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Pozmeňujúci návrh 1
Vlad-Marius Botoş

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. uznáva, že európske hospodárstvo 
vykazuje znaky menej dynamického rastu; 
zdôrazňuje, že je potrebné urobiť viac pre 
podporu členských štátov, ktoré zažívajú 
pomalší rast a vysokú nezamestnanosť, 
najmä v prípadoch, keď sa to dotýka 
mladých ľudí;

1. uznáva, že európske hospodárstvo 
vykazuje už šiesty rok neprerušovaný rast 
a v roku 2019 naďalej expandovalo, 
pričom poskytlo pracovné miesta 
rekordnému počtu ľudí a zachránilo ich 
pred chudobou a sociálnym vylúčením; 
uznáva, že štrukturálne reformy, 
investície a zodpovedné fiškálne politiky 
vykonávané členskými štátmi prispeli k 
súčasnému hospodárskemu rastu, kým 
politika súdržnosti zohrávala kľúčovú 
úlohu, aj keď je potrebné urobiť viac pre 
členské štáty s pomalším rastom a vyššou 
nezamestnanosťou, najmä v prípadoch, 
keď sa to dotýka mladých ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. uznáva, že európske hospodárstvo 
vykazuje znaky menej dynamického rastu; 
zdôrazňuje, že je potrebné urobiť viac pre 
podporu členských štátov, ktoré zažívajú 
pomalší rast a vysokú nezamestnanosť, 
najmä v prípadoch, keď sa to dotýka 
mladých ľudí;

1. berie na vedomie uznanie 
Európskej komisie, že perspektívy rastu sa 
oslabili, investície a potenciálny rast stále 
ostávajú na úrovni pred krízou, 
hospodárske rozdiely medzi regiónmi EÚ 
sa zväčšili, nerovnosti v rámci EÚ narástli 
a znižovanie nezamestnanosti sa 
spomalilo; zdôrazňuje, že je potrebné 
urobiť viac pre podporu regiónov a krajín 
EÚ, ktoré zažívajú pomalší rast, väčšie 
nerovnosti a vysokú nezamestnanosť, 
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najmä v prípadoch, keď sa to dotýka 
mladých ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Mathilde Androuët

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. uznáva, že európske hospodárstvo 
vykazuje znaky menej dynamického rastu; 
zdôrazňuje, že je potrebné urobiť viac pre 
podporu členských štátov, ktoré zažívajú 
pomalší rast a vysokú nezamestnanosť, 
najmä v prípadoch, keď sa to dotýka 
mladých ľudí;

1. uznáva, že európske hospodárstvo 
vykazuje znaky menej dynamického rastu; 
zdôrazňuje, že je potrebné urobiť viac pre 
podporu členských štátov, ktoré zažívajú 
pomalší rast a vysokú nezamestnanosť, 
najmä v prípadoch, keď sa to dotýka 
mladých ľudí; pripomína, že jednotný trh 
nemožno budovať pri porušovaní 
ľudských práv; trvá na ochrane osobných 
údajov a duševného vlastníctva v rámci 
digitálneho jednotného trhu; pripomína 
potrebu bojovať proti premiestňovaniu 
prevádzok s cieľom obmedziť 
medzinárodnú dopravu, pri ktorej sa 
vypúšťajú skleníkové plyny;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 4
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. uznáva, že európske hospodárstvo 
vykazuje znaky menej dynamického rastu; 
zdôrazňuje, že je potrebné urobiť viac pre 
podporu členských štátov, ktoré zažívajú 
pomalší rast a vysokú nezamestnanosť, 
najmä v prípadoch, keď sa to dotýka 

1. uznáva, že európske hospodárstvo 
vykazuje znaky menej dynamického rastu; 
zdôrazňuje, že je potrebné urobiť viac pre 
podporu členských štátov, ktoré zažívajú 
pomalší rast a vysokú nezamestnanosť a 
ktoré čelia veľkému vyľudňovaniu, najmä 
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mladých ľudí; v prípadoch, keď sa to dotýka mladých 
ľudí; poukazuje na to, že nedostatok práce 
v menej rozvinutých regiónoch môže 
ohroziť účinné vykonávanie politiky 
súdržnosti;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 5
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. uznáva, že európske hospodárstvo 
vykazuje znaky menej dynamického rastu; 
zdôrazňuje, že je potrebné urobiť viac pre 
podporu členských štátov, ktoré zažívajú 
pomalší rast a vysokú nezamestnanosť, 
najmä v prípadoch, keď sa to dotýka 
mladých ľudí;

1. uznáva, že európske hospodárstvo 
vykazuje znaky menej dynamického rastu; 
zdôrazňuje, že je potrebné urobiť viac pre 
podporu členských štátov, ktoré zažívajú 
pomalší rast a vysokú nezamestnanosť, 
najmä v prípadoch, keď sa to dotýka 
mladých ľudí; zdôrazňuje, že ratingová 
agentúra nedávno znížila ročný výhľad 
týkajúci sa úverovej bonity štátov v 
eurozóne na rok 2020 zo „stabilného“ na 
„negatívny“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Tamás Deutsch

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. uznáva, že európske hospodárstvo 
vykazuje znaky menej dynamického rastu; 
zdôrazňuje, že je potrebné urobiť viac pre 
podporu členských štátov, ktoré zažívajú 
pomalší rast a vysokú nezamestnanosť, 
najmä v prípadoch, keď sa to dotýka 

1. uznáva, že európske hospodárstvo 
vykazuje znaky menej dynamického rastu; 
zdôrazňuje, že je potrebné urobiť viac pre 
podporu členských štátov, ktoré zažívajú 
pomalší rast a vysokú nezamestnanosť, 
najmä v prípadoch, keď sa to dotýka 
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mladých ľudí; mladých ľudí; zdôrazňuje, že sú potrebné 
investície s cieľom uľahčiť integráciu 
mladých ľudí a dlhodobo 
nezamestnaných osôb na trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. uznáva, že európske hospodárstvo 
vykazuje znaky menej dynamického rastu; 
zdôrazňuje, že je potrebné urobiť viac pre 
podporu členských štátov, ktoré zažívajú 
pomalší rast a vysokú nezamestnanosť, 
najmä v prípadoch, keď sa to dotýka 
mladých ľudí;

1. uznáva, že európske hospodárstvo 
vykazuje znaky menej dynamického rastu; 
zdôrazňuje, že je potrebné urobiť viac pre 
podporu členských štátov, ktoré zažívajú 
pomalší rast a vysokú nezamestnanosť, 
najmä v prípadoch, keď sa to dotýka 
mladých ľudí, mohli by sa vytvoriť 
špeciálne systémy subvencií na podporu a 
zvýšenie zamestnanosti v tomto ohľade;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Niklas Nienaß
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. uznáva, že európske hospodárstvo 
vykazuje znaky menej dynamického rastu; 
zdôrazňuje, že je potrebné urobiť viac pre 
podporu členských štátov, ktoré zažívajú 
pomalší rast a vysokú nezamestnanosť, 
najmä v prípadoch, keď sa to dotýka 
mladých ľudí;

1. uznáva, že európske hospodárstvo 
vykazuje znaky menej dynamického rastu; 
zdôrazňuje, že je potrebné urobiť viac pre 
podporu členských štátov, ktoré zažívajú 
pomalší rast a vysokú nezamestnanosť, 
najmä v prípadoch, keď sa to dotýka 
mladých ľudí, rovnako ako problémy 
spojené so zmenou klímy a činnosti 
škodlivé pre životné prostredie;



AM\1197451SK.docx 7/62 PE646.910v02-00

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Manolis Kefalogiannis

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. uznáva, že európske hospodárstvo 
vykazuje znaky menej dynamického rastu; 
zdôrazňuje, že je potrebné urobiť viac pre 
podporu členských štátov, ktoré zažívajú 
pomalší rast a vysokú nezamestnanosť, 
najmä v prípadoch, keď sa to dotýka 
mladých ľudí;

1. uznáva, že európske hospodárstvo 
vykazuje znaky menej dynamického rastu; 
poukazuje na to, že zraniteľné miesta 
pretrvávajú; zdôrazňuje, že je potrebné 
urobiť viac pre podporu členských štátov, 
ktoré sú najviac zasiahnuté krízou a 
zažívajú pomalší rast a vysokú 
nezamestnanosť, najmä v prípadoch, keď 
sa to dotýka mladých ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. uznáva, že európske hospodárstvo 
vykazuje znaky menej dynamického rastu; 
zdôrazňuje, že je potrebné urobiť viac pre 
podporu členských štátov, ktoré zažívajú 
pomalší rast a vysokú nezamestnanosť, 
najmä v prípadoch, keď sa to dotýka 
mladých ľudí;

1. uznáva, že európske hospodárstvo 
vykazuje znaky menej dynamického rastu, 
keďže Komisia predpokladá na obdobie 
rokov 2020/2021 rast HDP v eurozóne o 
1,2 %; zdôrazňuje, že je potrebné urobiť 
viac pre podporu členských štátov, ktoré 
zažívajú pomalší rast a vysokú 
nezamestnanosť, najmä v prípadoch, keď 
sa to dotýka mladých ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
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Josianne Cutajar

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. uznáva, že európske hospodárstvo 
vykazuje znaky menej dynamického rastu; 
zdôrazňuje, že je potrebné urobiť viac pre 
podporu členských štátov, ktoré zažívajú 
pomalší rast a vysokú nezamestnanosť, 
najmä v prípadoch, keď sa to dotýka 
mladých ľudí;

