spolufinancovaných vnútroštátnych 
systémov zápočtu dane, ktoré by mohli 
doplniť alebo nahradiť tradičné granty 
udeľované na základe žiadosti, resp. 
podporu poskytovanú na základe verejnej 
súťaže, a to najmä pre MSP; zdôrazňuje 
význam Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu (KF) 
pri podpore tvorby pracovných miest, 
konkurencieschopnosti podnikov, 

18. považuje digitalizáciu 
priemyselných odvetví Únie vrátane 
tradičných odvetví za prioritu; vyzýva 
Komisiu, aby okrem iného podporovala 
dátové hospodárstvo, umelú inteligenciu 
sústredenú na človeka, inteligentnú 
výrobu, mobilitu a vysokorýchlostné siete, 
ktoré sú odolné a bezpečné; v tejto 
súvislosti vyzýva Komisiu, aby posúdila 
účinnosť spolufinancovaných 
vnútroštátnych systémov zápočtu dane, 
ktoré by mohli doplniť alebo nahradiť 
tradičné granty udeľované na základe 
žiadosti, resp. podporu poskytovanú na 
základe verejnej súťaže, a to najmä pre 
MSP; zdôrazňuje význam Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a 
Kohézneho fondu (KF) zameraných na 
podporu tvorby pracovných miest, 
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hospodárskeho rastu a udržateľného 
rozvoja;

konkurencieschopnosti podnikov, 
udržateľného hospodárskeho rozvoja a 
prosperity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 552
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. domnieva sa, že je nevyhnutné 
digitalizovať priemyselné odvetvia Únie 
vrátane tradičných odvetví; vyzýva 
Komisiu, aby okrem iného investovala do 
dátového hospodárstva, umelej 
inteligencie, inteligentnej výroby, mobility 
a odolných a bezpečných 
vysokorýchlostných sietí; v tejto súvislosti 
vyzýva Komisiu, aby posúdila účinnosť 
spolufinancovaných vnútroštátnych 
systémov zápočtu dane, ktoré by mohli 
doplniť alebo nahradiť tradičné granty 
udeľované na základe žiadosti, resp. 
podporu poskytovanú na základe verejnej 
súťaže, a to najmä pre MSP; zdôrazňuje 
význam Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu (KF) 
pri podpore tvorby pracovných miest, 
konkurencieschopnosti podnikov, 
hospodárskeho rastu a udržateľného 
rozvoja;

18. domnieva sa, že je nevyhnutné 
digitalizovať priemyselné odvetvia Únie 
vrátane tradičných odvetví; vyzýva 
Komisiu, aby okrem iného investovala do 
dátového hospodárstva, umelej 
inteligencie, inteligentnej výroby, mobility 
a odolných a bezpečných 
vysokorýchlostných sietí; v tejto súvislosti 
vyzýva Komisiu, aby posúdila účinnosť 
spolufinancovaných vnútroštátnych 
systémov zápočtu dane, ktoré by mohli 
doplniť alebo nahradiť tradičné granty 
udeľované na základe žiadosti, resp. 
podporu poskytovanú na základe verejnej 
súťaže, a to najmä pre MSP; zdôrazňuje 
význam Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu (KF) 
pri podpore tvorby kvalitných pracovných 
miest, odbornej prípravy, miezd, rozvoja 
podnikov, hospodárskeho rastu a 
udržateľného rozvoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 553
Dominique Riquet, Christophe Grudler

Návrh uznesenia
Odsek 18
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. domnieva sa, že je nevyhnutné 
digitalizovať priemyselné odvetvia Únie 
vrátane tradičných odvetví; vyzýva 
Komisiu, aby okrem iného investovala do 
dátového hospodárstva, umelej 
inteligencie, inteligentnej výroby, mobility 
a odolných a bezpečných 
vysokorýchlostných sietí; v tejto súvislosti 
vyzýva Komisiu, aby posúdila účinnosť 
spolufinancovaných vnútroštátnych 
systémov zápočtu dane, ktoré by mohli 
doplniť alebo nahradiť tradičné granty 
udeľované na základe žiadosti, resp. 
podporu poskytovanú na základe verejnej 
súťaže, a to najmä pre MSP; zdôrazňuje 
význam Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu (KF) 
pri podpore tvorby pracovných miest, 
konkurencieschopnosti podnikov, 
hospodárskeho rastu a udržateľného 
rozvoja;

18. domnieva sa, že je nevyhnutné 
digitalizovať priemyselné odvetvia Únie 
vrátane tradičných odvetví; vyzýva 
Komisiu, aby okrem iného investovala do 
dátového hospodárstva, umelej 
inteligencie, mobility a odolných a 
bezpečných vysokorýchlostných sietí; v 
tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby 
posúdila účinnosť spolufinancovaných 
vnútroštátnych systémov zápočtu dane, 
ktoré by mohli doplniť alebo nahradiť 
tradičné granty udeľované na základe 
žiadosti, a to najmä pre MSP; zdôrazňuje 
význam Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu (KF) 
pri podpore tvorby pracovných miest, 
konkurencieschopnosti podnikov, 
hospodárskeho rastu a udržateľného 
rozvoja;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 554
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. domnieva sa, že je nevyhnutné 
digitalizovať priemyselné odvetvia Únie 
vrátane tradičných odvetví; vyzýva 
Komisiu, aby okrem iného investovala do 
dátového hospodárstva, umelej 
inteligencie, inteligentnej výroby, mobility 
a odolných a bezpečných 
vysokorýchlostných sietí; v tejto súvislosti 
vyzýva Komisiu, aby posúdila účinnosť 
spolufinancovaných vnútroštátnych 
systémov zápočtu dane, ktoré by mohli 
doplniť alebo nahradiť tradičné granty 
udeľované na základe žiadosti, resp. 

