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Pozmeňujúci návrh 1
Paolo Borchia

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že rok 2022 bude 
rokom sociálnej a hospodárskej obnovy 
Európy; zdôrazňuje, že obnova Európy 
bude musieť podporiť dvojakú 
transformáciu Európy; domnieva sa preto, 
že financovanie digitálnych a 
energetických investícií zohráva pri 
obnove kľúčovú úlohu;

1. zdôrazňuje, že rok 2022 bude 
rokom sociálnej a hospodárskej obnovy 
Európy; vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že státisíce MSP trvalo ukončili svoju 
činnosť; zdôrazňuje, že obnova Európy 
bude musieť zabezpečiť, aby sa odvetvia 
najviac postihnuté pandémiou, ako je 
odvetvie služieb, mohli rýchlo obnoviť a 
aby sa občania, ktorí prišli o zamestnanie 
v dôsledku pandémie, rýchlo opätovne 
presadili na trhu práce; okrem toho sa 
domnieva, že financovanie digitálnych a 
energetických investícií zohráva pri 
obnove kľúčovú úlohu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Marisa Matias, Sira Rego, Marc Botenga, Cornelia 
Ernst

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že rok 2022 bude 
rokom sociálnej a hospodárskej obnovy 
Európy; zdôrazňuje, že obnova Európy 
bude musieť podporiť dvojakú 
transformáciu Európy; domnieva sa preto, 
že financovanie digitálnych a 
energetických investícií zohráva pri 
obnove kľúčovú úlohu;

1. zdôrazňuje, že rok 2022 musí byť 
rokom sociálnej a hospodárskej obnovy 
Európy; rozpočet EÚ by preto mal byť 
prínosom pre ľudí a mal by sa zameriavať 
predovšetkým na sociálny rozvoj a 
kvalitné pracovné miesta v záujme 
kvalitnej životnej úrovne, na energetickú 
transformáciu na účinnejší energetický 
systém založený na obnoviteľných 
zdrojoch energie, boj proti zmene klímy, 
odstránenie energetickej chudoby 
a digitálne verejné investície založené na 
potrebách ľudí;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Rasmus Andresen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že rok 2022 bude 
rokom sociálnej a hospodárskej obnovy 
Európy; zdôrazňuje, že obnova Európy 
bude musieť podporiť dvojakú 
transformáciu Európy; domnieva sa preto, 
že financovanie digitálnych a 
energetických investícií zohráva pri 
obnove kľúčovú úlohu;

1. zdôrazňuje, že rok 2022 by mal byť 
rokom podpory rýchlej obnovy Európy, 
ktorá je sociálne, ekologicky a 
hospodársky odolná; zdôrazňuje, že 
obnova Európy bude musieť podporiť 
prechod Európy ku klimatickej neutralite 
najneskôr do roku 2040 a dosiahnutie 
revidovaných cieľov Únie v oblasti 
energetiky a klímy do roku 2030; v tejto 
súvislosti sa domnieva, že financovanie a 
investície v oblastiach politiky, ktoré 
patria do právomoci výboru ITRE 
(digitálna oblasť, energetika, priemysel, 
výskum a inovácie), budú zohrávať 
kľúčovú úlohu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Elżbieta Kruk
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Grzegorz Tobiszowski

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že rok 2022 bude 
rokom sociálnej a hospodárskej obnovy 
Európy; zdôrazňuje, že obnova Európy 
bude musieť podporiť dvojakú 
transformáciu Európy; domnieva sa preto, 
že financovanie digitálnych a 
energetických investícií zohráva pri 

1. zdôrazňuje, že rok 2022 by mal byť 
rokom sociálnej a hospodárskej obnovy 
Európy; zdôrazňuje, že obnova Európy 
bude musieť podporiť dvojakú 
transformáciu Európy, ktorá by mala byť 
spojená s regionálnou súdržnosťou a 
konkurencieschopnosťou priemyslu Únie; 
domnieva sa preto, že financovanie 
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obnove kľúčovú úlohu; digitálnych a energetických investícií 
zohráva pri obnove dôležitú úlohu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Janusz Lewandowski

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že rok 2022 bude 
rokom sociálnej a hospodárskej obnovy 
Európy; zdôrazňuje, že obnova Európy 
bude musieť podporiť dvojakú 
transformáciu Európy; domnieva sa preto, 
že financovanie digitálnych a 
energetických investícií zohráva pri 
obnove kľúčovú úlohu;

1. zdôrazňuje, že rok 2022 by mal byť 
rokom sociálnej a hospodárskej obnovy 
Európy; zdôrazňuje, že obnova Európy 
bude musieť podporiť dvojakú 
transformáciu Európy; domnieva sa preto, 
že financovanie digitálnych a 
energetických investícií zohráva pri 
obnove kľúčovú úlohu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Rasmus Andresen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že rozpočet Únie na 
rok 2022 by sa mal zosúladiť s teplotným 
cieľom Parížskej dohody a s cieľmi 
zelenej dohody, pričom by sa malo 
zabezpečiť, aby sa občanom, ktorí boli 
najviac zasiahnutí pandémiou a jej 
sociálnymi a hospodárskymi dôsledkami, 
poskytla primeraná podpora; pripomína, 
že taxonómia EÚ slúži na to, aby pomohla 
identifikovať investície s veľkým 
pozitívnym vplyvom na životné prostredie 
a sociálnu oblasť, a stanovuje rámec na 
určenie toho, či je investícia 
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environmentálne udržateľná a či 
nespôsobí významné škody 
na environmentálnych a sociálnych 
cieľoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Elżbieta Kruk
v mene skupiny ECR

Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Grzegorz Tobiszowski

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. pripomína svoje stanovisko 
vyjadrené v správe o novej priemyselnej 
stratégii pre Európu, že Únia si vyžaduje 
priemyselnú stratégiu, ktorá má dve 
samostatné fázy, pričom cieľom jednej je 
konsolidácia pracovných miest a opätovné 
obnovenie výroby, a druhá fáza je 
zameraná na rekonštrukciu a 
transformáciu; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že v nasledujúcich rokoch by 
rozpočtové výdavky mali byť zamerané na 
zmiernenie účinkov hospodárskeho 
poklesu a jeho vplyvu na odvetvia a 
komunity bez diskriminácie spoločností 
v núdzi, ktoré ešte nie sú pripravené 
v plnej miere sa zúčastňovať na dvojakej 
transformácii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Robert Hajšel
v mene skupiny S&D
Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Dan Nica

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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1a. zdôrazňuje význam posilnenia 
strategickej autonómie EÚ a odolnosti 
hospodárstva EÚ; žiada, aby sa stavalo na 
konkurencieschopnosti EÚ a 
udržateľnosti priemyselných odvetví EÚ s 
cieľom stať sa rešpektovaným globálnym 
a konkurencieschopným aktérom a 
dosiahnuť ciele zelenej a digitálnej 
transformácie, technologickej autonómie, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
vytvárania kvalitných pracovných miest a 
inovácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Paolo Borchia

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje význam zefektívnenia 
využívania finančných prostriedkov 
na príslušné projekty navrhnuté 
členskými štátmi s cieľom zabezpečiť 
rýchlejšiu a účinnú obnovu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Rasmus Andresen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. pripomína, že každá podpora Únie 
by mala byť v súlade so zásadou 
„nespôsobovať škodu“; zdôrazňuje, že je 
dôležité pokračovať v úsilí o dosiahnutie 
právne záväzných cieľov v oblasti 
uplatňovania hľadiska klímy a 
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biodiverzity, ktoré sú zakotvené vo VFR, 
v Nástroji Európskej únie na obnovu a 
príslušných odvetvových programoch; 
opakuje svoju výzvu, aby sa pokračovalo v 
práci na metodikách sledovania výdavkov 
súvisiacich s klímou a biodiverzitou, a to 
pomocou spoľahlivejšej, 
transparentnejšej a komplexnejšej 
metodiky; vyzýva na plné zapojenie 
Európskeho parlamentu do vypracúvania 
týchto metodík a so záujmom očakáva 
výročné konzultácie o cieľoch v oblasti 
klímy a biodiverzity, ktoré sú stanovené 
v medziinštitucionálnej dohode (MID);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Robert Hajšel
v mene skupiny S&D

Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Dan Nica

Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. zdôrazňuje význam posilnenia 
strategickej autonómie EÚ a odolnosti 
hospodárstva EÚ; žiada, aby sa stavalo na 
konkurencieschopnosti EÚ a 
udržateľnosti priemyselných odvetví EÚ s 
cieľom stať sa rešpektovaným globálnym 
a konkurencieschopným aktérom a 
dosiahnuť ciele zelenej a digitálnej 
transformácie, technologickej autonómie, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
vytvárania kvalitných pracovných miest a 
inovácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Paolo Borchia

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

1b. pripomína, že v dôsledku pandémie 
najviac trpia tradičné priemyselné 
odvetvia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Rasmus Andresen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1c. očakáva podporu rodovej rovnosti 
a rovnakých práv a príležitostí pre 
všetkých pri vykonávaní a monitorovaní 
programov; v tejto súvislosti zdôrazňuje, 
že je potrebné vyvinúť osobitné úsilie na 
zabezpečenie toho, aby sa rozpočtom EÚ 
urýchlila rodovo vyvážená ekologická a 
udržateľná digitálna transformácia a 
využili sa výhody vyplývajúce z rovnosti 
príležitostí v rámci nej; zdôrazňuje, že je 
dôležité zamerať sa najmä na oblasť vedy, 
technológie, inžinierstva a matematiky 
(STEM), v ktorej sú ženy naďalej 
nedostatočne zastúpené na všetkých 
úrovniach od prijímania študentov až 
po najvyššie akademické pozície, a oblasť 
IKT a vesmírneho sektora s cieľom 
konečne preklenúť digitálnu priepasť 
v oblasti rodových rozdielov; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Robert Hajšel
v mene skupiny S&D
Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Dan Nica

Návrh stanoviska
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Odsek 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1c. vzhľadom na skúsenosti získané z 
pandémie vyzýva na zvýšenie investícií 
do výskumu, inovácií a technológií; 
pripomína kľúčovú úlohu strategického 
prognózovania a význam anticipačnej 
tvorby politiky založenej na dôkazoch; 
zdôrazňuje význam investovania do 
čistejšej energie a obnoviteľných 
technológií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Paolo Borchia

Návrh stanoviska
Odsek 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1c. uznáva strategickú úlohu, ktorú 
budú nízkouhlíkové technológie 
z dlhodobého hľadiska zohrávať na ceste 
ku klimatickej neutralite;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Robert Hajšel
v mene skupiny S&D
Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Dan Nica

Návrh stanoviska
Odsek 1 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1d. víta ambíciu Komisie posilniť 
konkurencieschopnosť, strategickú 
autonómiu a odolnosť EÚ a v tejto 
súvislosti pripomína úspech Európskej 
aliancie pre batérie, ktorá sa v súlade s 
Európskou zelenou dohodou, akčným 
plánom pre obehové hospodárstvo a 
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novou priemyselnou stratégiou zameriava 
na príspevok k čistej a digitálnej 
transformácii vytvorením 
konkurencieschopného, obehového, 
udržateľného a bezpečného hodnotového 
reťazca pre batérie, ktorý je kľúčový pre 
budúcu mobilitu s nízkymi emisiami 
a uskladňovanie energie, a preto môže 
slúžiť ako dobrý príklad;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Robert Hajšel
v mene skupiny S&D
Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Dan Nica

Návrh stanoviska
Odsek 1 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1e. pripomína ciele v oblasti 
dosiahnutia úrovne výdavkov v oblasti 
biodiverzity vo výške 10 % a úrovne 
výdavkov na začleňovanie klimatického 
hľadiska vo výške 30 %, ktoré sú 
dohodnuté v rámci VFR na roky 2021 –
 2027; zdôrazňuje, že sú potrebné jasné 
kritériá oprávnenosti pre novú prísnu a 
komplexnú metodiku na vymedzenie a 
sledovanie príslušných výdavkov v oblasti 
klímy a biodiverzity v súlade so zásadou 
„nespôsobovať škodu“ spolu 
so zodpovedajúcimi nápravnými 
opatreniami a mechanizmom overovania 
na identifikáciu možných škodlivých 
vplyvov opatrení EÚ na biodiverzitu a 
klímu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Robert Hajšel
v mene skupiny S&D
Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Dan Nica

Návrh stanoviska
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Odsek 1 f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1f. zdôrazňuje, že pri spravodlivej 
klimatickej a energetickej transformácii 
sa nesmie zabudnúť na nikoho a mali by 
sa ňou vytvoriť podmienky na odstránenie 
energetickej chudoby; vyzýva na riešenie 
sociálnych, hospodárskych, energetických 
a environmentálnych vplyvov 
transformácie pri zachovaní a rozširovaní 
pracovných príležitostí na postihnutých 
územiach s cieľom zabrániť sociálnemu 
vylúčeniu; v tejto súvislosti poukazuje na 
úlohu FST pri riešení spoločenských, 
sociálno-ekonomických, technologických 
a environmentálnych vplyvov na 
pracovníkov, odvetvia a komunity, ktoré 
sú nepriaznivo ovplyvnené prechodom 
zo závislosti od uhlia a uhlíka; vyzýva na 
zabezpečenie práv pracovníkov a 
zabránenie prehlbovaniu nerovností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Robert Hajšel
v mene skupiny S&D
Jens Geier, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Dan Nica

Návrh stanoviska
Odsek 1 g (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1g. vyzýva na spravodlivú a sociálne 
spravodlivú obnovu po pandémii COVID-
19 vo všetkých členských štátoch; 
zdôrazňuje dôležitú úlohu, ktorú 
zohrávajú MSP, mikropodniky a startupy 
pri obnove a súčasnom zachovaní 
zamestnanosti a rastu, a vyzýva EÚ a 
členské štáty, aby pre ne zabezpečili 
väčšiu podporu a ďalej znižovali 
administratívnu záťaž; zdôrazňuje, že 
MSP sú základnou súčasťou európskeho 
hospodárstva, a poukazuje na potrebu 
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vytvoriť podnikateľské prostredie 
priaznivé pre MSP a podporovať klaster a 
sieť MSP; žiada, aby sa zvážila potreba 
dostatočných finančných zdrojov v rámci 
špecializovaného nástroja pre MSP 
programu InvestEU;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Robert Hajšel
v mene skupiny S&D
Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Dan Nica

Návrh stanoviska
Odsek 1 h (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1h. pripomína legislatívne uznesenie 
Európskeho parlamentu zo 
16. septembra 2020 o návrhu rozhodnutia 
Rady o systéme vlastných zdrojov EÚ a 
výzve na zavedenie nových kategórií 
vlastných zdrojov od roku 2021, ako sú: 
vnútroštátne príjmy zo systému Európskej 
únie na obchodovanie s emisiami, 
národný príspevok vypočítaný na základe 
nerecyklovaného odpadu z plastových 
obalov, nové vlastné zdroje založené na 
mechanizme kompenzácie uhlíka na 
hraniciach, daň z digitálnych služieb 
atď.; domnieva sa, že nové vlastné zdroje 
sú nevyhnutné pre rozpočet Únie na rok 
2022;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Robert Hajšel
v mene skupiny S&D
Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Dan Nica