1. uznáva, že európske hospodárstvo 
vykazuje znaky menej dynamického rastu 
a že nerovnosti stále pretrvávajú; 
zdôrazňuje, že je potrebné urobiť viac 
v boji proti týmto nerovnostiam a pre 
podporu členských štátov, ktoré zažívajú 
pomalší rast a vysokú nezamestnanosť, 
najmä v prípadoch, keď sa to dotýka 
mladých ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. uznáva, že európske hospodárstvo 
vykazuje znaky menej dynamického rastu; 
zdôrazňuje, že je potrebné urobiť viac pre 
podporu členských štátov, ktoré zažívajú 
pomalší rast a vysokú nezamestnanosť, 
najmä v prípadoch, keď sa to dotýka 
mladých ľudí;

1. uznáva, že európske hospodárstvo 
vykazuje znaky menej dynamického rastu; 
zdôrazňuje, že je potrebné urobiť viac pre 
podporu členských štátov, ktoré zažívajú 
pomalší rast a vysokú nezamestnanosť, 
ktorá sa v eurozóne v období rokov 
2020/2021 predpokladá na úrovni 7 %, 
najmä v prípadoch, keď sa to dotýka 
mladých ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh stanoviska
Odsek 1
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. uznáva, že európske hospodárstvo 
vykazuje znaky menej dynamického rastu; 
zdôrazňuje, že je potrebné urobiť viac pre 
podporu členských štátov, ktoré zažívajú 
pomalší rast a vysokú nezamestnanosť, 
najmä v prípadoch, keď sa to dotýka 
mladých ľudí;

1. uznáva, že európske hospodárstvo 
vykazuje znaky menej dynamického rastu; 
zdôrazňuje, že je potrebné urobiť viac pre 
podporu členských štátov, ktoré zažívajú 
pomalší rast a vysokú nezamestnanosť, 
najmä v prípadoch, keď sa to dotýka 
mladých ľudí a najmenej rozvinutých 
regiónov;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 14
Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. uznáva, že európske hospodárstvo 
vykazuje znaky menej dynamického rastu; 
zdôrazňuje, že je potrebné urobiť viac pre 
podporu členských štátov, ktoré zažívajú 
pomalší rast a vysokú nezamestnanosť, 
najmä v prípadoch, keď sa to dotýka 
mladých ľudí;

1. uznáva, že európske hospodárstvo 
vykazuje znaky menej dynamického rastu; 
zdôrazňuje, že je potrebné urobiť viac pre 
podporu členských štátov, ktoré zažívajú 
pomalší rast a vysokú nezamestnanosť, 
najmä v prípadoch, keď sa to dotýka 
mladých ľudí a zraniteľných skupín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. uznáva, že európske hospodárstvo 
vykazuje znaky menej dynamického rastu; 
zdôrazňuje, že je potrebné urobiť viac pre 
podporu členských štátov, ktoré zažívajú 
pomalší rast a vysokú nezamestnanosť, 
najmä v prípadoch, keď sa to dotýka 

1. uznáva, že európske hospodárstvo 
naďalej rastie, aj keď s veľkými 
rozdielmi; zdôrazňuje, že je potrebné 
urobiť viac pre podporu regiónov, ktoré 
zažívajú pomalší rast a vysokú 
nezamestnanosť, najmä v prípadoch, keď 
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mladých ľudí; sa to dotýka mladých ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. poznamenáva, že v období rokov 
2020/2021 sa očakáva pomalší rast vývozu 
ako v predchádzajúcich 10 rokoch; 
zdôrazňuje význam iniciatív na podporu 
vývozu pre podporu hospodárskeho rastu 
v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Odsek 1 – bod 2 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. poukazuje na to, že iniciatívy na 
podporu vývozu by mohli pomôcť vyriešiť 
otázky nezamestnanosti, zvýšiť súdržnosť 
a zmierniť hospodárske regionálne 
rozdiely;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Tamás Deutsch

Návrh stanoviska
Odsek 2
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. konštatuje, že vyhliadky 
celosvetového rastu sú neisté a že 
obchodné napätie v spracovateľskom 
priemysle má negatívny vplyv na 
investície;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Niklas Nienaß
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. konštatuje, že vyhliadky 
celosvetového rastu sú neisté a že 
obchodné napätie v spracovateľskom 
priemysle má negatívny vplyv na 
investície;

2. konštatuje, že vyhliadky 
celosvetového rastu sú neisté a že 
obchodné napätie v spracovateľskom 
priemysle má negatívny vplyv na 
investície; je pevne presvedčený, že je 
naliehavo potrebné zmeniť naše 
hospodárstvo z lineárneho na obehové, a 
vyzýva Komisiu, aby začala meniť politiky 
z paradigmy založenej na raste na 
udržateľný rozvoj po raste, a vytvorila tak 
udržateľný základ pre hospodársku a 
menovú úniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Vlad-Marius Botoş

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. konštatuje, že vyhliadky 
celosvetového rastu sú neisté a že 
obchodné napätie v spracovateľskom 

2. zdôrazňuje, že správne cielené 
investície sú veľmi dôležité pre posilnenie 
hospodárstva EÚ, a to v kombinácii so 
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priemysle má negatívny vplyv na 
investície;

zlepšením účinnosti a orientácie na 
výsledky v rámci politiky súdržnosti a 
dobre dojednaných obchodných dohôd s 
tretími krajinami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. konštatuje, že vyhliadky 
celosvetového rastu sú neisté a že 
obchodné napätie v spracovateľskom 
priemysle má negatívny vplyv na 
investície;

2. konštatuje, že vyhliadky 
celosvetového rastu sú neisté a že 
obchodné napätie v spracovateľskom 
priemysle má negatívny vplyv na investície 
do vybavenia, pričom sa predpokladá, že 
budú v období rokov 2020/2021 takmer 
dvakrát nižšie ako v roku 2018;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. konštatuje, že vyhliadky 
celosvetového rastu sú neisté a že 
obchodné napätie v spracovateľskom 
priemysle má negatívny vplyv na 
investície;

2. konštatuje, že vyhliadky 
celosvetového rastu zostávajú nízke a 
očakáva sa pomalší rast ako v rokoch 
2014 – 2018, kým obchodné napätie v 
spracovateľskom priemysle má negatívny 
vplyv na investície;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
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Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Odsek 2 – bod 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. poukazuje na to, že aj bez 
potenciálneho vystupňovania obchodnej 
vojny Komisia predpokladá na obdobie 
rokov 2020/2021 nízky rast vyspelých 
hospodárstiev len na úrovni 1,6 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
rast produktivity v EÚ zostáva výrazne 
pod úrovňou ostatných svetových hráčov; 
navyše poukazuje na to, že sa zväčšili 
nerovnosti v rámci EÚ, pričom na úrovni 
regiónov 10 % regiónov s najvyšším 
výkonom je šesťkrát produktívnejších ako 
10 % regiónov s najnižším výkonom; v 
tejto súvislosti víta vytvorenie 
vnútroštátnych výborov pre produktivitu s 
cieľom podporiť vnútroštátne diskusie 
týkajúce sa spôsobu zvýšenia produktivity 
a posilnenia zodpovednosti jednotlivých 
krajín za štrukturálne reformy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Návrh stanoviska
Odsek 3
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. poukazuje na to, že európsky 
semester musí konzistentne prispievať k 
odstraňovaniu sociálnych, hospodárskych 
a územných nerovností a rozdielov medzi 
regiónmi EÚ;

3. zdôrazňuje, že nízke príjmy v 
niektorých členských štátoch zostávajú 
problémom politiky súdržnosti, vysoké 
miery chudoby spolu s neistým 
zamestnaním vedú k vysokej miere 
emigrácie vo vnútri Európskej únie, a to 
si vyžaduje jasné a koncentrované 
opatrenia na zabezpečenie demografickej 
rovnováhy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Mathilde Androuët

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. poukazuje na to, že európsky 
semester musí konzistentne prispievať k 
odstraňovaniu sociálnych, hospodárskych a 
územných nerovností a rozdielov medzi 
regiónmi EÚ;

3. poukazuje na to, že európsky 
semester musí konzistentne prispievať k 
odstraňovaniu sociálnych, hospodárskych a 
územných nerovností a rozdielov medzi 
regiónmi EÚ; trvá na skutočnosti, že 
členské štáty zohrávajú základnú úlohu 
v rámci hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja regiónov, ako aj v rámci rastu 
Európskej únie; pripomína, že spolupráca 
národných vlád je podstatná na úspešnú 
realizáciu európskeho ekologického 
dohovoru; trvá na tom, aby realizáciu 
cieľov európskeho ekologického 
dohovoru vykonávali predovšetkým štáty, 
ktoré sú prirodzenými sprostredkovateľmi 
medzi Európskou úniou a regiónmi;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 27
Niklas Nienaß
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. poukazuje na to, že európsky 
semester musí konzistentne prispievať k 
odstraňovaniu sociálnych, hospodárskych a 
územných nerovností a rozdielov medzi 
regiónmi EÚ;

3. poukazuje na to, že európsky 
semester musí konzistentne prispievať k 
odstraňovaniu sociálnych, hospodárskych a 
územných nerovností a rozdielov medzi 
regiónmi EÚ; požaduje zmenu všetkých 
druhov investícií na udržateľné investície; 
požaduje, aby sa fondy EŠIF použili na 
udržateľnú mobilitu, podnikanie v oblasti 
ekológie, zelenú infraštruktúru a 
postupné vyradenie fosílnych palív s 
cieľom zabrániť akémukoľvek 
poškodzovaniu životného prostredia a 
klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos, Maria Spyraki

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. poukazuje na to, že európsky 
semester musí konzistentne prispievať k 
odstraňovaniu sociálnych, hospodárskych a 
územných nerovností a rozdielov medzi 
regiónmi EÚ;