18. domnieva sa, že je nevyhnutné 
digitalizovať priemyselné odvetvia Únie 
vrátane tradičných odvetví; vyzýva 
Komisiu, aby okrem iného investovala do 
dátového hospodárstva, umelej 
inteligencie, kybernetickej bezpečnosti, 
inteligentnej výroby, mobility a odolných a 
bezpečných vysokorýchlostných sietí; v 
tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby 
posúdila účinnosť spolufinancovaných 
vnútroštátnych systémov zápočtu dane, 
ktoré by mohli doplniť alebo nahradiť 
tradičné granty udeľované na základe 
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podporu poskytovanú na základe verejnej 
súťaže, a to najmä pre MSP; zdôrazňuje 
význam Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu (KF) 
pri podpore tvorby pracovných miest, 
konkurencieschopnosti podnikov, 
hospodárskeho rastu a udržateľného 
rozvoja;

žiadosti, resp. podporu poskytovanú na 
základe verejnej súťaže, a to najmä pre 
MSP; zdôrazňuje význam Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja (EFRR) a 
Kohézneho fondu (KF) pri podpore tvorby 
pracovných miest, konkurencieschopnosti 
podnikov, hospodárskeho rastu a 
udržateľného rozvoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 555
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. domnieva sa, že je nevyhnutné 
digitalizovať priemyselné odvetvia Únie 
vrátane tradičných odvetví; vyzýva 
Komisiu, aby okrem iného investovala do 
dátového hospodárstva, umelej 
inteligencie, inteligentnej výroby, mobility 
a odolných a bezpečných 
vysokorýchlostných sietí; v tejto súvislosti 
vyzýva Komisiu, aby posúdila účinnosť 
spolufinancovaných vnútroštátnych 
systémov zápočtu dane, ktoré by mohli 
doplniť alebo nahradiť tradičné granty 
udeľované na základe žiadosti, resp. 
podporu poskytovanú na základe verejnej 
súťaže, a to najmä pre MSP; zdôrazňuje 
význam Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu (KF) 
pri podpore tvorby pracovných miest, 
konkurencieschopnosti podnikov, 
hospodárskeho rastu a udržateľného 
rozvoja;

18. domnieva sa, že je nevyhnutné 
digitalizovať priemyselné odvetvia Únie 
vrátane tradičných odvetví; vyzýva 
Komisiu, aby okrem iného investovala do 
dátového hospodárstva, umelej 
inteligencie, inteligentnej výroby, mobility 
a odolných, dostupných a bezpečných 
vysokorýchlostných sietí; v tejto súvislosti 
vyzýva Komisiu, aby posúdila účinnosť 
spolufinancovaných vnútroštátnych 
systémov zápočtu dane, ktoré by mohli 
doplniť alebo nahradiť tradičné granty 
udeľované na základe žiadosti, resp. 
podporu poskytovanú na základe verejnej 
súťaže, a to najmä pre MSP; zdôrazňuje 
význam Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja (EFRR) a Kohézneho fondu (KF) 
pri podpore tvorby pracovných miest, 
konkurencieschopnosti podnikov, 
hospodárskeho rastu a udržateľného 
rozvoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 556
Christophe Grudler, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, Mauri Pekkarinen, 
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Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Fredrick 
Federley, Fabienne Keller, Sylvie Brunet, Andrus Ansip

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. zdôrazňuje, že 
konkurencieschopnosť priemyslu EÚ 
vychádza z plne funkčného jednotného 
trhu s výrobkami a službami; zdôrazňuje, 
že Komisia musí zvážiť, ako prehĺbiť 
jednotný trh v rámci každého 
revidovaného súboru priorít a riešiť 
existujúce regulačné a neregulačné 
prekážky vnútorného trhu vyplývajúce z 
reštriktívnych a komplexných 
vnútroštátnych pravidiel, obmedzených 
administratívnych kapacít, nedokonalej 
transpozície pravidiel EÚ, ako aj ich 
nedostatočné presadzovanie; zdôrazňuje 
význam pružnejšieho a 
transparentnejšieho riadenia vnútorného 
trhu s účinnejšími partnerskými 
preskúmaniami s cieľom identifikovať a 
riešiť prekážky a nesúlad, zlepšené 
nástroje monitorovania a výkonnosti, ako 
je hodnotenie výsledkov vnútorného trhu s 
cieľom lepšie zohľadniť realitu trhu, ako 
aj posilnenú sieť SOLVIT;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 557
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
digitálneho sektora pri prispievaní k 
transformácii priemyselného odvetvia ako 
zdroja čistých technologických riešení, 
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ako aj optimalizácie priemyselných 
procesov pri minimalizovaní jeho vplyvu 
na životné prostredie; žiada Komisiu, aby 
vzhľadom na vysokú spotrebu energie a 
zdrojov súvisiacich s IKT posúdila 
potenciálny vplyv masívneho rozvoja 
digitálnych riešení na životné prostredie a 
aby požiadavky na energetickú účinnosť a 
obehové hospodárstvo zaradila do centra 
rozvoja digitálnych technológií a dátových 
centier; žiada Komisiu, aby navrhla 
konkrétne spôsoby digitálnych riešení na 
podporu ekologickej transformácie a aby 
vytvorila metodiku na monitorovanie a 
kvantifikáciu rastúceho vplyvu 
digitálnych technológií na životné 
prostredie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 558
Josianne Cutajar, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Robert 
Hajšel, Carlos Zorrinho, Romana Jerković, Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, 
Nicolás González Casares

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. vyjadruje poľutovanie nad stále 
výraznou medzerou medzi veľkými 
a malými/strednými podnikmi v súvislosti 
s integráciou digitálnych technológií do 
ich obchodných činností; zdôrazňuje, že 
preklenutie tejto medzery by predstavovalo 
zlepšenie fungovania vnútorného trhu a 
bolo by prínosné pre celkovú 
konkurencieschopnosť európskeho 
priemyslu; vyzýva Komisiu, aby posúdila a 
posilnila dosah európskych centier 
digitálnych inovácií, ktoré vzhľadom na 
svoje poznatky o miestnych 
hospodárskych ekosystémoch môžu 
predstavovať účinný spôsob, ako pomôcť 
digitalizovať MSP;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 559
Tiemo Wölken, Carlo Calenda