Návrh stanoviska
Odsek 1 i (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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1i. zdôrazňuje možný prínos 
programov EÚ a poukazuje na to, že 
vzhľadom na pandémiu by sa malo 
urýchliť niekoľko kľúčových programov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Rasmus Andresen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta dodatočné 4 miliardy EUR (v 
cenách roku 2018) pre program Horizont 
Európa, ktoré pochádzajú z pokút v oblasti 
hospodárskej súťaže, rezerv a zrušených 
záväzkov, ako sa dohodlo v kompromise 
týkajúcom sa VFR, ako aj dodatočných 
5 miliárd EUR (v cenách roku 2018) z 
nástroja Next Generation EU (NGEU); 
zdôrazňuje, že tieto dodatočné záväzky 
pochádzajúce z pokút v oblasti 
hospodárskej súťaže, rezerv a zrušených 
záväzkov by sa mali použiť s cieľom 
zachovať zásadu kontinuity rozpočtu 
stabilizovaním variácie ročných záväzkov, 
najmä pokiaľ ide o zvýšenie záväzkov 
z NGEU v prvých rokoch; považuje za 
nevyhnutné, aby bol výbor ITRE úzko 
zapojený do každoročných rozhodnutí o 
štruktúre rozpočtu programu Horizont 
Európa s cieľom zabezpečiť optimálny 
vplyv na európskych výskumníkov;

2. víta dodatočné 4 miliardy EUR (v 
cenách roku 2018) pre program Horizont 
Európa, ktoré pochádzajú z pokút v oblasti 
hospodárskej súťaže, rezerv a zrušených 
záväzkov, ako sa dohodlo v kompromise 
týkajúcom sa VFR, ako aj dodatočných 5 
miliárd EUR (v cenách roku 2018) z 
nástroja Next Generation EU (NGEU); 
pripomína, že tieto dodatočné záväzky by 
sa mali vynakladať v súlade s výsledkom 
záverečného trialógu o programe 
Horizont Európa, ktorý sa dosiahol 
10. decembra 2020 a ktorý výbor ITRE 
schválil 17. decembra 2020, vrátane 
spoločného vyhlásenia troch inštitúcií EÚ 
o opätovnom použití finančných 
prostriedkov, ktorých viazanosť bola 
zrušená, v rámci programu Horizont 
Európa; považuje za nevyhnutné, aby bol 
výbor ITRE úzko zapojený do 
každoročných rozhodnutí o štruktúre 
rozpočtu programu Horizont Európa s 
cieľom zabezpečiť optimálny vplyv na 
schopnosť EÚ riešiť naliehavé 
spoločenské výzvy, ako sú zmena klímy, 
realizácia klimaticky neutrálneho 
hospodárstva a ciele udržateľného 
rozvoja, zabezpečiť strategické vedúce 
postavenie EÚ a zaručiť vynakladanie 
rozpočtu v prospech jej občanov a 
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spoločnosti a nakoniec aj pre európskych 
výskumníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Henna Virkkunen, Jerzy 
Buzek

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta dodatočné 4 miliardy EUR (v 
cenách roku 2018) pre program Horizont 
Európa, ktoré pochádzajú z pokút v oblasti 
hospodárskej súťaže, rezerv a zrušených 
záväzkov, ako sa dohodlo v kompromise 
týkajúcom sa VFR, ako aj dodatočných 
5 miliárd EUR (v cenách roku 2018) z 
nástroja Next Generation EU (NGEU); 
zdôrazňuje, že tieto dodatočné záväzky 
pochádzajúce z pokút v oblasti 
hospodárskej súťaže, rezerv a zrušených 
záväzkov by sa mali použiť s cieľom 
zachovať zásadu kontinuity rozpočtu 
stabilizovaním variácie ročných záväzkov, 
najmä pokiaľ ide o zvýšenie záväzkov 
z NGEU v prvých rokoch; považuje za 
nevyhnutné, aby bol výbor ITRE úzko 
zapojený do každoročných rozhodnutí o 
štruktúre rozpočtu programu Horizont 
Európa s cieľom zabezpečiť optimálny 
vplyv na európskych výskumníkov;

2. víta dodatočné 4 miliardy EUR (v 
cenách roku 2018) pre program Horizont 
Európa, ktoré pochádzajú z pokút v oblasti 
hospodárskej súťaže, rezerv a zrušených 
záväzkov, ako sa dohodlo v kompromise 
týkajúcom sa VFR, ako aj dodatočných 
5 miliárd EUR (v cenách roku 2018) z 
nástroja Next Generation EU (NGEU); 
zdôrazňuje, že tieto dodatočné záväzky 
pochádzajúce z pokút v oblasti 
hospodárskej súťaže, rezerv a zrušených 
záväzkov by sa mali použiť s cieľom 
zachovať zásadu kontinuity rozpočtu 
stabilizovaním variácie ročných záväzkov, 
najmä pokiaľ ide o zvýšenie záväzkov 
z NGEU v prvých rokoch; považuje za 
nevyhnutné, aby bol výbor ITRE úzko 
zapojený do každoročných rozhodnutí o 
štruktúre rozpočtu programu Horizont 
Európa s cieľom zabezpečiť optimálny 
vplyv na európskych výskumníkov; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila kontinuitu financovania v 
rámci programu Horizont Európa, pokiaľ 
ide o projekty zriadené ako hlavné 
iniciatívy v oblasti vznikajúcich 
technológií a technológií budúcnosti 
(FET) v rámci programu Horizont 2020 a 
vykonávanie výskumných programov 
vypracovaných v rámci koordinačných a 
podporných akcií programu 
Horizont 2020, ako prípravu na novú 
generáciu hlavných iniciatív FET, 
napríklad projekt LifeTime;



PE680.881v01-00 16/37 AM\1223901SK.docx

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Nils Torvalds, Martina Dlabajová, Nicola Danti, 
Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Mauri Pekkarinen, Dominique Riquet

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta dodatočné 4 miliardy EUR (v 
cenách roku 2018) pre program Horizont 
Európa, ktoré pochádzajú z pokút v oblasti 
hospodárskej súťaže, rezerv a zrušených 
záväzkov, ako sa dohodlo v kompromise 
týkajúcom sa VFR, ako aj dodatočných 
5 miliárd EUR (v cenách roku 2018) z 
nástroja Next Generation EU (NGEU); 
zdôrazňuje, že tieto dodatočné záväzky 
pochádzajúce z pokút v oblasti 
hospodárskej súťaže, rezerv a zrušených 
záväzkov by sa mali použiť s cieľom 
zachovať zásadu kontinuity rozpočtu 
stabilizovaním variácie ročných záväzkov, 
najmä pokiaľ ide o zvýšenie záväzkov 
z NGEU v prvých rokoch; považuje za 
nevyhnutné, aby bol výbor ITRE úzko 
zapojený do každoročných rozhodnutí o 
štruktúre rozpočtu programu Horizont 
Európa s cieľom zabezpečiť optimálny 
vplyv na európskych výskumníkov;