3. poukazuje na to, že európsky 
semester musí konzistentne prispievať k 
odstraňovaniu sociálnych, hospodárskych a 
územných nerovností a rozdielov medzi 
rôznymi regiónmi EÚ; zdôrazňuje, že 
pokračujúca geografická nerovnováha v 
investíciách EIB vzbudzuje veľké obavy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Josianne Cutajar

Návrh stanoviska
Odsek 3
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. poukazuje na to, že európsky 
semester musí konzistentne prispievať k 
odstraňovaniu sociálnych, hospodárskych a 
územných nerovností a rozdielov medzi 
regiónmi EÚ;

3. poukazuje na to, že európsky 
semester musí konzistentne prispievať k 
odstraňovaniu sociálnych, hospodárskych a 
územných nerovností a rozdielov medzi 
regiónmi EÚ vrátane tých 
najokrajovejších regiónov, ako sú ostrovy, 
horské oblasti a riedko osídlené oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Erik Bergkvist

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. poukazuje na to, že európsky 
semester musí konzistentne prispievať k 
odstraňovaniu sociálnych, hospodárskych a 
územných nerovností a rozdielov medzi 
regiónmi EÚ;

3. poukazuje na to, že európsky 
semester musí konzistentne prispievať k 
odstraňovaniu sociálnych, hospodárskych a 
územných nerovností a rozdielov medzi 
regiónmi EÚ; a preto sú potrebné nové 
ukazovatele zamerané aj na sociálne 
aspekty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. poukazuje na to, že európsky 
semester musí konzistentne prispievať k 
odstraňovaniu sociálnych, hospodárskych a 
územných nerovností a rozdielov medzi 
regiónmi EÚ;

3. poukazuje na to, že európsky 
semester musí zabezpečiť posilnenie 
fondov súdržnosti tak, aby prispievali k 
odstraňovaniu sociálnych, hospodárskych a 
územných nerovností a rozdielov medzi 
regiónmi EÚ;



AM\1197451SK.docx 17/62 PE646.910v02-00

SK

Or. es

Pozmeňujúci návrh 32
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. poukazuje na to, že európsky 
semester musí konzistentne prispievať k 
odstraňovaniu sociálnych, hospodárskych a 
územných nerovností a rozdielov medzi 
regiónmi EÚ;

3. poukazuje na to, že európsky 
semester musí konzistentne prispievať k 
zvyšovaniu konkurencieschopnosti a 
odstraňovaniu sociálnych, hospodárskych a 
územných nerovností a rozdielov medzi 
regiónmi EÚ;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 33
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. poukazuje na to, že európsky 
semester musí konzistentne prispievať k 
odstraňovaniu sociálnych, hospodárskych a 
územných nerovností a rozdielov medzi 
regiónmi EÚ;

3. poukazuje na to, že európsky 
semester musí konzistentne prispievať k 
odstraňovaniu sociálnych, hospodárskych a 
územných nerovností a rozdielov medzi 
krajinami a regiónmi EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Návrh stanoviska
Odsek 3
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. poukazuje na to, že európsky 
semester musí konzistentne prispievať k 
odstraňovaniu sociálnych, hospodárskych a 
územných nerovností a rozdielov medzi 
regiónmi EÚ;

3. poukazuje na to, že európsky 
semester by mal konzistentne prispievať k 
odstraňovaniu sociálnych, hospodárskych a 
územných nerovností a rozdielov medzi 
regiónmi EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Tamás Deutsch

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. poukazuje na to, že európsky 
semester musí konzistentne prispievať k 
odstraňovaniu sociálnych, hospodárskych a 
územných nerovností a rozdielov medzi 
regiónmi EÚ;

3. poukazuje na to, že európsky 
semester môže tiež prispievať k 
odstraňovaniu sociálnych, hospodárskych a 
územných nerovností a rozdielov medzi 
regiónmi EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Tamás Deutsch

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že európsky semester 
by mal presadzovať ďalšiu hospodársku a 
sociálnu konvergenciu medzi regiónmi a 
členskými štátmi tým, že sa upravia 
obchodné nerovnováhy, zníži nadmerný 
prebytok a uplatnia existujúce sankcie; 
zdôrazňuje skutočnosť, že európsky cieľ 
inkluzívnejšieho rastu nesie so sebou 
väčšie investície do infraštruktúry, 
vzdelávania a odbornej prípravy, 
zdravotníctva a výskumu a inovácií; 

vypúšťa sa
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zdôrazňuje, že zvýšenie produktivity by 
malo viesť k zvýšeniu miezd;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Erik Bergkvist

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že európsky semester 
by mal presadzovať ďalšiu hospodársku a 
sociálnu konvergenciu medzi regiónmi a 
členskými štátmi tým, že sa upravia 
obchodné nerovnováhy, zníži nadmerný 
prebytok a uplatnia existujúce sankcie; 
zdôrazňuje skutočnosť, že európsky cieľ 
inkluzívnejšieho rastu nesie so sebou 
väčšie investície do infraštruktúry, 
vzdelávania a odbornej prípravy, 
zdravotníctva a výskumu a inovácií; 
zdôrazňuje, že zvýšenie produktivity by 
malo viesť k zvýšeniu miezd;

4. zdôrazňuje skutočnosť, že európsky 
cieľ inkluzívnejšieho rastu nesie so sebou 
väčšie investície do ekologických 
pracovných miest, infraštruktúry, 
vzdelávania a odbornej prípravy, 
zdravotníctva a výskumu a inovácií; 
zdôrazňuje, že zvýšenie produktivity by 
malo viesť k zvýšeniu miezd;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Vlad-Marius Botoş

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že európsky semester 
by mal presadzovať ďalšiu hospodársku a 
sociálnu konvergenciu medzi regiónmi a 
členskými štátmi tým, že sa upravia 
obchodné nerovnováhy, zníži nadmerný 
prebytok a uplatnia existujúce sankcie; 
zdôrazňuje skutočnosť, že európsky cieľ 
inkluzívnejšieho rastu nesie so sebou 

4. zdôrazňuje, že veľké regionálne 
a územné rozdiely sú aj naďalej veľmi 
znepokojivé; v tomto ohľade sú investície 
politiky súdržnosti zásadné pre zmiernenie 
týchto rozdielov a víta silnejšie prepojenie 
medzi politikou súdržnosti a 
štrukturálnymi reformami vo VFR na 
obdobie rokov 2021 – 2027;
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väčšie investície do infraštruktúry, 
vzdelávania a odbornej prípravy, 
zdravotníctva a výskumu a inovácií; 
zdôrazňuje, že zvýšenie produktivity by 
malo viesť k zvýšeniu miezd;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že európsky semester 
by mal presadzovať ďalšiu hospodársku a 
sociálnu konvergenciu medzi regiónmi a 
členskými štátmi tým, že sa upravia 
obchodné nerovnováhy, zníži nadmerný 
prebytok a uplatnia existujúce sankcie; 
zdôrazňuje skutočnosť, že európsky cieľ 
inkluzívnejšieho rastu nesie so sebou 
väčšie investície do infraštruktúry, 
vzdelávania a odbornej prípravy, 
zdravotníctva a výskumu a inovácií; 
zdôrazňuje, že zvýšenie produktivity by 
malo viesť k zvýšeniu miezd;

4. zdôrazňuje, že európsky semester 
by mal presadzovať ďalšiu hospodársku a 
sociálnu konvergenciu medzi regiónmi a 
členskými štátmi tým, že sa upravia 
obchodné nerovnováhy, zníži nadmerný 
prebytok a uplatnia existujúce sankcie; 
zdôrazňuje skutočnosť, že európsky cieľ 
inkluzívnejšieho rastu nesie so sebou 
väčšie investície do infraštruktúry, 
vzdelávania a odbornej prípravy, 
zdravotníctva a výskumu a inovácií; 
zdôrazňuje, že zvýšenie produktivity by 
malo viesť k zvýšeniu miezd; 
poznamenáva, že podľa predpokladov 
Komisie sa očakáva, že rast reálnych 
odmien zamestnancov na osobu v 
eurozóne bude v nasledujúcich dvoch 
rokoch nižší ako 1 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Niklas Nienaß
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 4
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že európsky semester 
by mal presadzovať ďalšiu hospodársku a 
sociálnu konvergenciu medzi regiónmi a 
členskými štátmi tým, že sa upravia 
obchodné nerovnováhy, zníži nadmerný 
prebytok a uplatnia existujúce sankcie; 
zdôrazňuje skutočnosť, že európsky cieľ 
inkluzívnejšieho rastu nesie so sebou 
väčšie investície do infraštruktúry, 
vzdelávania a odbornej prípravy, 
zdravotníctva a výskumu a inovácií; 
zdôrazňuje, že zvýšenie produktivity by 
malo viesť k zvýšeniu miezd;

4. zdôrazňuje, že európsky semester 
by mal presadzovať ďalšiu hospodársku a 
sociálnu konvergenciu medzi regiónmi a 
členskými štátmi tým, že sa upravia 
obchodné nerovnováhy a zníži nadmerný 
prebytok; zdôrazňuje skutočnosť, že 
európsky cieľ inkluzívnejšieho rastu nesie 
so sebou väčšie investície do zelenej 
infraštruktúry, vzdelávania a odbornej 
prípravy, zdravotníctva, boja proti zmene 
klímy a výskumu a inovácií; zdôrazňuje, že 
zvýšenie produktivity by malo viesť k 
zvýšeniu miezd; domnieva sa, že by sa mal 
klásť väčší dôraz na boj proti nerovnosti 
aj prostredníctvom financovania v rámci 
politiky súdržnosti uplatňovaním 
účinných nástrojov a zacielením zdrojov 
na tento účel;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Stelios Kympouropoulos, Maria Spyraki