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. domnieva sa, že je potrebný 
európsky právny rámec pre umelú 
inteligenciu, robotiku a súvisiace 
technológie, ktorý by riešil etické zásady a 
základné práva pri ich vývoji, zavádzaní a 
používaní, ako aj otázky bezpečnosti a 
zodpovednosti; zdôrazňuje, že inovácie a 
konkurencieschopnosť európskeho 
priemyslu si budú vyžadovať horizontálny 
rámec odrážajúci hodnoty a zásady Únie s 
cieľom poskytnúť občanom aj podnikom 
konkrétne usmernenia a právnu istotu 
vrátane tých, ktoré sa nachádzajú mimo 
Európy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 560
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar 
del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva 
Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán 
Kelly, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. zdôrazňuje význam digitálneho 
európskeho programu pri vybavovaní 
pracovníkov kľúčovými digitálnymi 
zručnosťami pre priemyselnú budúcnosť 
Európy; naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
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vytvorila expertnú skupinu 
zainteresovaných strán, ktorej úlohou 
bude predvídať budúce medzery 
a nedostatky v oblasti priemyselných 
zručností pomocou umelej inteligencie a 
kapacít veľkých dát;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 561
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. pripomína Komisii, aby pri 
navrhovaní programov v rámci 
priemyselnej stratégie zohľadňovala 
rôzne priemyselné ekosystémy s cieľom 
prijať cielený prístup pri zohľadní potrieb 
menej technologických regiónov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 562
Pietro Fiocchi

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. stimuláciu využívania systému 
zápočtu dane musí sprevádzať dôrazné 
konanie zamerané na podoby daňového 
dumpingu, ktoré narúšajú jednotný 
európsky trh;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 563
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Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. stimul na používanie daňových 
úverových systémov musí byť sprevádzaný 
cielenými opatreniami zameranými na 
prekonanie daňového dumpingu, ktorý je 
zodpovedný za nepriaznivé vplyvy v rámci 
vnútorného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 564
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. pripomína, že všetky vnútroštátne 
systémy zápočtu dane by mala sprevádzať 
silná európska iniciatíva na prekonanie 
akéhokoľvek daňového dumpingu v rámci 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 565
Gianna Gancia

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. zdôrazňuje, že osobitná povaha 
mikropodnikov núti myslieť na nástroje 
ad hoc pre dosahovanie cieľov 
digitalizácie;
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Or. it

Pozmeňujúci návrh 566
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar 
del Castillo Vera, Sara Skyttedal, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Markus Pieper, Maria 
da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria 
Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 18 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18b. zdôrazňuje, že výskumné a 
inovačné projekty v rámci programu 
Horizont Európa sú kľúčovými 
investíciami s cieľom dosiahnuť 
klimatickú neutralitu do roku 2050; 
zdôrazňuje kľúčovú úlohu priemyselných 
synergií a verejno-súkromných 
partnerstiev s cieľom umožniť rýchlejšie 
a efektívnejšie dokončenie inovatívnych 
projektov a prezentovanie technických 
demonštrátorov v kľúčových odvetviach, 
ako je letecká doprava, skladovanie 
energie a vodík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 567
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 18 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18b. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili investície potrebné na 
zabezpečenie širšieho prístupu vo všetkých 
európskych regiónoch, najmä vo 
vidieckych oblastiach a v regiónoch, na 
ktoré sa vzťahuje článok 174 ZFEÚ;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 568
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Hildegard Bentele, Pilar 
del Castillo Vera, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 18 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18c. zdôrazňuje potenciálnu úlohu 
regiónov pri dosahovaní európskych 
priemyselných ambícií; domnieva sa, že je 
potrebné posilniť medziregionálnu 
spoluprácu zameranú na udržateľnú a 
digitálnu transformáciu, ako v stratégiách 
inteligentnej špecializácie, s cieľom 
stimulovať regionálne ekosystémy; žiada 
preto Komisiu, aby podporovala rozvoj 
nástrojov, ktoré môžu poskytnúť jasný 
plán pre regióny s prístupom, ktorý he 
prispôsobený potrebám, a to s cieľom 
zabezpečiť vedúce postavenie priemyslu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 569
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, 
François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 18 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18d. zdôrazňuje, že je potrebné 
preklenúť digitálnu priepasť medzi 
podnikmi a priemyselnými odvetviami, 
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keďže priepasť medzi poprednými 
vodcami a zaostávajúcimi spôsobuje 
nerovnomerné šírenie inovácií v 
hospodárstve; nabáda preto Komisiu a 
členské štáty, aby vytvorili príležitosti pre 
podniky, najmä MSP, na zvýšenie ich 
absorpčnej kapacity inovatívnych 
technológií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 570
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier 
Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Seán Kelly, Pernille Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 18 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18e. zdôrazňuje, že okrem zaručenia 
investícií do digitalizácie budú pre EÚ 
nápomocné aj ďalšie opatrenia, ako je 
správne vykonávanie európskeho kódexu 
elektronickej komunikácie a preskúmanie 
smernice o znižovaní nákladov s cieľom 
plne využiť rastový potenciál digitálnej 
transformácie; zdôrazňuje, že potenciál 
internetu vecí pomôcť európskemu 
priemyslu zotaviť sa z krízy je veľký a že 
Komisia musí zabezpečiť, aby neexistovali 
žiadne prekážky voľného pohybu 
zariadení internetu vecí v celej EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 571
Antonio Tajani, Salvatore De Meo, Massimiliano Salini

Návrh uznesenia
Odsek 19
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
jednotný európsky digitálny a dátový trh s 
cieľom podporiť výmenu údajov medzi 
podnikmi a verejnými inštitúciami, 
rozvíjať a spracovávať údaje na európskej 
pôde, a to najmä údaje verejných orgánov, 
vybudovať lepší systém zdaňovania 
digitálneho hospodárstva, v rámci ktorého 
by zisky boli zdaňované tam, kde majú 
podniky významné styky s používateľmi, a 
ďalej rozvíjať európske normy v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti, najmä pokiaľ 
ide o kritickú infraštruktúru;