2. zdôrazňuje, že vzhľadom 
na súčasnú pandémiu je nevyhnutné 
podporiť výskum a inovácie, preto víta 
dodatočné 4 miliardy EUR (v cenách roku 
2018) pre program Horizont Európa, ktoré 
pochádzajú z pokút v oblasti hospodárskej 
súťaže, rezerv a zrušených záväzkov, ako 
sa dohodlo v kompromise týkajúcom sa 
VFR, ako aj dodatočných 5 miliárd EUR (v 
cenách roku 2018) z nástroja Next 
Generation EU (NGEU); dôrazne 
podporuje dodatočný rozpočet pridelený 
Európskej rade pre výskum z pokút a 
rezerv (1,142 miliardy EUR v cenách 
roku 2018); zdôrazňuje, že tieto dodatočné 
záväzky pochádzajúce z pokút v oblasti 
hospodárskej súťaže, rezerv a zrušených 
záväzkov by sa mali použiť s cieľom 
zachovať zásadu kontinuity rozpočtu 
stabilizovaním variácie ročných záväzkov, 
najmä pokiaľ ide o zvýšenie záväzkov 
z NGEU v prvých rokoch; považuje za 
nevyhnutné, aby bol výbor ITRE úzko 
zapojený do každoročných rozhodnutí o 
štruktúre rozpočtu programu Horizont 
Európa s cieľom zabezpečiť optimálny 
vplyv na európskych výskumníkov, 
so zreteľom na kompetencie Výboru 
pre rozpočet;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Christian Ehler
v mene skupiny PPE
Tom Berendsen, Maria da Graça Carvalho, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, 
Riho Terras, Hildegard Bentele, Maria Spyraki, Gheorghe Falcă, Pernille Weiss, 
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François-Xavier Bellamy, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Henna Virkkunen, 
Salvatore De Meo, Jerzy Buzek

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta dodatočné 4 miliardy EUR (v 
cenách roku 2018) pre program Horizont 
Európa, ktoré pochádzajú z pokút v oblasti 
hospodárskej súťaže, rezerv a zrušených 
záväzkov, ako sa dohodlo v kompromise 
týkajúcom sa VFR, ako aj dodatočných 
5 miliárd EUR (v cenách roku 2018) z 
nástroja Next Generation EU (NGEU); 
zdôrazňuje, že tieto dodatočné záväzky 
pochádzajúce z pokút v oblasti 
hospodárskej súťaže, rezerv a zrušených 
záväzkov by sa mali použiť s cieľom 
zachovať zásadu kontinuity rozpočtu 
stabilizovaním variácie ročných záväzkov, 
najmä pokiaľ ide o zvýšenie záväzkov 
z NGEU v prvých rokoch; považuje za 
nevyhnutné, aby bol výbor ITRE úzko 
zapojený do každoročných rozhodnutí o 
štruktúre rozpočtu programu Horizont 
Európa s cieľom zabezpečiť optimálny 
vplyv na európskych výskumníkov;

2. víta dodatočné 4 miliardy EUR (v 
cenách roku 2018) pre program Horizont 
Európa, ktoré pochádzajú z pokút v oblasti 
hospodárskej súťaže, rezerv a zrušených 
záväzkov, ako sa dohodlo v kompromise 
týkajúcom sa VFR, ako aj dodatočných 
5 miliárd EUR (v cenách roku 2018) z 
nástroja Next Generation EU (NGEU); 
zdôrazňuje, že tieto dodatočné záväzky 
pochádzajúce z pokút v oblasti 
hospodárskej súťaže, rezerv a zrušených 
záväzkov by sa mali použiť s cieľom 
zachovať zásadu kontinuity rozpočtu 
stabilizovaním variácie ročných záväzkov, 
najmä pokiaľ ide o zvýšenie záväzkov 
z NGEU v prvých rokoch; považuje za 
nevyhnutné, aby bol výbor ITRE úzko 
zapojený do každoročných rozhodnutí o 
štruktúre rozpočtu programu Horizont 
Európa s cieľom zabezpečiť optimálny 
vplyv na európskych výskumníkov; vyzýva 
Komisiu, aby vyčlenila dostatočné 
finančné prostriedky pre EIT na to, aby sa 
v roku 2022 mohli uskutočniť prvé 
činnosti nového znalostného a 
inovačného spoločenstva v odvetviach 
kultúrneho a kreatívneho priemyslu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Christian Ehler, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Henna Virkkunen, Jerzy 
Buzek

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta dodatočné 4 miliardy EUR (v 2. víta dodatočné 4 miliardy EUR (v 
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cenách roku 2018) pre program Horizont 
Európa, ktoré pochádzajú z pokút v oblasti 
hospodárskej súťaže, rezerv a zrušených 
záväzkov, ako sa dohodlo v kompromise 
týkajúcom sa VFR, ako aj dodatočných 
5 miliárd EUR (v cenách roku 2018) z 
nástroja Next Generation EU (NGEU); 
zdôrazňuje, že tieto dodatočné záväzky 
pochádzajúce z pokút v oblasti 
hospodárskej súťaže, rezerv a zrušených 
záväzkov by sa mali použiť s cieľom 
zachovať zásadu kontinuity rozpočtu 
stabilizovaním variácie ročných záväzkov, 
najmä pokiaľ ide o zvýšenie záväzkov 
z NGEU v prvých rokoch; považuje za 
nevyhnutné, aby bol výbor ITRE úzko 
zapojený do každoročných rozhodnutí o 
štruktúre rozpočtu programu Horizont 
Európa s cieľom zabezpečiť optimálny 
vplyv na európskych výskumníkov;

cenách roku 2018) pre program Horizont 
Európa, ktoré pochádzajú z pokút v oblasti 
hospodárskej súťaže, rezerv a zrušených 
záväzkov, ako sa dohodlo v kompromise 
týkajúcom sa VFR, ako aj dodatočných 
5 miliárd EUR (v cenách roku 2018) z 
nástroja Next Generation EU (NGEU); 
zdôrazňuje, že tieto dodatočné záväzky 
pochádzajúce z pokút v oblasti 
hospodárskej súťaže, rezerv a zrušených 
záväzkov by sa mali použiť s cieľom 
zachovať zásadu kontinuity rozpočtu 
stabilizovaním variácie ročných záväzkov, 
najmä pokiaľ ide o zvýšenie záväzkov 
z NGEU v prvých rokoch; považuje za 
nevyhnutné, aby bol výbor ITRE úzko 
zapojený do každoročných rozhodnutí o 
štruktúre rozpočtu programu Horizont 
Európa s cieľom zabezpečiť optimálny 
vplyv na európskych výskumníkov; vyzýva 
Komisiu, aby v rámci piliera 2 programu 
Horizont Európa poskytla finančné 
prostriedky v rámci klastra „Kultúra, 
kreativita a inkluzívna spoločnosť“ na 
vytvorenie spoločného priestoru na 
spoluprácu v oblasti európskeho 
kultúrneho dedičstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Josianne Cutajar

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta dodatočné 4 miliardy EUR (v 
cenách roku 2018) pre program Horizont 
Európa, ktoré pochádzajú z pokút v oblasti 
hospodárskej súťaže, rezerv a zrušených 
záväzkov, ako sa dohodlo v kompromise 
týkajúcom sa VFR, ako aj dodatočných 
5 miliárd EUR (v cenách roku 2018) z 
nástroja Next Generation EU (NGEU); 
zdôrazňuje, že tieto dodatočné záväzky 
pochádzajúce z pokút v oblasti 