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že európsky semester 
by mal presadzovať ďalšiu hospodársku a 
sociálnu konvergenciu medzi regiónmi a 
členskými štátmi tým, že sa upravia 
obchodné nerovnováhy, zníži nadmerný 
prebytok a uplatnia existujúce sankcie; 
zdôrazňuje skutočnosť, že európsky cieľ 
inkluzívnejšieho rastu nesie so sebou 
väčšie investície do infraštruktúry, 
vzdelávania a odbornej prípravy, 
zdravotníctva a výskumu a inovácií; 
zdôrazňuje, že zvýšenie produktivity by 
malo viesť k zvýšeniu miezd;

4. zdôrazňuje, že európsky semester 
by mal presadzovať ďalšiu hospodársku a 
sociálnu konvergenciu medzi regiónmi a 
členskými štátmi tým, že sa upravia 
obchodné nerovnováhy, zníži nadmerný 
prebytok a uplatnia existujúce sankcie; 
zdôrazňuje skutočnosť, že európsky cieľ 
inkluzívnejšieho rastu nesie so sebou 
väčšie investície do infraštruktúry, 
vzdelávania a odbornej prípravy, 
zdravotníctva a výskumu a inovácií; 
predovšetkým zdôrazňuje, že EÚ by sa 
mala chopiť príležitosti investovať do 
zručností a infraštruktúry zameraných na 
budúcnosť, čo povedie k zvýšeniu 
produktivity a príjmu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že európsky semester 
by mal presadzovať ďalšiu hospodársku a 
sociálnu konvergenciu medzi regiónmi a 
členskými štátmi tým, že sa upravia 
obchodné nerovnováhy, zníži nadmerný 
prebytok a uplatnia existujúce sankcie; 
zdôrazňuje skutočnosť, že európsky cieľ 
inkluzívnejšieho rastu nesie so sebou 
väčšie investície do infraštruktúry, 
vzdelávania a odbornej prípravy, 
zdravotníctva a výskumu a inovácií; 
zdôrazňuje, že zvýšenie produktivity by 
malo viesť k zvýšeniu miezd;

4. zdôrazňuje, že európsky semester 
by mal presadzovať ďalšiu hospodársku a 
sociálnu konvergenciu medzi regiónmi a 
členskými štátmi tým, že sa upravia 
obchodné nerovnováhy, zníži nadmerný 
prebytok a zavedú kompenzačné 
opatrenia; zdôrazňuje skutočnosť, že 
európsky cieľ inkluzívnejšieho rastu nesie 
so sebou väčšie investície do 
infraštruktúry, vzdelávania a odbornej 
prípravy, zdravotníctva a výskumu a 
inovácií; zdôrazňuje, že zvýšenie 
produktivity by malo viesť k priaznivej 
klíme pre podnikanie, zvýšeniu miezd a 
atraktívnym pracovným miestam;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 43
Manolis Kefalogiannis, Maria Spyraki

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že európsky semester 
by mal presadzovať ďalšiu hospodársku a 
sociálnu konvergenciu medzi regiónmi a 
členskými štátmi tým, že sa upravia 
obchodné nerovnováhy, zníži nadmerný 
prebytok a uplatnia existujúce sankcie; 
zdôrazňuje skutočnosť, že európsky cieľ 
inkluzívnejšieho rastu nesie so sebou 
väčšie investície do infraštruktúry, 

4. zdôrazňuje, že európsky semester 
by mal presadzovať ďalšiu hospodársku a 
sociálnu konvergenciu medzi regiónmi a 
členskými štátmi tým, že sa upravia 
obchodné nerovnováhy, zníži nadmerný 
prebytok a uplatnia existujúce sankcie; 
zdôrazňuje skutočnosť, že európsky cieľ 
inkluzívnejšieho rastu nesie so sebou 
väčšie investície do udržateľnej 
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vzdelávania a odbornej prípravy, 
zdravotníctva a výskumu a inovácií; 
zdôrazňuje, že zvýšenie produktivity by 
malo viesť k zvýšeniu miezd;

infraštruktúry podporujúcej rast, 
vzdelávania a odbornej prípravy, 
zdravotníctva a výskumu a inovácií; 
zdôrazňuje, že zvýšenie produktivity by 
malo viesť k zvýšeniu miezd;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že európsky semester 
by mal presadzovať ďalšiu hospodársku a 
sociálnu konvergenciu medzi regiónmi a 
členskými štátmi tým, že sa upravia 
obchodné nerovnováhy, zníži nadmerný 
prebytok a uplatnia existujúce sankcie; 
zdôrazňuje skutočnosť, že európsky cieľ 
inkluzívnejšieho rastu nesie so sebou 
väčšie investície do infraštruktúry, 
vzdelávania a odbornej prípravy, 
zdravotníctva a výskumu a inovácií; 
zdôrazňuje, že zvýšenie produktivity by 
malo viesť k zvýšeniu miezd;

4. zdôrazňuje, že európsky semester 
by mal presadzovať ďalšiu hospodársku a 
sociálnu konvergenciu medzi regiónmi a 
členskými štátmi tým, že sa upravia 
obchodné nerovnováhy, zníži nadmerný 
prebytok a uplatnia existujúce sankcie; 
zdôrazňuje skutočnosť, že európsky cieľ 
inkluzívnejšieho rastu nesie so sebou 
väčšiu podporu vývozu a väčšie investície 
do infraštruktúry, vzdelávania a odbornej 
prípravy, zdravotníctva a výskumu a 
inovácií; zdôrazňuje, že zvýšenie 
produktivity by malo viesť k zvýšeniu 
miezd;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že európsky semester 
by mal presadzovať ďalšiu hospodársku a 
sociálnu konvergenciu medzi regiónmi a 
členskými štátmi tým, že sa upravia 

4. zdôrazňuje, že európsky semester 
by mal presadzovať ďalšiu hospodársku a 
sociálnu konvergenciu medzi regiónmi a 
členskými štátmi tým, že sa upravia 
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obchodné nerovnováhy, zníži nadmerný 
prebytok a uplatnia existujúce sankcie; 
zdôrazňuje skutočnosť, že európsky cieľ 
inkluzívnejšieho rastu nesie so sebou 
väčšie investície do infraštruktúry, 
vzdelávania a odbornej prípravy, 
zdravotníctva a výskumu a inovácií; 
zdôrazňuje, že zvýšenie produktivity by 
malo viesť k zvýšeniu miezd;

obchodné nerovnováhy, zníži nadmerný 
prebytok a uplatnia existujúce sankcie; 
zdôrazňuje skutočnosť, že európsky cieľ 
inkluzívnejšieho rastu nesie so sebou 
väčšie investície do infraštruktúry, 
vzdelávania a odbornej prípravy, 
zdravotníctva a výskumu, inovácií a 
digitalizácie; zdôrazňuje, že zvýšenie 
produktivity by malo viesť k zvýšeniu 
miezd;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 46
Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že európsky semester 
by mal presadzovať ďalšiu hospodársku a 
sociálnu konvergenciu medzi regiónmi a 
členskými štátmi tým, že sa upravia 
obchodné nerovnováhy, zníži nadmerný 
prebytok a uplatnia existujúce sankcie; 
zdôrazňuje skutočnosť, že európsky cieľ 
inkluzívnejšieho rastu nesie so sebou 
väčšie investície do infraštruktúry, 
vzdelávania a odbornej prípravy, 
zdravotníctva a výskumu a inovácií; 
zdôrazňuje, že zvýšenie produktivity by 
malo viesť k zvýšeniu miezd;

4. zdôrazňuje, že európsky semester 
by mal urýchliť ďalšiu hospodársku a 
sociálnu konvergenciu medzi regiónmi a 
členskými štátmi tým, že sa upravia 
obchodné nerovnováhy, zníži nadmerný 
prebytok a uplatnia existujúce sankcie; 
zdôrazňuje skutočnosť, že európsky cieľ 
inkluzívnejšieho rastu nesie so sebou 
väčšie investície do infraštruktúry, 
vzdelávania a odbornej prípravy, 
zdravotníctva a výskumu a inovácií; 
zdôrazňuje, že zvýšenie produktivity by 
malo viesť k zvýšeniu miezd;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 4
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že európsky semester 
by mal presadzovať ďalšiu hospodársku a 
sociálnu konvergenciu medzi regiónmi a 
členskými štátmi tým, že sa upravia 
obchodné nerovnováhy, zníži nadmerný 
prebytok a uplatnia existujúce sankcie; 
zdôrazňuje skutočnosť, že európsky cieľ 
inkluzívnejšieho rastu nesie so sebou 
väčšie investície do infraštruktúry, 
vzdelávania a odbornej prípravy, 
zdravotníctva a výskumu a inovácií; 
zdôrazňuje, že zvýšenie produktivity by 
malo viesť k zvýšeniu miezd;