19. víta stanovisko Komisie k 
využívaniu priemyselných údajov; 
opakuje, že údaje zohrávajú kľúčovú 
úlohu pri transformácii európskeho 
priemyslu; zdôrazňuje význam 
inteligentného rastu výroby, digitalizácie a 
strategickej autonómie európskych 
priemyselných odvetví; vyzýva Komisiu, 
aby vytvorila jednotný európsky digitálny a 
dátový trh a zabezpečila a presadzovala 
prístup k údajom a ich tok v rámci EÚ a 
medzi odvetviami, priemyselnými 
odvetviami a medzi verejnými inštitúciami, 
aby podporovala investície do noriem 
ďalšej generácie, nástrojov a 
infraštruktúry na uchovávanie a 
spracovanie údajov a na zhromažďovanie 
európskych údajov v kľúčových 
odvetviach s celoeurópskymi spoločnými a 
interoperabilnými dátovými priestormi; 
vyzýva Komisiu, aby venovala osobitný 
dôraz a zvažovala projekty zamerané na 
spracovanie a označovanie údajov, 
štandardizáciu formátu údajov, 
bezpečnosť údajov; aby rozvíjala a 
spracovávala údaje na európskej pôde, a to 
najmä údaje verejných orgánov, 
vybudovala lepšie systémy zdaňovania 
digitálneho hospodárstva, v rámci ktorého 
by zisky boli zdaňované tam, kde majú 
podniky významné styky s používateľmi v 
súlade s potenciálnou dohodou v rámci 
OECD s cieľom zmierniť riziko 
obchodnej vojny, a aby ďalej rozvíjala 
európske normy napríklad v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti, najmä pokiaľ 
ide o kritickú infraštruktúru, a to aj 
prostredníctvom revízie smernice 
o sieťovej a informačnej bezpečnosti a 
zriadenia siete kompetenčných centier 
kybernetickej bezpečnosti, a aby 
zabezpečila spravodlivú platformu pre 
obchodné vzťahy, ktorá európskym 
podnikom a najmä MSP umožní efektívne 
využívať údaje získané na platformách; 
nabáda Komisiu, aby využila plnú 
kapacitu agentúry ENISA na podporu 
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vykonávania vnútroštátnych posúdení 
rizík kybernetickej bezpečnosti; 
zdôrazňuje význam politiky EÚ v oblasti 
kozmického priestoru, najmä pokiaľ ide 
o zlepšenie kapacít európskeho 
priemyselného priestoru a uvoľnenie 
potenciálu synergií s inými kľúčovými 
odvetviami a politikami, najmä s cieľom 
rozvíjať špičkové technológie a 
sprevádzať priemyselnú transformáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 572
Tom Berendsen
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Angelika Niebler, Christian Ehler, Pascal Arimont, Sven Schulze, Pilar 
del Castillo Vera, Henna Virkkunen, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Eva 
Maydell, Tomas Tobé, François-Xavier Bellamy, Maria Spyraki, Jerzy Buzek, Pernille 
Weiss

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
jednotný európsky digitálny a dátový trh s 
cieľom podporiť výmenu údajov medzi 
podnikmi a verejnými inštitúciami, 
rozvíjať a spracovávať údaje na európskej 
pôde, a to najmä údaje verejných orgánov, 
vybudovať lepší systém zdaňovania 
digitálneho hospodárstva, v rámci ktorého 
by zisky boli zdaňované tam, kde majú 
podniky významné styky s používateľmi, a 
ďalej rozvíjať európske normy v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti, najmä pokiaľ 
ide o kritickú infraštruktúru;

19. víta stanovisko Komisie k 
využívaniu priemyselných údajov; 
opakuje, že údaje zohrávajú kľúčovú 
úlohu pri transformácii európskeho 
priemyslu; zdôrazňuje význam 
inteligentného rastu výroby, digitalizácie a 
strategickej autonómie európskych 
priemyselných odvetví; vyzýva Komisiu, 
aby vytvorila jednotný európsky digitálny a 
dátový trh a zabezpečila a presadzovala 
prístup k údajom a ich tok v rámci EÚ a 
medzi odvetviami, priemyselnými 
odvetviami a medzi verejnými inštitúciami, 
aby podporovala investície do noriem 
ďalšej generácie, nástrojov a 
infraštruktúry na uchovávanie a 
spracovanie údajov a na zhromažďovanie 
európskych údajov v kľúčových 
odvetviach s celoeurópskymi spoločnými a 
interoperabilnými dátovými priestormi; 
vyzýva Komisiu, aby venovala osobitný 
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dôraz a zvažovala projekty zamerané na 
spracovanie a označovanie údajov, 
štandardizáciu formátu údajov, 
bezpečnosť údajov; aby rozvíjala a 
spracovávala údaje na európskej pôde, a to 
najmä údaje verejných orgánov, 
vybudovala lepšie systémy zdaňovania 
digitálneho hospodárstva, v rámci ktorého 
by zisky boli zdaňované tam, kde majú 
podniky významné styky s používateľmi v 
súlade s potenciálnou dohodou v rámci 
OECD s cieľom zmierniť riziko 
obchodnej vojny, a aby ďalej rozvíjala 
európske normy napríklad v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti, najmä pokiaľ 
ide o kritickú infraštruktúru, a to aj 
prostredníctvom revízie smernice 
o sieťovej a informačnej bezpečnosti a 
zriadenia siete kompetenčných centier 
kybernetickej bezpečnosti, a aby 
zabezpečila spravodlivú platformu pre 
obchodné vzťahy, ktorá európskym 
podnikom a najmä MSP umožní efektívne 
využívať údaje získané na platformách; 
nabáda Komisiu, aby využila plnú 
kapacitu agentúry ENISA na podporu 
vykonávania vnútroštátnych posúdení 
rizík kybernetickej bezpečnosti; 
zdôrazňuje význam politiky EÚ v oblasti 
kozmického priestoru, najmä pokiaľ ide 
o zlepšenie kapacít európskeho 
priemyselného priestoru a uvoľnenie 
potenciálu synergií s inými kľúčovými 
odvetviami a politikami, najmä s cieľom 
rozvíjať špičkové technológie a 
sprevádzať priemyselnú transformáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 573
Salvatore De Meo