2. víta dodatočné 4 miliardy EUR (v 
cenách roku 2018) pre program Horizont 
Európa, ktoré pochádzajú z pokút v oblasti 
hospodárskej súťaže, rezerv a zrušených 
záväzkov, ako sa dohodlo v kompromise 
týkajúcom sa VFR, ako aj dodatočných 
5 miliárd EUR (v cenách roku 2018) z 
nástroja Next Generation EU (NGEU); 
zdôrazňuje, že tieto dodatočné záväzky 
pochádzajúce z pokút v oblasti 
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hospodárskej súťaže, rezerv a zrušených 
záväzkov by sa mali použiť s cieľom 
zachovať zásadu kontinuity rozpočtu 
stabilizovaním variácie ročných záväzkov, 
najmä pokiaľ ide o zvýšenie záväzkov 
z NGEU v prvých rokoch; považuje za 
nevyhnutné, aby bol výbor ITRE úzko 
zapojený do každoročných rozhodnutí o 
štruktúre rozpočtu programu Horizont 
Európa s cieľom zabezpečiť optimálny 
vplyv na európskych výskumníkov;

hospodárskej súťaže, rezerv a zrušených 
záväzkov by sa mali použiť s cieľom 
zachovať zásadu kontinuity rozpočtu 
stabilizovaním variácie ročných záväzkov, 
najmä pokiaľ ide o zvýšenie záväzkov 
z NGEU v prvých rokoch; považuje za 
nevyhnutné, aby bol výbor ITRE úzko 
zapojený do každoročných rozhodnutí o 
štruktúre rozpočtu programu Horizont 
Európa s cieľom zabezpečiť optimálny 
vplyv na európskych výskumníkov a 
pozitívne externé vplyvy z hľadiska 
inovácií na európske malé a stredné 
podniky (MSP);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Janusz Lewandowski

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta dodatočné 4 miliardy EUR (v 
cenách roku 2018) pre program Horizont 
Európa, ktoré pochádzajú z pokút v oblasti 
hospodárskej súťaže, rezerv a zrušených 
záväzkov, ako sa dohodlo v kompromise 
týkajúcom sa VFR, ako aj dodatočných 
5 miliárd EUR (v cenách roku 2018) z 
nástroja Next Generation EU (NGEU); 
zdôrazňuje, že tieto dodatočné záväzky 
pochádzajúce z pokút v oblasti 
hospodárskej súťaže, rezerv a zrušených 
záväzkov by sa mali použiť s cieľom 
zachovať zásadu kontinuity rozpočtu 
stabilizovaním variácie ročných záväzkov, 
najmä pokiaľ ide o zvýšenie záväzkov 
z NGEU v prvých rokoch; považuje za 
nevyhnutné, aby bol výbor ITRE úzko 
zapojený do každoročných rozhodnutí o 
štruktúre rozpočtu programu Horizont 
Európa s cieľom zabezpečiť optimálny 
vplyv na európskych výskumníkov;

2. víta dodatočné 4 miliardy EUR (v 
cenách roku 2018) pre program Horizont 
Európa, ktoré pochádzajú z pokút v oblasti 
hospodárskej súťaže, rezerv a zrušených 
záväzkov, ako sa dohodlo v kompromise 
týkajúcom sa VFR, ako aj dodatočných 
5 miliárd EUR (v cenách roku 2018) z 
nástroja Next Generation EU (NGEU); 
zdôrazňuje, že tieto dodatočné záväzky 
pochádzajúce z pokút v oblasti 
hospodárskej súťaže, rezerv a zrušených 
záväzkov by sa mali použiť s cieľom 
zachovať zásadu kontinuity rozpočtu 
stabilizovaním ročných záväzkov, najmä 
pokiaľ ide o zvýšenie záväzkov z NGEU v 
prvých rokoch; považuje za nevyhnutné, 
aby bol výbor ITRE úzko zapojený do 
každoročných rozhodnutí o štruktúre 
rozpočtu programu Horizont Európa 
s cieľom zabezpečiť optimálny vplyv na 
európskych výskumníkov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 29
Robert Hajšel
v mene skupiny S&D
Jens Geier, Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Dan Nica

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje potrebu reformy 
európskeho priemyslu a odvetví, v ktorých 
znižovanie prebieha ťažko, s cieľom 
dosiahnuť udržateľnú, čistú a 
konkurencieschopnú Úniu a naše ciele v 
oblasti klímy; zdôrazňuje preto potrebu 
dostatočného financovania programov 
na podporu týchto cieľov, inovačných 
riešení a prelomových technológií, ako 
napríklad vodíka z obnoviteľných zdrojov, 
ako sú program Horizont Európa, nástroj 
NPE, program InvestEU a spoločný 
podnik pre palivové články a vodík 2 
(FCH 2);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Marisa Matias, Sira Rego, Marc Botenga, Cornelia 
Ernst

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že verejné finančné 
prostriedky by sa nemali vynakladať na 
vojenské investície alebo obranné 
dôsledky; zdôrazňuje, že podľa článku 41 
ods. 2 ZEÚ by sa všetky výdavky 
vyplývajúce z operácií s vojenskými alebo 
obrannými dôsledkami nemali financovať 
z rozpočtu Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
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Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Marisa Matias, Sira Rego, Cornelia Ernst

Návrh stanoviska
Odsek 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. zdôrazňuje, že vzhľadom na 
súčasnú hospodársku situáciu je veľmi 
dôležité zaviesť a posilniť mechanizmus 
podpory pre mikropodniky a malé a 
stredné podniky; požaduje preto väčšiu 
podporu pre mikropodniky a MSP a ich 
zastupujúce združenia v rozpočte na 
rok 2022, čo pomôže zvýšiť ich 
produktivitu, zlepšiť prístup k 
financovaniu a technológiám, 
presadzovať lepšie pracovné podmienky a 
prekonať prekážky, ktorým čelia v 
dôsledku pandémie COVID-19;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Nils Torvalds, Martina Dlabajová, Nicola Danti, 
Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Mauri Pekkarinen, Dominique Riquet

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. vyzýva na plné využitie článku 15 
ods. 3 nariadenia o rozpočtových 
pravidlách s cieľom prideliť všetky 
dostupné prostriedky, ktorých viazanosť 
bola zrušená, z predchádzajúcich 
rámcových programov EÚ v oblasti 
výskumu na program Horizont Európa, a to 
popri dodatočných záväzkoch uvedených v 
bode 2;

3. vyzýva na využitie článku 15 ods. 3 
nariadenia o rozpočtových pravidlách 
s cieľom prideliť dostupné prostriedky, 
ktorých viazanosť bola zrušená, 
z predchádzajúcich rámcových programov 
EÚ v oblasti výskumu na program 
Horizont Európa, a to popri dodatočných 
záväzkoch uvedených v bode 2, pričom sa 
zohľadnia budúce potreby, ktoré vzniknú 
po roku 2023, a ukončenie záväzkov 
vyplývajúcich z nástroja 
NextGenerationEU;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
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Rasmus Andresen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že výdavky EÚ na výskum 
a inovácie v oblasti klímy nezodpovedajú 
závažnosti núdzovej situácie v oblasti 
klímy a životného prostredia; zdôrazňuje, 
že je osobitne potrebné zamerať výdavky 
EÚ na výskum a inovácie v rámci 
programu Horizont Európa na 
zodpovedné inovačné technológie, 
výrobky a podniky, ako aj netechnické 
riešenia; v tejto súvislosti vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že prostredníctvom 
peňazí daňovníkov EÚ sa neustále 
financujú projekty, ktoré nie sú odolné 
proti zmene klímy; požaduje presun 
rozpočtu EÚ na ITER na obnoviteľné 
zdroje a energetické úspory;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Marisa Matias, Sira Rego, Marc Botenga, Cornelia 
Ernst