4. zdôrazňuje, že európsky semester 
by mal presadzovať ďalšiu hospodársku a 
sociálnu konvergenciu medzi regiónmi a 
členskými štátmi tým, že sa upravia 
obchodné nerovnováhy, zníži nadmerný 
prebytok a uplatnia existujúce sankcie; 
zdôrazňuje skutočnosť, že európsky cieľ 
inkluzívnejšieho rastu nesie so sebou 
väčšie investície predovšetkým do 
infraštruktúry, vzdelávania a odbornej 
prípravy, zdravotníctva a výskumu a 
inovácií; zdôrazňuje, že zvýšenie 
produktivity by malo viesť k zvýšeniu 
miezd;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Odsek 4 – bod 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. poukazuje na to, že Komisia v 
súčasnosti očakáva nárast skutočných 
nákladov práce v období rokov 2020/2021 
o 0,0 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. poznamenáva, že nie je možné 
zabezpečiť rast hospodárstva EÚ bez 
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nového prístupu k politike výdavkov; preto 
by sa mali každému jednotlivému regiónu 
v EÚ poskytnúť všetky nástroje, ktoré 
umožňujú investície zo súkromného 
odvetvia a využitie skrytého potenciálu 
územia; vyzýva Komisiu, aby vytvorila 
vzorec vhodný pre podnikanie a obchod 
vo všetkých zaostávajúcich oblastiach EÚ 
s cieľom zlepšiť životy miestnych 
obyvateľov a zvýšiť miery zamestnanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Elisabetta Gualmini

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. víta nový záväzok Komisie 
preskúmať súčasné pravidlá Paktu 
stability a rastu, ktoré už nie sú vhodné v 
časoch hospodárskej stagnácie a 
nedostatočných investícií; domnieva sa 
preto, že je potrebná dodatočná flexibilita 
v záujme podpory rastu a 
environmentálnych a sociálnych 
verejných investícií s cieľom bojovať proti 
naliehavej situácii v oblasti klímy a jej 
sociálnym dôsledkom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. poukazuje na význam zapojenia 
miestnych a regionálnych orgánov do 
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prípravy národných programov reforiem;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 52
Elisabetta Gualmini

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. nabáda Komisiu, aby zaviedla 
„zlaté pravidlo“ pre verejné investície, 
ktoré vylúči environmentálne a sociálne 
investície z výpočtu stropu dlhu a deficitu 
v rámci Paktu stability a rastu s cieľom 
zabrániť tomu, aby boli udržateľné a 
sociálne fiškálne výdavky nadmerne 
obmedzené na základe verejných financií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Vlad-Marius Botoş

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. opätovne zdôrazňuje kľúčovú 
úlohu politiky súdržnosti ako hlavnej 
investičnej politiky v Európe v procese 
obnovy; zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť 
rozpočet na politiku súdržnosti na obdobie 
2021 – 2027 s cieľom zachovať jej 
európsku pridanú hodnotu, a prispieť tak 
k hospodárskemu rastu, sociálnemu 
začleneniu, inováciám a ochrane 
životného prostredia;

5. zdôrazňuje výrazné investičné 
rozdiely v oblasti výskumu a inovácií 
vrátane digitálnej infraštruktúry a 
nehmotných aktív, ktoré je možné riešiť 
prostredníctvom tematických cieľov 
politiky súdržnosti spolu s programom 
Horizont Európa, pričom zdôrazňuje, že je 
potrebné zvýšiť rozpočet na politiku 
súdržnosti na obdobie 2021 – 2027;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 54
Niklas Nienaß
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. opätovne zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
politiky súdržnosti ako hlavnej investičnej 
politiky v Európe v procese obnovy; 
zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť rozpočet 
na politiku súdržnosti na obdobie 2021 – 
2027 s cieľom zachovať jej európsku 
pridanú hodnotu, a prispieť tak k 
hospodárskemu rastu, sociálnemu 
začleneniu, inováciám a ochrane životného 
prostredia;

5. opätovne zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
politiky súdržnosti ako hlavnej investičnej 
politiky v Európe v procese obnovy; 
zdôrazňuje, že je potrebné podstatne zvýšiť 
rozpočet na politiku súdržnosti na obdobie 
2021 – 2027 s cieľom zachovať jej 
európsku pridanú hodnotu, a prispieť tak k 
udržateľnému hospodárskemu rastu, 
sociálnemu začleneniu, inováciám, boju 
proti zmene klímy a ochrane životného 
prostredia; ďalej zdôrazňuje význam 
horizontálnych zásad v politike súdržnosti, 
ako sú rodová rovnosť, nediskriminácia a 
trvalo udržateľný rozvoj, založených na 
zásade partnerstva, keďže ich pozitívne 
vedľajšie účinky je ťažké merať, najmä v 
sociálnej oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Mathilde Androuët

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. opätovne zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
politiky súdržnosti ako hlavnej investičnej 
politiky v Európe v procese obnovy; 
zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť rozpočet 
na politiku súdržnosti na obdobie 2021 – 
2027 s cieľom zachovať jej európsku 
pridanú hodnotu, a prispieť tak k 
hospodárskemu rastu, sociálnemu 
začleneniu, inováciám a ochrane životného 
prostredia;

5. opätovne zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
politiky súdržnosti ako hlavnej investičnej 
politiky v Európe v procese obnovy; 
zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť rozpočet 
na politiku súdržnosti na obdobie 2021 – 
2027 s cieľom zachovať jej európsku 
pridanú hodnotu, a prispieť tak k 
hospodárskemu rastu, sociálnemu 
začleneniu, inováciám a ochrane životného 
prostredia; vyjadruje želanie, aby sa 
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Európsky fond regionálneho rozvoja, 
Európsky sociálny fond, Európsky 
poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 
alebo Európsky námorný a rybársky fond 
stali privilegovanými nástrojmi pri 
nástupe dekarbonizovaných 
hospodárstiev;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 56
Josianne Cutajar

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. opätovne zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
politiky súdržnosti ako hlavnej investičnej 
politiky v Európe v procese obnovy; 
zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť rozpočet 
na politiku súdržnosti na obdobie 2021 – 
2027 s cieľom zachovať jej európsku 
pridanú hodnotu, a prispieť tak k 
hospodárskemu rastu, sociálnemu 
začleneniu, inováciám a ochrane životného 
prostredia;

5. uznáva, že technologické trendy na 
trhu práce a prechod na čisté 
hospodárstvo predstavujú pre regionálnu 
súdržnosť obrovský problém; opätovne 
zdôrazňuje kľúčovú úlohu európskych 
štrukturálnych a investičných fondov ako 
hlavnej investičnej politiky v Európe v 
procese obnovy; zdôrazňuje, že je potrebné 
zvýšiť rozpočet na politiku súdržnosti na 
obdobie 2021 – 2027 s cieľom zachovať jej 
európsku pridanú hodnotu, a prispieť tak k 
hospodárskemu rastu, regionálnej 
konkurencieschopnosti, sociálnemu 
začleneniu, inováciám a ochrane životného 
prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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5. opätovne zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
politiky súdržnosti ako hlavnej investičnej 
politiky v Európe v procese obnovy; 
zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť rozpočet 
na politiku súdržnosti na obdobie 2021 – 
2027 s cieľom zachovať jej európsku 
pridanú hodnotu, a prispieť tak k 
hospodárskemu rastu, sociálnemu 
začleneniu, inováciám a ochrane životného 
prostredia;

5. opätovne zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
politiky súdržnosti ako hlavnej investičnej 
politiky v Európe v procese obnovy; 
opätovne zdôrazňuje pevné stanovisko 
Európskeho parlamentu neprijať žiadne 
škrty v politike súdržnosti a zdôrazňuje, že 
je potrebné zvýšiť rozpočet na politiku 
súdržnosti na obdobie 2021 – 2027 s 
cieľom zachovať a ďalej zvyšovať jej 
európsku pridanú hodnotu, a prispieť tak k 
hospodárskemu rastu, sociálnemu a 
územnému začleneniu, inováciám a 
ochrane životného prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. opätovne zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
politiky súdržnosti ako hlavnej investičnej 
politiky v Európe v procese obnovy; 
zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť rozpočet 
na politiku súdržnosti na obdobie 2021 – 
2027 s cieľom zachovať jej európsku 
pridanú hodnotu, a prispieť tak k 
hospodárskemu rastu, sociálnemu 
začleneniu, inováciám a ochrane životného 
prostredia;

5. opätovne zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
politiky súdržnosti ako hlavnej investičnej 
politiky v Európe v procese obnovy a 
odporúča, aby členské štáty konali na 
základe osobitných odporúčaní Komisie v 
rámci európskeho semestra; zdôrazňuje, 
že je potrebné zvýšiť rozpočet na politiku 
súdržnosti na obdobie 2021 – 2027 s 
cieľom zachovať jej európsku pridanú 
hodnotu, a prispieť tak k hospodárskemu 
rastu, sociálnemu začleneniu, inováciám a 
ochrane životného prostredia;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 59
Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Odsek 5
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. opätovne zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
politiky súdržnosti ako hlavnej investičnej 
politiky v Európe v procese obnovy; 
zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť rozpočet 
na politiku súdržnosti na obdobie 2021 – 
2027 s cieľom zachovať jej európsku 
pridanú hodnotu, a prispieť tak k 
hospodárskemu rastu, sociálnemu 
začleneniu, inováciám a ochrane životného 
prostredia;

5. opätovne zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
politiky súdržnosti ako hlavnej investičnej 
politiky v Európe v procese obnovy; 
zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť rozpočet 
na politiku súdržnosti na obdobie 2021 – 
2027 a zvýšiť synergie a 
komplementárnosť s ďalšími fondmi EÚ 
s cieľom zachovať jej európsku pridanú 
hodnotu, a prispieť tak k hospodárskemu 
rastu, sociálnemu začleneniu, inováciám a 
ochrane životného prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Erik Bergkvist

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. opätovne zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
politiky súdržnosti ako hlavnej investičnej 
politiky v Európe v procese obnovy; 
zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť rozpočet 
na politiku súdržnosti na obdobie 2021 – 
2027 s cieľom zachovať jej európsku 
pridanú hodnotu, a prispieť tak k 
hospodárskemu rastu, sociálnemu 
začleneniu, inováciám a ochrane životného 
prostredia;