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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19. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
jednotný európsky digitálny a dátový trh s 
cieľom podporiť výmenu údajov medzi 
podnikmi a verejnými inštitúciami, 
rozvíjať a spracovávať údaje na európskej 
pôde, a to najmä údaje verejných orgánov, 
vybudovať lepší systém zdaňovania 
digitálneho hospodárstva, v rámci ktorého 
by zisky boli zdaňované tam, kde majú 
podniky významné styky s používateľmi, a 
ďalej rozvíjať európske normy v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti, najmä pokiaľ 
ide o kritickú infraštruktúru;

19. víta stanovisko Komisie k 
využívaniu priemyselných údajov; 
opakuje, že údaje zohrávajú kľúčovú 
úlohu pri transformácii európskeho 
priemyslu; zdôrazňuje význam 
inteligentného rastu výroby, digitalizácie a 
strategickej autonómie európskych 
priemyselných odvetví; vyzýva Komisiu, 
aby vytvorila jednotný európsky digitálny a 
dátový trh a zabezpečila a presadzovala 
prístup k údajom a ich tok v rámci EÚ a 
medzi odvetviami, priemyselnými 
odvetviami a medzi verejnými inštitúciami, 
aby podporovala investície do noriem 
ďalšej generácie, nástrojov a 
infraštruktúry na uchovávanie a 
spracovanie údajov a na zhromažďovanie 
európskych údajov v kľúčových 
odvetviach s celoeurópskymi spoločnými a 
interoperabilnými dátovými priestormi; 
vyzýva Komisiu, aby venovala osobitný 
dôraz a zvažovala projekty zamerané na 
spracovanie a označovanie údajov, 
štandardizáciu formátu údajov, 
bezpečnosť údajov; aby rozvíjala a 
spracovávala údaje na európskej pôde, a to 
najmä údaje verejných orgánov, 
vybudovala lepšie systémy zdaňovania 
digitálneho hospodárstva, v rámci ktorého 
by zisky boli zdaňované tam, kde majú 
podniky významné styky s používateľmi v 
súlade s potenciálnou dohodou v rámci 
OECD s cieľom zmierniť riziko 
obchodnej vojny, a aby ďalej rozvíjala 
európske normy napríklad v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti, najmä pokiaľ 
ide o kritickú infraštruktúru, a to aj 
prostredníctvom revízie smernice 
o sieťovej a informačnej bezpečnosti a 
zriadenia siete kompetenčných centier 
kybernetickej bezpečnosti, a aby 
zabezpečila spravodlivú platformu pre 
obchodné vzťahy, ktorá európskym 
podnikom a najmä MSP umožní efektívne 
využívať údaje získané na platformách; 
nabáda Komisiu, aby využila plnú 
kapacitu agentúry ENISA na podporu 
vykonávania vnútroštátnych posúdení 
rizík kybernetickej bezpečnosti; 
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zdôrazňuje význam politiky EÚ v oblasti 
kozmického priestoru, najmä pokiaľ ide 
o zlepšenie kapacít európskeho 
priemyselného priestoru a uvoľnenie 
potenciálu synergií s inými kľúčovými 
odvetviami a politikami, najmä s cieľom 
rozvíjať špičkové technológie a 
sprevádzať priemyselnú transformáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 574
Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Dominique Riquet, Ivars Ijabs, 
Mauri Pekkarinen, Valérie Hayer, Martina Dlabajová, Bernard Guetta, Stéphane 
Bijoux, Fabienne Keller, Izaskun Bilbao Barandica, Nicola Danti, Sylvie Brunet, Bart 
Groothuis, Andrus Ansip

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
jednotný európsky digitálny a dátový trh s 
cieľom podporiť výmenu údajov medzi 
podnikmi a verejnými inštitúciami, 
rozvíjať a spracovávať údaje na európskej 
pôde, a to najmä údaje verejných orgánov, 
vybudovať lepší systém zdaňovania 
digitálneho hospodárstva, v rámci ktorého 
by zisky boli zdaňované tam, kde majú 
podniky významné styky s používateľmi, a 
ďalej rozvíjať európske normy v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti, najmä pokiaľ 
ide o kritickú infraštruktúru;

19. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
jednotný európsky digitálny a dátový trh s 
cieľom podporiť bezpečnú výmenu údajov 
medzi podnikmi a verejnými inštitúciami, 
rozvíjať a spracovávať údaje na európskej 
pôde, a to najmä údaje verejných orgánov, 
vybudovať lepší systém zdaňovania 
digitálneho hospodárstva, v rámci ktorého 
by zisky boli zdaňované tam, kde majú 
podniky významné styky s používateľmi, a 
ďalej rozvíjať európske normy 
a certifikácie v oblasti kybernetickej 
bezpečnosti a prelomových technológií, 
najmä pokiaľ ide o kritickú infraštruktúru; 
preto by sa ochrana kritických európskych 
údajov v týchto kritických 
infraštruktúrach mala zaručiť 
prostredníctvom posúdenia 
poskytovateľov služieb a technológií 
s cieľom splniť bezpečnosť, ako aj 
kritériá dôveryhodnosti podľa vzoru 
súboru nástrojov EÚ 5G; vyzýva na 
urýchlené vykonávanie európskej 
stratégie v oblasti údajov a prijatie aktu o 
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digitálnych službách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 575
Marc Botenga, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Giorgos Georgiou
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
jednotný európsky digitálny a dátový trh s 
cieľom podporiť výmenu údajov medzi 
podnikmi a verejnými inštitúciami, 
rozvíjať a spracovávať údaje na európskej 
pôde, a to najmä údaje verejných orgánov, 
vybudovať lepší systém zdaňovania 
digitálneho hospodárstva, v rámci ktorého 
by zisky boli zdaňované tam, kde majú 
podniky významné styky s používateľmi, a 
ďalej rozvíjať európske normy v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti, najmä pokiaľ 
ide o kritickú infraštruktúru;

19. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
jednotný európsky digitálny a dátové 
prostredie s cieľom podporiť neziskovú 
výmenu údajov medzi podnikmi a 
verejnými inštitúciami, rozvíjať a 
spracovávať údaje na európskej pôde, a to 
najmä údaje verejných orgánov, vybudovať 
lepší systém zdaňovania digitálneho 
hospodárstva, v rámci ktorého by zisky 
boli zdaňované tam, kde majú podniky 
významné styky s používateľmi, a ďalej 
rozvíjať európske normy v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti, najmä pokiaľ 
ide o kritickú infraštruktúru; vyzýva na 
riešenie narastajúceho využívania energie 
dátových centier na úrovni budov, 
serverov a softvéru, uplatňovania 
prísnych kritérií energetickej efektívnosti 
a efektívneho využívania zdrojov, 
získavania energie z obnoviteľných 
zdrojov a kritérií rekuperácie odpadového 
tepla; ako hodnotiace kritériá na 
porovnanie rôznych digitálnych aplikácií 
by sa mohla použiť zásada prvoradosti 
energetickej efektívnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 576
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh uznesenia
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Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
jednotný európsky digitálny a dátový trh s 
cieľom podporiť výmenu údajov medzi 
podnikmi a verejnými inštitúciami, 
rozvíjať a spracovávať údaje na európskej 
pôde, a to najmä údaje verejných orgánov, 
vybudovať lepší systém zdaňovania 
digitálneho hospodárstva, v rámci ktorého 
by zisky boli zdaňované tam, kde majú 
podniky významné styky s používateľmi, a 
ďalej rozvíjať európske normy v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti, najmä pokiaľ 
ide o kritickú infraštruktúru;

19. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
jednotný európsky digitálny a dátový trh s 
cieľom podporiť výmenu údajov a softvéru 
medzi podnikmi a verejnými inštitúciami, 
najmä prostredníctvom inovácií a 
rozšírenia zberu údajov, rozvíjať 
zručnosti, infraštruktúru, dostupnú a 
bezpečnú pripojiteľnosť a toky údajov 
a podporných služieb na spracovanie 
európskych údajov; Európa musí rozvíjať 
schopnosť dosiahnuť otvorené a vyvážené 
dátové hospodárstvo, ktoré uľahčí 
získanie správnych údajov na správnom 
mieste, a to najmä údajov verejných 
orgánov, vybudovať lepší systém 
zdaňovania digitálneho hospodárstva, v 
rámci ktorého by zisky boli zdaňované 
tam, kde majú podniky významné styky s 
používateľmi, a ďalej rozvíjať európske 
normy v oblasti kybernetickej bezpečnosti, 
najmä pokiaľ ide o kritickú infraštruktúru;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 577
Miapetra Kumpula-Natri

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
jednotný európsky digitálny a dátový trh s 
cieľom podporiť výmenu údajov medzi 
podnikmi a verejnými inštitúciami, 
rozvíjať a spracovávať údaje na európskej 
pôde, a to najmä údaje verejných orgánov, 
vybudovať lepší systém zdaňovania 
digitálneho hospodárstva, v rámci ktorého 
by zisky boli zdaňované tam, kde majú 
podniky významné styky s používateľmi, a 
ďalej rozvíjať európske normy v oblasti 

19. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
jednotný európsky digitálny a dátový trh s 
cieľom podporiť výmenu údajov medzi 
podnikmi a verejnými inštitúciami, 
rozvíjať a spracovávať údaje na európskej 
pôde, a to najmä údaje verejných orgánov, 
vybudovať lepší systém zdaňovania 
digitálneho hospodárstva, v rámci ktorého 
by zisky boli zdaňované tam, kde majú 
podniky významné styky s používateľmi, a 
ďalej rozvíjať európske normy v oblasti 
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kybernetickej bezpečnosti, najmä pokiaľ 
ide o kritickú infraštruktúru;

kybernetickej bezpečnosti, najmä pokiaľ 
ide o kritickú infraštruktúru; preto by sa 
ochrana kritických európskych údajov v 
týchto kritických infraštruktúrach mala 
zaručiť prostredníctvom posúdenia 
poskytovateľov služieb a technológií 
s cieľom splniť bezpečnosť, ako aj 
kritériá dôveryhodnosti podľa vzoru 
súboru nástrojov EÚ 5G;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 578
Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Eva Maydell

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
jednotný európsky digitálny a dátový trh s 
cieľom podporiť výmenu údajov medzi 
podnikmi a verejnými inštitúciami, 
rozvíjať a spracovávať údaje na európskej 
pôde, a to najmä údaje verejných orgánov, 
vybudovať lepší systém zdaňovania 
digitálneho hospodárstva, v rámci ktorého 
by zisky boli zdaňované tam, kde majú 
podniky významné styky s používateľmi, a 
ďalej rozvíjať európske normy v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti, najmä pokiaľ 
ide o kritickú infraštruktúru;

19. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
jednotný európsky digitálny a dátový trh s 
cieľom podporiť výmenu údajov medzi 
podnikmi a verejnými inštitúciami, 
rozvíjať a spracovávať údaje na európskej 
pôde, a to najmä údaje verejných orgánov, 
vybudovať lepší systém zdaňovania 
digitálneho hospodárstva, v rámci ktorého 
by zisky boli zdaňované tam, kde majú 
podniky významné styky s používateľmi, a 
ďalej rozvíjať európske normy v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti, najmä pokiaľ 
ide o kritickú infraštruktúru; preto by sa 
ochrana kritických európskych údajov v 
týchto kritických infraštruktúrach mala 
zaručiť prostredníctvom posúdenia 
poskytovateľov služieb a technológií 
s cieľom splniť bezpečnosť, ako aj 
kritériá dôveryhodnosti podľa vzoru 
súboru nástrojov EÚ 5G;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 579
Adriana Maldonado López, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, Maria-
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Manuel Leitão-Marques, Łukasz Kohut, Alicia Homs Ginel, Josianne Cutajar