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. opätovne zdôrazňuje, že je 
potrebné zvýšiť investície do výskumu 
a inovácií s cieľom zlepšiť prístup k 
poznatkom, podporiť sociálny rozvoj, 
riešiť zmenu klímy, zvýšiť kvalitu životnej 
úrovne a dosiahnuť ciele udržateľného 
rozvoja; zdôrazňuje, že výsledky výskumu 
financovaného z verejných zdrojov musia 
zostať verejné a nesmie ich prevziať 
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súkromná spoločnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Rasmus Andresen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. očakáva, že rozpočet na rok 2022 
zabezpečí značnú a včasnú mobilizáciu 
finančných prostriedkov a investícií 
do opatrení na efektívne využívanie 
energie a zdrojov vrátane zrýchlenia 
hĺbkovej energetickej obnovy budov a 
rozšírenia decentralizovaných 
obnoviteľných zdrojov energie, najmä 
prostredníctvom individuálnej vlastnej 
spotreby a energetických spoločenstiev; 
pripomína, že ide o možnosti 
bez negatívnych následkov, pretože ide o 
investície, ktoré sú osobitne vhodné na 
stimulovanie miestnych hospodárstiev a 
odolnosti, boj proti energetickej chudobe 
a zabezpečenie rýchleho dosiahnutia 
cieľov EÚ v oblasti energetiky a klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Marisa Matias, Sira Rego, Marc Botenga, Cornelia 
Ernst

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. upozorňuje na skutočnosť, že 
digitálna transformácia musí byť 
zasadená do stanovených sociálnych a 
environmentálnych cieľov; poukazuje na 
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to, že digitalizácia verejných služieb sa 
nesmie obmedzovať na technologický 
problém dematerializácie postupov a 
zámienku na znižovanie ľudských 
zdrojov, ale na príležitosť na vytváranie 
nových kvalitných pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Rasmus Andresen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3c. vyzýva na ukončenie priamych a 
nepriamych verejných dotácií a investícií 
do energetickej infraštruktúry súvisiacej 
s fosílnymi palivami; okrem toho žiada, 
aby všetky investície do infraštruktúry boli 
v súlade so zásadou prvoradosti 
energetickej efektívnosti a s cieľom 
udržať globálne otepľovanie na úrovni 
1,5 °C; vyzýva na začlenenie emisií 
skleníkových plynov do povinnej analýzy 
nákladov a prínosov počas životného 
cyklu projektu s najpravdepodobnejšou 
základnou úrovňou a výslovným 
zohľadnením súvisiacich dodatočných 
investícií a efektu odkázanosti na určitého 
dodávateľa s cieľom zabrániť uviaznutým 
aktívam; pripomína dohodu a 
harmonogram zavedenia skutočných 
vlastných zdrojov, ako je daň z uhlíka a 
digitálna daň, ktoré poskytnú nové príjmy 
do rozpočtu EÚ, ako aj ekologický a 
hospodársky pákový mechanizmus;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Rasmus Andresen
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Odsek 3 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3d. domnieva sa, že je mimoriadne 
dôležité, aby sa rozpočet na rok 2022 
zameral na strategickú obnovu priemyslu 
vzhľadom na jeho transformáciu v súlade 
s cieľmi EÚ v oblasti klímy, energetiky a 
životného prostredia do roku 2030, ako aj 
dlhodobými cieľmi; zdôrazňuje, že 
priemyselná konkurencieschopnosť a 
politika v oblasti klímy sa navzájom 
posilňujú a že dosiahnutie inovatívnej a 
klimaticky neutrálnej reindustrializácie 
vytvorí miestne pracovné miesta a 
zabezpečí konkurencieschopnosť 
európskeho hospodárstva; zdôrazňuje 
potrebu osobitnej podpory a lepšieho 
prístupu k financovaniu pre MSP, a 
najmä mikropodniky, aby mohli v plnej 
miere využívať príležitosti vyplývajúce zo 
zelenej dohody a ich vlastnú 
transformáciu podniku smerom k 
environmentálnej udržateľnosti a 
digitalizácii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Rasmus Andresen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 3 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3e. zdôrazňuje, že na dosiahnutie 
cieľov zelenej dohody a zabezpečenie 
riadneho monitorovania jej pokroku pri 
podpore dôležitej hospodárskej činnosti 
v Európskej únii je vo všeobecnosti 
zásadný Vesmírny program Únie, 
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konkrétne jeho zložka Copernicus; v tejto 
súvislosti požaduje zvýšenie zdrojov 
venovaných na monitorovanie životného 
prostredia z vesmíru a ekologický prístup 
k vesmírnej prevádzke a správe 
kozmického odpadu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Rasmus Andresen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť dostatočné finančné 
prostriedky, aby sa prispelo k dvojakému 
prechodu na klimatickú neutralitu do roku 
2050 a formovaniu európskeho digitálneho 
desaťročia; v tejto súvislosti upozorňuje na 
kľúčovú úlohu finančných prostriedkov pre 
program Horizont Európa, Nástroj na 
prepájanie Európy (NPE), najmä NPE – 
Energetika a NPE – Digitalizácia, 
Kozmický program, program Digitálna 
Európa, ako aj Fond na spravodlivú 
transformáciu, ktorý by sa mal podľa 
možnosti kombinovať s financovaním z 
NGEU;

4. zdôrazňuje, že digitálna, sociálna a 
ekologická transformácia sú prepojené a 
musia sa zvážiť v jednotnom prístupe, aby 
sa dosiahol maximálny vplyv v rámci boja 
proti zmene klímy a cesta 
k udržateľnejšiemu hospodárstvu a 
spoločnosti; zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť dostatočné finančné 
prostriedky, aby sa prispelo k ekologickej 
a udržateľnej digitálnej transformácii na 
klimatickú neutralitu do roku 2040 a 
formovaniu európskeho digitálneho 
desaťročia; v tejto súvislosti upozorňuje na 
kľúčovú úlohu finančných prostriedkov pre 
program Horizont Európa, Nástroj na 
prepájanie Európy (NPE), najmä NPE – 
Energetika a NPE – Digitalizácia, 
Kozmický program, program Digitálna 
Európa, ako aj Fond na spravodlivú 
transformáciu, ktorý by sa mal podľa 
možnosti kombinovať s financovaním z 
NGEU;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Paolo Borchia
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Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť dostatočné finančné 
prostriedky, aby sa prispelo k dvojakému 
prechodu na klimatickú neutralitu do roku 
2050 a formovaniu európskeho digitálneho 
desaťročia; v tejto súvislosti upozorňuje na 
kľúčovú úlohu finančných prostriedkov pre 
program Horizont Európa, Nástroj na 
prepájanie Európy (NPE), najmä NPE – 
Energetika a NPE – Digitalizácia, 
Kozmický program, program Digitálna 
Európa, ako aj Fond na spravodlivú 
transformáciu, ktorý by sa mal podľa 
možnosti kombinovať s financovaním z 
NGEU;

4. zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť dostatočné finančné 
prostriedky, aby sa prispelo k primárnemu 
cieľu obnovy hospodárstva Únie 
po vážnych stratách, ktoré utrpelo 
z hľadiska zamestnanosti a HDP 
v dôsledku pandémie; ďalej žiada, aby sa 
zabezpečilo dostatočné financovanie 
s cieľom umožniť MSP zvládnuť 
ekonomicky udržateľný dvojaký prechod 
na klimatickú neutralitu do roku 2050 a 
formovaniu európskeho digitálneho 
desaťročia; v tejto súvislosti upozorňuje na 
kľúčovú úlohu finančných prostriedkov pre 
program Horizont Európa, Nástroj na 
prepájanie Európy (NPE), najmä NPE – 
Energetika a NPE – Digitalizácia, 
Kozmický program, program Digitálna 
Európa, ktoré by sa mali podľa možnosti 
kombinovať s financovaním z NGEU; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že v rámci 
Fondu na spravodlivú transformáciu 
nebude možné splniť ciele, ktoré sa v ňom 
pôvodne plánovali, a to aj pokiaľ ide 
o ochranu zamestnanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Josianne Cutajar