5. opätovne zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
politiky súdržnosti ako hlavnej verejnej 
investičnej politiky v Európe; zdôrazňuje, 
že je potrebné zvýšiť rozpočet na politiku 
súdržnosti na obdobie 2021 – 2027 s 
cieľom zachovať jej európsku pridanú 
hodnotu, a prispieť tak k udržateľnému 
hospodárskemu rastu a pracovným 
miestam, sociálnemu začleneniu, 
inováciám a ochrane životného prostredia 
vrátane klimatických cieľov Parížskej 
dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh stanoviska
Odsek 5
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. opätovne zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
politiky súdržnosti ako hlavnej investičnej 
politiky v Európe v procese obnovy; 
zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť rozpočet 
na politiku súdržnosti na obdobie 2021 – 
2027 s cieľom zachovať jej európsku 
pridanú hodnotu, a prispieť tak k 
hospodárskemu rastu, sociálnemu 
začleneniu, inováciám a ochrane životného 
prostredia;

5. opätovne zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
politiky súdržnosti ako hlavnej investičnej 
politiky v Európe v procese rozvoja 
regiónov; zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť 
rozpočet na politiku súdržnosti na obdobie 
2021 – 2027 s cieľom zachovať jej 
európsku pridanú hodnotu, a prispieť tak k 
hospodárskemu rastu, sociálnemu 
začleneniu, inováciám a ochrane životného 
prostredia;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 62
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. opätovne zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
politiky súdržnosti ako hlavnej investičnej 
politiky v Európe v procese obnovy; 
zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť rozpočet 
na politiku súdržnosti na obdobie 2021 – 
2027 s cieľom zachovať jej európsku 
pridanú hodnotu, a prispieť tak k 
hospodárskemu rastu, sociálnemu 
začleneniu, inováciám a ochrane životného 
prostredia;

5. opätovne zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
politiky súdržnosti ako hlavnej investičnej 
politiky v Európe s cieľom pomôcť 
procesu obnovy; zdôrazňuje, že je 
potrebné zvýšiť rozpočet na politiku 
súdržnosti na obdobie 2021 – 2027 s 
cieľom zachovať jej európsku pridanú 
hodnotu, a prispieť tak k hospodárskemu 
rastu, sociálnemu začleneniu, inováciám a 
ochrane životného prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Tamás Deutsch

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. opätovne zdôrazňuje kľúčovú úlohu 5. opätovne zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
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politiky súdržnosti ako hlavnej investičnej 
politiky v Európe v procese obnovy; 
zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť rozpočet 
na politiku súdržnosti na obdobie 2021 – 
2027 s cieľom zachovať jej európsku 
pridanú hodnotu, a prispieť tak k 
hospodárskemu rastu, sociálnemu 
začleneniu, inováciám a ochrane životného 
prostredia;

politiky súdržnosti ako hlavnej investičnej 
politiky v Európe v procese obnovy; 
zdôrazňuje, že je potrebné zachovať 
súčasný rozpočet na politiku súdržnosti s 
cieľom zaručiť jej európsku pridanú 
hodnotu, a prispieť tak k hospodárskemu 
rastu, sociálnemu začleneniu, inováciám a 
ochrane životného prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Odsek 5 – bod 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že zvýšenie rozpočtu 
na politiku súdržnosti na obdobie 2021 – 
2027 by pomohlo vykompenzovať pomer 
verejných investícií k HDP, o ktorom sa 
predpokladá, že  takmer v polovici 
členských štátov EÚ zostane na úrovni 
pred krízou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Odsek 5 – bod 2 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zvýšenie Kohéznych fondov by 
pomohlo príjemcom finančných 
prostriedkov udržať fiškálnu disciplínu 
prostredníctvom vyrovnaných rozpočtov a 
zároveň by stimulovalo rast a znížilo 
nezamestnanosť;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Odsek 5 – bod 3 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. poznamenáva, že zvýšenie 
Kohéznych fondov na obdobie 2021 – 
2027 by umožnilo podporiť viac projektov, 
ktoré majú jasný prínos pre životné 
prostredie z hľadiska energetickej 
účinnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. je presvedčený, že je potrebné 
zjednodušiť fondy, programy a nástroje 
EÚ a urobiť ich flexibilnejšími s cieľom 
zvýšiť účinnosť a geografickú vyváženosť 
financovania EÚ v oblasti strategických 
investičných projektov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Vlad-Marius Botoş

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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6. víta začlenenie cieľov 
udržateľného rozvoja do európskeho 
semestra s cieľom postaviť ľudí, ich 
zdravie a planétu do centra hospodárskej 
politiky; konštatuje, že v tejto súvislosti sa 
osobitná pozornosť musí venovať trhu 
práce prostredníctvom ochrany 
existujúcich pracovných miest a 
vytvárania nových;

6. verí v silnejšie prepojenie medzi 
európskym semestrom a politikou 
súdržnosti, pričom je potrebné lepšie a 
hlbšie posúdiť regionálne a miestne 
investičné potreby a synergie medzi 
fondmi politiky súdržnosti, ústredne 
riadenými fondmi, ako je Horizont 
Európa, a finančnými nástrojmi s cieľom 
odstrániť nedostatok investícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Tamás Deutsch

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. víta začlenenie cieľov udržateľného 
rozvoja do európskeho semestra s cieľom 
postaviť ľudí, ich zdravie a planétu do 
centra hospodárskej politiky; konštatuje, že 
v tejto súvislosti sa osobitná pozornosť 
musí venovať trhu práce prostredníctvom 
ochrany existujúcich pracovných miest a 
vytvárania nových;

6. berie na vedomie začlenenie cieľov 
udržateľného rozvoja do európskeho 
semestra s cieľom postaviť ľudí, ich 
zdravie a planétu do centra hospodárskej 
politiky; ale domnieva sa, že to nemôže 
prevážiť nad pôvodným účelom a 
funkciou semestra, keďže bol vytvorený 
ako rámec pre správu hospodárskych 
záležitostí; podpora rastu udržateľným 
spôsobom by mala prebiehať súčasne so 
zachovaním makroekonomickej stability a 
salda rozpočtu; poukazuje na to, že 
podpora digitalizácie a technologického 
vývoja vo veľkej miere prispieva k 
udržateľnému rastu; konštatuje, že v tejto 
súvislosti sa osobitná pozornosť musí 
venovať trhu práce prostredníctvom 
ochrany existujúcich pracovných miest a 
vytvárania nových; zdôrazňuje, že malé a 
stredné podniky majú rozhodujúcu úlohu 
pri vytváraní pracovných miest a malo by 
sa znížiť administratívne zaťaženie, ktoré 
bráni ich efektívnemu fungovaniu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 70
Niklas Nienaß
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. víta začlenenie cieľov udržateľného 
rozvoja do európskeho semestra s cieľom 
postaviť ľudí, ich zdravie a planétu do 
centra hospodárskej politiky; konštatuje, že 
v tejto súvislosti sa osobitná pozornosť 
musí venovať trhu práce prostredníctvom 
ochrany existujúcich pracovných miest a 
vytvárania nových;

6. víta začlenenie cieľov udržateľného 
rozvoja do európskeho semestra s cieľom 
postaviť ľudí, ich zdravie a planétu do 
centra hospodárskej politiky; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že stále nebola 
zavedená žiadna nová európska stratégia, 
ktorá by nahradila stratégiu Európa 2020; 
konštatuje, že v tejto súvislosti sa osobitná 
pozornosť musí venovať trhu práce a 
Európskemu pilieru sociálnych práv 
prostredníctvom ochrany existujúcich 
pracovných miest a vytvárania nových 
prostredníctvom ekologickej a 
spravodlivej transformácie; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje dôležitosť záväzkov v 
rámci Parížskej dohody a dosiahnutia 
cieľov EÚ v oblasti klímy a energetiky a 
klimaticky neutrálnej EÚ do roku 2040;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. víta začlenenie cieľov udržateľného 
rozvoja do európskeho semestra s cieľom 
postaviť ľudí, ich zdravie a planétu do 
centra hospodárskej politiky; konštatuje, že 
v tejto súvislosti sa osobitná pozornosť 
musí venovať trhu práce prostredníctvom 
ochrany existujúcich pracovných miest a 
vytvárania nových;

6. víta začlenenie 17 cieľov 
udržateľného rozvoja Agendy OSN 2030 
pre udržateľný rozvoj do európskeho 
semestra s cieľom postaviť ľudí, ich 
zdravie a planétu do centra hospodárskej 
politiky; zdôrazňuje, že ciele 
udržateľného rozvoja vyzývajú na 
podporu prosperity a budovanie 
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hospodárskeho rastu a súčasne na 
ochranu planéty, ukončenie chudoby a 
riešenie škály sociálnych potrieb vrátane 
vzdelávania, zdravia, sociálnej ochrany a 
pracovných príležitostí; konštatuje, že v 
tejto súvislosti sa osobitná pozornosť musí 
venovať trhu práce prostredníctvom 
ochrany existujúcich pracovných miest a 
vytvárania nových;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Manolis Kefalogiannis

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. víta začlenenie cieľov udržateľného 
rozvoja do európskeho semestra s cieľom 
postaviť ľudí, ich zdravie a planétu do 
centra hospodárskej politiky; konštatuje, že 
v tejto súvislosti sa osobitná pozornosť 
musí venovať trhu práce prostredníctvom 
ochrany existujúcich pracovných miest a 
vytvárania nových;