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
jednotný európsky digitálny a dátový trh s 
cieľom podporiť výmenu údajov medzi 
podnikmi a verejnými inštitúciami, 
rozvíjať a spracovávať údaje na európskej 
pôde, a to najmä údaje verejných orgánov, 
vybudovať lepší systém zdaňovania 
digitálneho hospodárstva, v rámci ktorého 
by zisky boli zdaňované tam, kde majú 
podniky významné styky s používateľmi, a 
ďalej rozvíjať európske normy v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti, najmä pokiaľ 
ide o kritickú infraštruktúru;

19. vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na 
význam digitalizácie priemyselných 
odvetví Únie vytvorila jednotný európsky 
digitálny a dátový trh a aby značne 
investovala do odolných, bezpečných 
vysokorýchlostných sietí a do umelej 
inteligencie s cieľom podporiť výmenu 
údajov medzi podnikmi a verejnými 
inštitúciami, rozvíjať a spracovávať údaje 
na európskej pôde, a to najmä údaje 
verejných orgánov, vybudovať lepší 
systém zdaňovania digitálneho 
hospodárstva, v rámci ktorého by zisky 
boli zdaňované tam, kde majú podniky 
významné styky s používateľmi, a ďalej 
rozvíjať európske normy v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti, najmä pokiaľ 
ide o kritickú infraštruktúru;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 580
Gianna Gancia

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
jednotný európsky digitálny a dátový trh s 
cieľom podporiť výmenu údajov medzi 
podnikmi a verejnými inštitúciami, 
rozvíjať a spracovávať údaje na európskej 
pôde, a to najmä údaje verejných orgánov, 
vybudovať lepší systém zdaňovania 
digitálneho hospodárstva, v rámci ktorého 
by zisky boli zdaňované tam, kde majú 
podniky významné styky s používateľmi, a 
ďalej rozvíjať európske normy v oblasti 

19. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
jednotný európsky digitálny a dátový trh s 
cieľom podporiť výmenu údajov medzi 
podnikmi a verejnými inštitúciami, 
rozvíjať a spracovávať údaje na európskej 
pôde, a to najmä údaje verejných orgánov, 
vybudovať lepší systém zdaňovania 
digitálneho hospodárstva, v rámci ktorého 
by zisky boli zdaňované tam, kde majú 
podniky významné styky s používateľmi, a 
ďalej rozvíjať európske normy v oblasti 
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kybernetickej bezpečnosti, najmä pokiaľ 
ide o kritickú infraštruktúru;

kybernetickej bezpečnosti, najmä pokiaľ 
ide o kritickú infraštruktúru, pričom sa v 
plnej miere rešpektuje a ochraňuje 
súkromie európskych občanov;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 581
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
jednotný európsky digitálny a dátový trh s 
cieľom podporiť výmenu údajov medzi 
podnikmi a verejnými inštitúciami, 
rozvíjať a spracovávať údaje na európskej 
pôde, a to najmä údaje verejných orgánov, 
vybudovať lepší systém zdaňovania 
digitálneho hospodárstva, v rámci ktorého 
by zisky boli zdaňované tam, kde majú 
podniky významné styky s používateľmi, a 
ďalej rozvíjať európske normy v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti, najmä pokiaľ 
ide o kritickú infraštruktúru;

19. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
jednotný európsky digitálny a dátový trh s 
cieľom podporiť výmenu údajov medzi 
podnikmi a verejnými inštitúciami, 
rozvíjať a spracovávať údaje na európskej 
pôde, a to najmä údaje verejných orgánov, 
využiť potenciál digitálnej transformácie 
na podporu výskumu, vybudovať lepší 
systém zdaňovania digitálneho 
hospodárstva, v rámci ktorého by zisky 
boli zdaňované tam, kde majú podniky 
významné styky s používateľmi, a ďalej 
rozvíjať európske normy v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti, najmä pokiaľ 
ide o kritickú infraštruktúru;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 582
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
jednotný európsky digitálny a dátový trh s 
cieľom podporiť výmenu údajov medzi 
podnikmi a verejnými inštitúciami, 

19. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
jednotný európsky digitálny a dátový trh s 
cieľom podporiť výmenu údajov medzi 
podnikmi a verejnými inštitúciami, 
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rozvíjať a spracovávať údaje na európskej 
pôde, a to najmä údaje verejných orgánov, 
vybudovať lepší systém zdaňovania 
digitálneho hospodárstva, v rámci ktorého 
by zisky boli zdaňované tam, kde majú 
podniky významné styky s používateľmi, a 
ďalej rozvíjať európske normy v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti, najmä pokiaľ 
ide o kritickú infraštruktúru;

rozvíjať a spracovávať údaje na európskej 
pôde, a to najmä údaje verejných orgánov, 
odstraňovať existujúce prekážky a ďalej 
rozvíjať európske normy v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti, najmä pokiaľ 
ide o kritickú infraštruktúru;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 583
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
jednotný európsky digitálny a dátový trh s 
cieľom podporiť výmenu údajov medzi 
podnikmi a verejnými inštitúciami, 
rozvíjať a spracovávať údaje na európskej 
pôde, a to najmä údaje verejných orgánov, 
vybudovať lepší systém zdaňovania 
digitálneho hospodárstva, v rámci ktorého 
by zisky boli zdaňované tam, kde majú 
podniky významné styky s používateľmi, a 
ďalej rozvíjať európske normy v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti, najmä pokiaľ 
ide o kritickú infraštruktúru;

19. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
jednotný európsky digitálny a dátový trh s 
cieľom podporiť interoperabilitu 
a výmenu údajov medzi podnikmi všetkých 
veľkostí a medzi verejnými inštitúciami, 
rozvíjať a spracovávať údaje na európskej 
pôde, a to najmä údaje verejných orgánov, 
vybudovať lepší systém zdaňovania 
digitálneho hospodárstva, v rámci ktorého 
by sa zisky zdaňovali tam, kde majú 
podniky významné styky s používateľmi, a 
ďalej rozvíjať európske normy v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti, najmä pokiaľ 
ide o kritické infraštruktúry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 584
Paolo Borchia, Isabella Tovaglieri, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, 
Andrea Caroppo