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť dostatočné finančné 
prostriedky, aby sa prispelo k dvojakému 
prechodu na klimatickú neutralitu do roku 
2050 a formovaniu európskeho digitálneho 
desaťročia; v tejto súvislosti upozorňuje na 
kľúčovú úlohu finančných prostriedkov pre 

4. zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť dostatočné finančné 
prostriedky, aby sa prispelo k dvojakému 
prechodu na klimatickú neutralitu do roku 
2050 a formovaniu európskeho digitálneho 
desaťročia; v tejto súvislosti upozorňuje na 
kľúčovú úlohu finančných prostriedkov pre 
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program Horizont Európa, Nástroj na 
prepájanie Európy (NPE), najmä NPE – 
Energetika a NPE – Digitalizácia, 
Kozmický program, program Digitálna 
Európa, ako aj Fond na spravodlivú 
transformáciu, ktorý by sa mal podľa 
možnosti kombinovať s financovaním z 
NGEU;

program Horizont Európa, Nástroj na 
prepájanie Európy (NPE), najmä NPE – 
Energetika a NPE – Digitalizácia, 
Kozmický program, program Digitálna 
Európa, ako aj Fond na spravodlivú 
transformáciu, ktorý by sa mal podľa 
možnosti kombinovať s financovaním z 
NGEU; zastáva názor, že by sa mala 
venovať osobitná pozornosť MSP a 
startupom, aby mohli využívať výhody 
environmentálnej a digitálnej 
transformácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Robert Hajšel, Łukasz Kohut, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Dan Nica

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť dostatočné finančné 
prostriedky, aby sa prispelo k dvojakému 
prechodu na klimatickú neutralitu do roku 
2050 a formovaniu európskeho digitálneho 
desaťročia; v tejto súvislosti upozorňuje na 
kľúčovú úlohu finančných prostriedkov pre 
program Horizont Európa, Nástroj na 
prepájanie Európy (NPE), najmä NPE – 
Energetika a NPE – Digitalizácia, 
Kozmický program, program Digitálna 
Európa, ako aj Fond na spravodlivú 
transformáciu, ktorý by sa mal podľa 
možnosti kombinovať s financovaním z 
NGEU;

4. zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť dostatočné finančné 
prostriedky, aby sa prispelo k dvojakému 
prechodu na dosiahnutie cieľov v oblasti 
energetiky a klímy do roku 2030 a 
klimatickú neutralitu do roku 2050 a 
formovaniu európskeho digitálneho 
desaťročia; v tejto súvislosti upozorňuje na 
kľúčovú úlohu finančných prostriedkov pre 
program Horizont Európa, Nástroj na 
prepájanie Európy (NPE), najmä NPE – 
Energetika a NPE – Digitalizácia, 
Kozmický program, program Digitálna 
Európa, ako aj Fond na spravodlivú 
transformáciu, ktorý by sa mal podľa 
možnosti kombinovať s financovaním z 
NGEU;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Nils Torvalds, Martina Dlabajová, Nicola Danti, 
Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Mauri Pekkarinen, Dominique Riquet

Návrh stanoviska
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Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť dostatočné finančné 
prostriedky, aby sa prispelo k dvojakému 
prechodu na klimatickú neutralitu do roku 
2050 a formovaniu európskeho digitálneho 
desaťročia; v tejto súvislosti upozorňuje na 
kľúčovú úlohu finančných prostriedkov pre 
program Horizont Európa, Nástroj na 
prepájanie Európy (NPE), najmä NPE – 
Energetika a NPE – Digitalizácia, 
Kozmický program, program Digitálna 
Európa, ako aj Fond na spravodlivú 
transformáciu, ktorý by sa mal podľa 
možnosti kombinovať s financovaním z 
NGEU;

4. zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť dostatočné finančné 
prostriedky, aby sa prispelo k dvojakému 
prechodu na klimatickú neutralitu do roku 
2050 a formovaniu európskeho digitálneho 
desaťročia; v tejto súvislosti upozorňuje na 
kľúčovú úlohu finančných prostriedkov pre 
program Horizont Európa, Nástroj na 
prepájanie Európy (NPE), najmä NPE – 
Energetika a NPE – Digitalizácia, 
Kozmický program, program Digitálna 
Európa, ako aj Fond na spravodlivú 
transformáciu, ktorý by mal byť podľa 
možnosti v súlade s financovaním z 
NGEU;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Elżbieta Kruk
v mene skupiny ECR
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc, Grzegorz Tobiszowski

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že každé opatrenie, 
ktoré urýchli dvojaký prechod, by malo 
byť sprevádzané zodpovedajúcimi 
politikami a konkrétnymi opatreniami 
zameranými na riadenie spôsobených 
negatívnych účinkov; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje potrebu masívneho 
financovania systémov, ako je 
Mechanizmus spravodlivej transformácie, 
ktorý je zriadený na podporu postihnutých 
území a komunít vrátane 
transformujúcich sa uhoľných regiónov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
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Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Marisa Matias, Sira Rego, Marc Botenga, Cornelia 
Ernst

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. pripomína význam výskumu a 
inovácií pri riešení kľúčovej výzvy, ktorou 
je včasné riešenie problému zmeny klímy, 
a to v záujme dosiahnutia hospodárstva s 
nulovou bilanciou emisií najneskôr 
do roku 2050; je presvedčený, že by sa 
mali podstatne zvýšiť výdavky súvisiace 
s klímou; žiada preto, aby sa príspevok 
Únie vyplácaný z rozpočtu ITER presunul 
na obnoviteľné zdroje energie a úspory 
energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Robert Hajšel
v mene skupiny S&D
Łukasz Kohut, Ivo Hristov, Josianne Cutajar, Carlos Zorrinho, Dan Nica

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. víta cieľ Európa pripravená na 
digitálny vek a požaduje investície 
do digitalizácie a digitálnej pripojiteľnosti 
s cieľom jasne vymedziť digitálne ciele do 
roku 2030 a riešiť výzvy súvisiace 
s kybernetickou bezpečnosťou, voľným 
tokom údajov, bezpečnosťou, 
zodpovednosťou a umelou inteligenciou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Christian Ehler
v mene skupiny PPE
François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Maria da Graça Carvalho, Massimiliano 
Salini, Pilar del Castillo Vera, Riho Terras, Hildegard Bentele, Maria Spyraki, 
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Gheorghe Falcă, Pernille Weiss, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Henna 
Virkkunen, Salvatore De Meo, Jerzy Buzek

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. víta nový európsky vesmírny 
program s celkovým rozpočtom 
14,8 miliardy EUR na obdobie 2021 –
 2027; pripomína, že kozmický priestor je 
kľúčovým odvetvím Únie s významným 
účinkom presahovania do iných 
hospodárskych odvetví, ktorý podporuje 
klimatickú a digitálnu transformáciu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Paolo Borchia

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. požaduje financovanie projektov v 
oblasti nízkouhlíkových technológií 
s cieľom poskytnúť európskym občanom 
bezpečné a cenovo dostupné dodávky 
energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Robert Hajšel
v mene skupiny S&D
Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Dan Nica