6. víta začlenenie cieľov udržateľného 
rozvoja do európskeho semestra s cieľom 
postaviť ľudí, ich zdravie a planétu do 
centra hospodárskej politiky; konštatuje, že 
v tejto súvislosti sa osobitná pozornosť 
musí venovať trhu práce prostredníctvom 
ochrany existujúcich pracovných miest a 
vytvárania nových; zdôrazňuje, že nízke 
príjmy v Európe aj naďalej predstavujú 
problém a že rozdiel v príjmoch mužov a 
žien spolu s neistým zamestnaním, najmä 
medzi mladými ľuďmi, je aj naďalej 
závažným problémom, ktorý je potrebné 
naliehavo vyriešiť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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6. víta začlenenie cieľov udržateľného 
rozvoja do európskeho semestra s cieľom 
postaviť ľudí, ich zdravie a planétu do 
centra hospodárskej politiky; konštatuje, že 
v tejto súvislosti sa osobitná pozornosť 
musí venovať trhu práce prostredníctvom 
ochrany existujúcich pracovných miest a 
vytvárania nových;

6. víta začlenenie cieľov udržateľného 
rozvoja do európskeho semestra a 
odporúča prijatie vyváženého a 
postupného prístupu s cieľom postaviť 
ľudí, ich zdravie a planétu do centra 
hospodárskej politiky; konštatuje, že v tejto 
súvislosti sa osobitná pozornosť musí 
venovať trhu práce prostredníctvom 
ochrany existujúcich pracovných miest a 
vytvárania nových; zdôrazňuje, že nový 
ekologický dohovor nesmie brániť 
investovaniu do základnej infraštruktúry v 
regiónoch, v ktorých táto infraštruktúra 
chýba;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 74
Mathilde Androuët

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. víta začlenenie cieľov udržateľného 
rozvoja do európskeho semestra s cieľom 
postaviť ľudí, ich zdravie a planétu do 
centra hospodárskej politiky; konštatuje, že 
v tejto súvislosti sa osobitná pozornosť 
musí venovať trhu práce prostredníctvom 
ochrany existujúcich pracovných miest a 
vytvárania nových;

6. víta začlenenie cieľov udržateľného 
rozvoja do európskeho semestra s cieľom 
postaviť ľudí, ich zdravie a planétu do 
centra hospodárskej politiky; konštatuje, že 
v tejto súvislosti sa osobitná pozornosť 
musí venovať trhu práce prostredníctvom 
ochrany existujúcich pracovných miest a 
vytvárania nových; trvá na tom, aby sa 
ochrana životného prostredia 
a obmedzenie emisií CO2 stali povinným 
kritériom pri zadávaní verejných 
zákaziek;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 75
Josianne Cutajar

Návrh stanoviska
Odsek 6



AM\1197451SK.docx 39/62 PE646.910v02-00

SK

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. víta začlenenie cieľov udržateľného 
rozvoja do európskeho semestra s cieľom 
postaviť ľudí, ich zdravie a planétu do 
centra hospodárskej politiky; konštatuje, že 
v tejto súvislosti sa osobitná pozornosť 
musí venovať trhu práce prostredníctvom 
ochrany existujúcich pracovných miest a 
vytvárania nových;

6. víta začlenenie cieľov udržateľného 
rozvoja do európskeho semestra s cieľom 
postaviť ľudí, ich zdravie a planétu do 
centra hospodárskej politiky; konštatuje, že 
v tejto súvislosti sa osobitná pozornosť 
musí venovať trhu práce prostredníctvom 
ochrany existujúcich pracovných miest, 
vytvárania nových a jeho väčšej 
inkluzívnosti; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
význam podpory účasti vylúčených a 
znevýhodnených skupín na trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. víta začlenenie cieľov udržateľného 
rozvoja do európskeho semestra s cieľom 
postaviť ľudí, ich zdravie a planétu do 
centra hospodárskej politiky; konštatuje, že 
v tejto súvislosti sa osobitná pozornosť 
musí venovať trhu práce prostredníctvom 
ochrany existujúcich pracovných miest a 
vytvárania nových;

6. víta začlenenie cieľov udržateľného 
rozvoja do európskeho semestra s cieľom 
postaviť ľudí, ich zdravie a planétu do 
centra hospodárskej politiky; konštatuje, že 
v tejto súvislosti sa osobitná pozornosť 
musí venovať trhu práce prostredníctvom 
ochrany existujúcich pracovných miest a 
vytvárania nových, ako aj podpory 
inkluzívneho rastu s cieľom znížiť 
chudobu, najmä chudobu detí;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 77
Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis

Návrh stanoviska
Odsek 6
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. víta začlenenie cieľov udržateľného 
rozvoja do európskeho semestra s cieľom 
postaviť ľudí, ich zdravie a planétu do 
centra hospodárskej politiky; konštatuje, že 
v tejto súvislosti sa osobitná pozornosť 
musí venovať trhu práce prostredníctvom 
ochrany existujúcich pracovných miest a 
vytvárania nových;

6. víta začlenenie cieľov udržateľného 
rozvoja do európskeho semestra s cieľom 
postaviť ľudí, ich zdravie a planétu do 
centra hospodárskej politiky; konštatuje, že 
v tejto súvislosti sa osobitná pozornosť 
musí venovať trhu práce prostredníctvom 
úpravy existujúcich pracovných miest a 
vytvárania nových v kontexte 
udržateľného hospodárskeho modelu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Erik Bergkvist

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. víta začlenenie cieľov udržateľného 
rozvoja do európskeho semestra s cieľom 
postaviť ľudí, ich zdravie a planétu do 
centra hospodárskej politiky; konštatuje, že 
v tejto súvislosti sa osobitná pozornosť 
musí venovať trhu práce prostredníctvom 
ochrany existujúcich pracovných miest a 
vytvárania nových;

6. víta začlenenie cieľov udržateľného 
rozvoja do európskeho semestra s cieľom 
postaviť ľudí, ich zdravie a tiež planétu do 
centra hospodárskej politiky; konštatuje, že 
v tejto súvislosti sa osobitná pozornosť 
musí venovať trhu práce prostredníctvom 
ochrany existujúcich pracovných miest a 
vytvárania nových alebo aspoň 
zabezpečením spravodlivej transformácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Stelios Kympouropoulos, Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. víta začlenenie cieľov udržateľného 
rozvoja do európskeho semestra s cieľom 
postaviť ľudí, ich zdravie a planétu do 

6. víta začlenenie cieľov udržateľného 
rozvoja do európskeho semestra s cieľom 
postaviť ľudí, ich zdravie a planétu do 
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centra hospodárskej politiky; konštatuje, že 
v tejto súvislosti sa osobitná pozornosť 
musí venovať trhu práce prostredníctvom 
ochrany existujúcich pracovných miest a 
vytvárania nových;

centra hospodárskej politiky; konštatuje, že 
sa musí venovať osobitná pozornosť trhu 
práce s cieľom zabezpečiť optimálne 
zamestnanie pre všetkých a uznáva 
význam sociálneho hospodárstva na tento 
účel;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. víta začlenenie cieľov udržateľného 
rozvoja do európskeho semestra s cieľom 
postaviť ľudí, ich zdravie a planétu do 
centra hospodárskej politiky; konštatuje, že 
v tejto súvislosti sa osobitná pozornosť 
musí venovať trhu práce prostredníctvom 
ochrany existujúcich pracovných miest a 
vytvárania nových;

6. víta začlenenie cieľov udržateľného 
rozvoja do európskeho semestra s cieľom 
postaviť ľudí, ich zdravie a planétu do 
centra hospodárskej politiky; konštatuje, že 
v tejto súvislosti sa osobitná pozornosť 
musí venovať trhu práce prostredníctvom 
ochrany existujúcich pracovných miest a 
vytvárania vysoko platených nových;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. víta začlenenie cieľov udržateľného 
rozvoja do európskeho semestra s cieľom 
postaviť ľudí, ich zdravie a planétu do 
centra hospodárskej politiky; konštatuje, že 
v tejto súvislosti sa osobitná pozornosť 
musí venovať trhu práce prostredníctvom 
ochrany existujúcich pracovných miest a 
vytvárania nových;

6. je presvedčený, že cieľom 
začlenenia cieľov udržateľného rozvoja do 
európskeho semestra by malo byť postaviť 
ľudí, ich zdravie a planétu do centra 
hospodárskej politiky; konštatuje, že v tejto 
súvislosti sa osobitná pozornosť musí 
venovať trhu práce prostredníctvom 
ochrany existujúcich pracovných miest a 
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vytvárania nových;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. víta začlenenie cieľov udržateľného 
rozvoja do európskeho semestra s cieľom 
postaviť ľudí, ich zdravie a planétu do 
centra hospodárskej politiky; konštatuje, že 
v tejto súvislosti sa osobitná pozornosť 
musí venovať trhu práce prostredníctvom 
ochrany existujúcich pracovných miest a 
vytvárania nových;