Návrh uznesenia
Odsek 19
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
jednotný európsky digitálny a dátový trh s 
cieľom podporiť výmenu údajov medzi 
podnikmi a verejnými inštitúciami, 
rozvíjať a spracovávať údaje na európskej 
pôde, a to najmä údaje verejných orgánov, 
vybudovať lepší systém zdaňovania 
digitálneho hospodárstva, v rámci ktorého 
by zisky boli zdaňované tam, kde majú 
podniky významné styky s používateľmi, a 
ďalej rozvíjať európske normy v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti, najmä pokiaľ 
ide o kritickú infraštruktúru;

19. vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
jednotný európsky digitálny a dátový trh s 
cieľom podporiť fungujúcu výmenu 
údajov medzi podnikmi a verejnými 
inštitúciami, rozvíjať a spracovávať údaje 
na európskej pôde, a to najmä údaje 
verejných orgánov, vybudovať lepší 
systém zdaňovania digitálneho 
hospodárstva, v rámci ktorého by zisky 
boli zdaňované tam, kde majú podniky 
významné styky s používateľmi, a ďalej 
rozvíjať európske normy v oblasti 
kybernetickej bezpečnosti, najmä pokiaľ 
ide o kritickú infraštruktúru;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 585
Tiemo Wölken, Carlo Calenda

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. domnieva sa, že akékoľvek 
legislatívne opatrenie v súvislosti s 
revíziou v súčasnosti platného rámca práv 
duševného vlastníctva treba dôkladne 
zvážiť, pretože by to mohlo mať významný 
vplyv na stále krehké a rozvíjajúce sa 
dátové hospodárstvo EÚ; domnieva sa, že 
by nemalo existovať žiadne vlastnícke 
právo založené na duševnom vlastníctve 
pre iné ako osobné údaje používané a 
vytvárané technológiami, ako je umelá 
inteligencia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 586
Miapetra Kumpula-Natri
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Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. vyzýva Komisiu, aby zmobilizovala 
všeobecné nariadenie o ochrane údajov; 
Európa musí vypracovať pevné postupy 
na spracovanie zmiešaných priemyselných 
súborov údajov, ktoré obsahujú osobné 
údaje; tieto praktiky sa musia sústrediť na 
človeka a musia zaručovať súkromie 
zamestnancov a poskytovať jasné dôvody 
na to, aby sa tieto cenné údaje použili; 
schopnosť účinne spracúvať všetky údaje 
získané v rámci priemyselných procesov je 
takisto kľúčom k splneniu cieľov v oblasti 
klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 587
Carlo Calenda

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. nový odsek. domnieva sa, že 
digitálna transformácia prinesie 
nepredstaviteľné príležitosti pre európske 
podniky, aby sa stali pružnejšími, väčšími 
a silnejšími konkurentmi; zdôrazňuje, že 
je dôležité vytvoriť prostredie, ktoré 
uľahčí využívanie IKT a rozvoj 
inteligentných riešení vo všetkých 
spoločnostiach od rozvoja až po 
vykonávanie technológií IKT;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 588
Aldo Patriciello
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Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že jej budúca farmaceutická stratégia 
podporí výskum, inovácie a výrobu v EÚ 
prostredníctvom systému duševného 
vlastníctva, ktorý presadzuje investície do 
medicínskeho výskumu, a 
prostredníctvom stabilného, účinného a 
globálne konkurencieschopného 
regulačného rámca;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 589
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. zdôrazňuje, že je potrebné znížiť 
digitálnu nerovnováhu, pokiaľ ide o 
digitálnu infraštruktúru, aby sa inovácie a 
priemyselný rozvoj neobmedzovali len na 
sústredené mestské priemyselné oblasti, 
ale aby sa umožnili aj v menších mestách 
a vo vidieckych oblastiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 590
Carlo Calenda

Návrh uznesenia
Odsek 19 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19b. trvá na zásadnej úlohe výskumu a 
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inovácií pri podpore digitálneho a 
technologického úsilia európskeho 
priemyslu a pri posilňovaní vedúceho 
postavenia Európy v kľúčových 
digitálnych technológiách a ich využívaní 
v hodnotových reťazcoch a na 
priemyselných platformách; zdôrazňuje, 
že je potrebné, aby všetky priemyselné 
odvetvia prijali digitálnu revolúciu 
zameranú na vytváranie a transformáciu 
nových obchodných modelov, nových 
koncepcií a technológií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 591
Michael Bloss
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 19 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19b. vyzýva na vytvorenie nových 
digitálnych centier v menších mestách a 
vo vidieckych oblastiach, ktoré budú 
podporovať nové digitálne startupy a 
MSP v oblastiach, ktoré ponúkajú 
konkurenčné výhody, ale ktoré potrebujú 
investície;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 592
Carlo Calenda

Návrh uznesenia
Odsek 19 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19c. zdôrazňuje, že je potrebné zaručiť 
ultrarýchle a cenovo dostupné pripojenie, 
ktoré je základným nástrojom na to, aby 
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podniky EÚ zostali konkurencieschopné v 
globálnom hospodárstve a poskytovali 
nový obsah, aplikácie a služby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 593
Carlo Calenda

Návrh uznesenia
Odsek 19 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19d. uznáva význam európskeho 
prístupu k dátovému hospodárstvu, ktorý 
je transparentný, dôveryhodný, 
interoperabilný a zameraný na človeka; 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
postupne znížili fragmentáciu rôznych 
vnútroštátnych stratégií a riešili 
nerovnováhy trhovej sily s cieľom 
podporiť celoeurópsky tok údajov, 
interoperabilitu, riadenie údajov, ochranu 
a (opätovné) využívanie;

Or. en