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. zdôrazňuje význam balíka opatrení 
„Fit for 55“ v oblastiach politiky, ako sú 
obnoviteľné zdroje energie, energetická 
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účinnosť a zdaňovanie energie, systém 
obchodovania s emisiami a mechanizmus 
kompenzácie na hraniciach, čo si 
vyžaduje vysokú úroveň investícií 
do energetickej infraštruktúry, 
energetickej efektívnosti, prepojení a 
výroby energie z obnoviteľných zdrojov; 
zdôrazňuje zásadnú úlohu vykonávania 
akčného plánu EÚ pre obehové 
hospodárstvo s cieľom dosiahnuť 
uvedené politiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Christian Ehler
v mene skupiny PPE
François-Xavier Bellamy, Tom Berendsen, Maria da Graça Carvalho, Massimiliano 
Salini, Pilar del Castillo Vera, Riho Terras, Hildegard Bentele, Maria Spyraki, 
Gheorghe Falcă, Pernille Weiss, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Henna 
Virkkunen, Salvatore De Meo, Jerzy Buzek

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. zdôrazňuje potrebu rýchleho a 
úplného vykonávania Fondu na 
spravodlivú transformáciu s cieľom 
podporiť spravodlivú a spoločensky 
prijateľnú transformáciu energetiky, 
zmierniť jej sociálno-ekonomické vplyvy a 
zároveň zachovať hospodársku 
konkurencieschopnosť, ako aj 
energetickú bezpečnosť a cenovú 
dostupnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Marisa Matias, Sira Rego, Marc Botenga, Cornelia 
Ernst

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

4b. pripomína, že núdzová situácia v 
oblasti klímy, ktorej čelíme, si vyžaduje 
prijatie radikálnych opatrení; domnieva 
sa, že na urýchlenie energetickej 
transformácie by sa mali podporovať 
verejné investície do energie 
z obnoviteľných zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Christian Ehler
v mene skupiny PPE
Tom Berendsen, Maria da Graça Carvalho, Massimiliano Salini, Pilar del Castillo Vera, 
Riho Terras, Hildegard Bentele, Maria Spyraki, Gheorghe Falcă, Pernille Weiss, 
François-Xavier Bellamy, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Henna Virkkunen, 
Salvatore De Meo, Jerzy Buzek

Návrh stanoviska
Odsek 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4c. zdôrazňuje, že v záujme 
formovania európskeho digitálneho 
desaťročia musia programy Únie 
podporujúce digitálnu transformáciu, ako 
sú program Digitálna Európa, nástroj 
NPE – Digitalizácia a program Horizont 
Európa, získať dostatočné finančné 
prostriedky; zdôrazňuje, že je dôležité 
zabezpečiť kontinuitu investícií do 
vysokovýkonných výpočtových a 
kvantových technológií, a požaduje 
primeranú úroveň financovania pre 
spoločný podnik pre európsku 
vysokovýkonnú výpočtovú techniku 
vzhľadom na vysoký objem zdrojov, ktoré 
budú potrebné na rozvoj európskeho 
ekosystému vysokovýkonnej výpočtovej 
techniky a na ďalšie vykonávanie ambícií 
hlavnej kvantovej iniciatívy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
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Giorgos Georgiou, Sandra Pereira, Marisa Matias, Sira Rego, Marc Botenga, Cornelia 
Ernst

Návrh stanoviska
Odsek 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4c. domnieva sa že vplyv a dôsledky 
pandémie COVID-19 prehĺbili 
pretrvávajúce nedostatky v systémoch 
zdravotnej starostlivosti a preukázali 
potrebu investovať do výskumu v oblasti 
zdravia s cieľom zabezpečiť zdravie ako 
verejný statok pre všetkých a zvýšiť 
kvalitu života občanov; sú potrebné nové 
prístupy k zdravotnej starostlivosti 
zameranej na človeka; žiada preto, aby sa 
v rozpočte na rok 2022 výraznejšie 
podporovalo zabezpečenie prístupu 
k vakcínam, liekom a kvalitným verejným 
zdravotníckym službám pre všetkých;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Christian Ehler
v mene skupiny PPE
François-Xavier Bellamy, Maria da Graça Carvalho, Massimiliano Salini, Pilar del 
Castillo Vera, Pernille Weiss, Gheorghe Falcă, Maria Spyraki, Hildegard Bentele, Riho 
Terras, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Henna Virkkunen, 
Salvatore De Meo, Jerzy Buzek

Návrh stanoviska
Odsek 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4d. zdôrazňuje potrebu podporovať 
konkurencieschopnosť a strategickú 
autonómiu Únie, víta dodatočné finančné 
prostriedky pridelené v rámci rokovaní o 
VFR na program InvestEU a domnieva 
sa, že financovanie by sa malo 
zameriavať na dlhodobé investície 
s cieľom pomôcť pri obnove hospodárstva 
EÚ, a v tejto súvislosti žiada dostatočné 
financovanie na podporu MSP, 
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mikropodnikov a startupov, ktoré boli 
vážne postihnuté krízou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Christian Ehler
v mene skupiny PPE
Ioan-Rareş Bogdan, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek

Návrh stanoviska
Odsek 4 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4e. zdôrazňuje odporúčanie poradnej 
skupiny pre oceľ a poradnej skupiny pre 
uhlie vrátiť investície do výskumu v rámci 
Výskumného fondu pre uhlie a oceľ na 
jeho historickú úroveň, čo znamená 
60 miliónov EUR ročne; konštatuje, že 
investície prispejú k úspechu európskeho 
partnerstva v oblasti čistej ocele;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Rasmus Andresen
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. požaduje dostatočné financovanie a 
personál pre agentúry EÚ, najmä agentúru 
ACER a novú Agentúru pre kozmický 
program.

5. požaduje dostatočné financovanie a 
personál pre agentúry EÚ, najmä novú 
Agentúru pre kozmický program 
a agentúru ACER, ktorá už mnoho rokov 
nemá dostatok finančných prostriedkov a 
zamestnancov, čo ohrozuje jej fungovanie 
a jej schopnosť plniť svoje úlohy v oblasti 
monitorovania a transparentnosti trhu, 
ako aj dodatočné úlohy, ktoré jej boli 
zverené na základe nedávnych právnych 
predpisov vrátane balíka opatrení v oblasti 
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čistej energie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Paolo Borchia

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. požaduje dostatočné financovanie a 
personál pre agentúry EÚ, najmä 
agentúru ACER a novú Agentúru pre 
kozmický program.

5. požaduje, aby sa pred prijatím 
akýchkoľvek nových finančných záväzkov 
dôkladne posúdilo, či je na plnenie 
povinností agentúr EÚ 
potrebné dodatočné financovanie a 
personál.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Nils Torvalds, Martina Dlabajová, Nicola Danti, 
Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Mauri Pekkarinen, Dominique Riquet

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. požaduje dostatočné financovanie a 
personál pre agentúry EÚ, najmä agentúru 
ACER a novú Agentúru pre kozmický 
program.

5. požaduje dostatočné financovanie a 
personál pre agentúry EÚ, najmä agentúru 
ACER, BEREC, ENISA a novú Agentúru 
pre kozmický program.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Valérie Hayer, Christophe Grudler, Nils Torvalds, Martina Dlabajová, Nicola Danti, 
Iskra Mihaylova, Klemen Grošelj, Mauri Pekkarinen, Dominique Riquet

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje nevyhnutnosť 
podporovať konkurencieschopnosť 
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a priemyselnú kapacitu Európy a 
zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť 
značné finančné prostriedky na podporu 
MSP, mikropodnikov a startupov, ktoré 
kríza vážne zasiahla; okrem toho 
zdôrazňuje, že v tejto súvislosti je dôležité 
posilniť strategickú autonómiu EÚ a 
kľúčovú úlohu programov, ako je 
Európsky obranný fond, ktoré potrebujú 
čas na to, aby sa stali plne funkčnými, a 
vyžaduje, aby sa urýchlene pridelila veľká 
suma finančných prostriedkov.

Or. en