6. víta začlenenie cieľov udržateľného 
rozvoja do európskeho semestra s cieľom 
postaviť ľudí, ich zdravie a planétu do 
centra hospodárskej politiky; konštatuje, že 
v tejto súvislosti sa najväčšia pozornosť 
musí venovať trhu práce prostredníctvom 
ochrany existujúcich pracovných miest a 
vytvárania nových;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Odsek 6 – bod 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta, že environmentálna 
udržateľnosť, rast produktivity, 
spravodlivosť a makroekonomická 
stabilita budú v nadchádzajúcich rokoch 
štyrmi dimenziami našej hospodárskej 
politiky; zdôrazňuje, že monitorovanie 
pokroku nasledujúcich dimenzií je 
zásadne dôležité pre úspešné 
vykonávanie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 84
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. je potrebné zdôrazniť, že nie všetky 
členské štáty, regióny a mestá majú 
rovnaký východiskový bod, pokiaľ ide o 
vytváranie a vykonávanie klimatických a 
environmentálnych politík; preto, aj keď 
má prechod na udržateľný hospodársky 
model potenciál stimulovať rast a 
zamestnanosť, sú potrebné politické 
opatrenia na zmiernenie krátkodobého 
negatívneho vplyvu na určité odvetvia a 
regióny; je takisto nevyhnutné, aby nový 
mechanizmus pre spravodlivú 
transformáciu poskytoval podporu najviac 
dotknutým občanom a regiónom 
prispôsobenú ich potrebám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že sa musí venovať 
osobitná pozornosť vykonávaniu zásad 
Európskeho piliera sociálnych práv, 
najmä pokiaľ ide o trh práce, a to 
ukončením jeho deregulácie, ochranou 
existujúcich pracovných miest a 
vytváraním nových a kvalitných miest, 
riešením nezamestnanosti a chudoby 
pracujúcich a odstránením rozdielu v 
príjmoch mužov a žien a vekových skupín;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 86
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. uznáva, že ekologický dohovor a 
ekologické problémy patria medzi 
najdôležitejšie priority Európskej únie, a 
zdôrazňuje, že Európska komisia musí 
konzistentne prispievať k podpore 
priemyselnej premeny najviac 
znečisťujúceho odvetvia európskeho 
priemyslu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. berie na vedomie ciele 
investičného plánu pre udržateľnú 
Európu, ale vyjadruje znepokojenie nad 
skutočnými výsledkami, ktoré je možné 
dosiahnuť prostredníctvom pákového 
efektu, a nad inováciou a účinnosťou 
podporovaných projektov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Dimitrios Papadimoulis
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
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Odsek 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. berie na vedomie úlohu 
európskeho ekologického dohovoru ako 
novej stratégie rastu pre Európu, ktorej 
jadro bude tvoriť udržateľnosť, dobré 
životné podmienky občanov a 
spravodlivosť; poznamenáva však, že 
východiskový bod smerom k jeho 
vykonávaniu sa medzi krajinami a 
regiónmi EÚ líši a niektoré z nich budú 
viac vystavené hospodárskym a sociálnym 
rizikám; zdôrazňuje, že mechanizmus 
spravodlivej transformácie by mal 
zabezpečiť primeranú, inkluzívnu a 
spravodlivú transformáciu pre všetkých; v 
tejto súvislosti vyjadruje poľutovanie nad 
tým, že finančný návrh pre Fond na 
spravodlivú transformáciu sa preukáže 
ako nedostatočný na spravodlivú a 
inkluzívnu transformáciu na 
ekologickejšie hospodárstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Návrh stanoviska
Odsek 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. pripomína, že nie je možné 
vykonať transformáciu na model výroby s 
nulovými emisiami bez primeraných 
postupných krokov a pozornosti 
venovanej vedľajším účinkom na 
hospodárske, sociálne a kultúrne rámce, v 
ktorých zainteresované strany pôsobia;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 90
Vlad-Marius Botoş

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. konštatuje, že najlepšou reakciou 
na obavy občanov je podporovať rast 
reálnych príjmov, hľadať viac investícií 
do kvalitných pracovných miest, podporiť 
domáci dopyt a zabezpečiť spravodlivejšie 
rozdelenie vytvoreného bohatstva; 
domnieva sa, že Pakt stability a rastu by 
mal byť pružnejší, aby sa zohľadnili 
cyklické podmienky, štrukturálne reformy 
a vládne investície;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Niklas Nienaß
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. konštatuje, že najlepšou reakciou na 
obavy občanov je podporovať rast reálnych 
príjmov, hľadať viac investícií do 
kvalitných pracovných miest, podporiť 
domáci dopyt a zabezpečiť spravodlivejšie 
rozdelenie vytvoreného bohatstva; 
domnieva sa, že Pakt stability a rastu by 
mal byť pružnejší, aby sa zohľadnili 
cyklické podmienky, štrukturálne reformy 
a vládne investície;

7. konštatuje, že najlepšou reakciou na 
obavy občanov je podporovať rast reálnych 
príjmov, hľadať viac investícií do 
ekologických a kvalitných pracovných 
miest, podporiť domáci dopyt a zabezpečiť 
spravodlivejšie rozdelenie vytvoreného 
bohatstva; domnieva sa, že Pakt stability a 
rastu by mal byť pružnejší, aby sa 
zohľadnili cyklické podmienky, 
štrukturálne reformy a vládne investície; 
žiada Komisiu, aby posilnila úlohu 
Európskeho parlamentu v procese 
európskeho semestra, ktorá by mala 
presahovať rámec poskytovania 
stanoviska týkajúceho sa usmernení o 
zamestnanosti, a aby bol proces 
európskeho semestra transparentnejší;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. konštatuje, že najlepšou reakciou na 
obavy občanov je podporovať rast reálnych 
príjmov, hľadať viac investícií do 
kvalitných pracovných miest, podporiť 
domáci dopyt a zabezpečiť spravodlivejšie 
rozdelenie vytvoreného bohatstva; 
domnieva sa, že Pakt stability a rastu by 
mal byť pružnejší, aby sa zohľadnili 
cyklické podmienky, štrukturálne reformy 
a vládne investície;

7. konštatuje, že najlepšou reakciou na 
obavy občanov je podporovať rast reálnych 
príjmov, hľadať viac investícií do 
kvalitných pracovných miest, podporiť 
domáci dopyt a zabezpečiť spravodlivejšie 
rozdelenie vytvoreného bohatstva; 
domnieva sa, že Pakt stability a rastu by 
mal byť pružnejší, aby sa zohľadnili 
cyklické podmienky, štrukturálne reformy 
a vládne investície; opätovne zdôrazňuje, 
že v období rokov 2020/2021 sa v 
eurozóne predpokladá rast reálnych 
príjmov na osobu o menej ako 1 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. konštatuje, že najlepšou reakciou na 
obavy občanov je podporovať rast reálnych 
príjmov, hľadať viac investícií do 
kvalitných pracovných miest, podporiť 
domáci dopyt a zabezpečiť spravodlivejšie 
rozdelenie vytvoreného bohatstva; 
domnieva sa, že Pakt stability a rastu by 
mal byť pružnejší, aby sa zohľadnili 
cyklické podmienky, štrukturálne reformy 
a vládne investície;

7. konštatuje, že najlepšou reakciou na 
obavy občanov je podporovať rast reálnych 
príjmov, hľadať viac investícií do 
kvalitných, riadne platených pracovných 
miest, pričom sa zohľadnia vyvíjajúce sa 
oblasti budúcnosti a nové technologické 
trendy, podporiť domáci dopyt a 
zabezpečiť spravodlivejšie rozdelenie 
vytvoreného bohatstva; domnieva sa, že 
Pakt stability a rastu by mal byť pružnejší, 
aby sa zohľadnili cyklické podmienky, 
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štrukturálne reformy a vládne investície;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 94
Erik Bergkvist

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. konštatuje, že najlepšou reakciou 
na obavy občanov je podporovať rast 
reálnych príjmov, hľadať viac investícií do 
kvalitných pracovných miest, podporiť 
domáci dopyt a zabezpečiť spravodlivejšie 
rozdelenie vytvoreného bohatstva; 
domnieva sa, že Pakt stability a rastu by 
mal byť pružnejší, aby sa zohľadnili 
cyklické podmienky, štrukturálne reformy 
a vládne investície;

7. konštatuje, že reakciou na obavy 
občanov je podporovať rast reálnych 
príjmov, hľadať viac investícií do 
kvalitných pracovných miest, podporiť 
domáci dopyt a zabezpečiť spravodlivejšie 
rozdelenie vytvoreného bohatstva; 
domnieva sa, že Pakt stability a rastu by 
mal byť pružnejší, aby sa zohľadnili 
cyklické podmienky, naliehavá potreba 
financovania klimaticky neutrálnej 
Európy prinajmenšom do roku 2050, 
štrukturálne reformy a vládne investície;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Stelios Kympouropoulos, Manolis Kefalogiannis

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. konštatuje, že najlepšou reakciou na 
obavy občanov je podporovať rast reálnych 
príjmov, hľadať viac investícií do 
kvalitných pracovných miest, podporiť 
domáci dopyt a zabezpečiť spravodlivejšie 
rozdelenie vytvoreného bohatstva; 
domnieva sa, že Pakt stability a rastu by 
mal byť pružnejší, aby sa zohľadnili 
cyklické podmienky, štrukturálne reformy 
a vládne investície;

7. konštatuje, že najlepšou reakciou na 
obavy občanov je podporovať rast reálnych 
príjmov, hľadať viac investícií do 
kvalitných pracovných miest, podporiť 
domáci dopyt a zabezpečiť spravodlivejšie 
rozdelenie vytvoreného bohatstva; 
domnieva sa, že vykonávanie Paktu 
stability a rastu by malo zohľadniť 
cyklické podmienky, štrukturálne reformy 
a vládne investície a umožniť optimálny a 
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inkluzívny rast v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Cristina Maestre Martín De Almagro

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. konštatuje, že najlepšou reakciou 
na obavy občanov je podporovať rast 
reálnych príjmov, hľadať viac investícií do 
kvalitných pracovných miest, podporiť 
domáci dopyt a zabezpečiť spravodlivejšie 
rozdelenie vytvoreného bohatstva; 
domnieva sa, že Pakt stability a rastu by 
mal byť pružnejší, aby sa zohľadnili 
cyklické podmienky, štrukturálne reformy 
a vládne investície;

7. konštatuje, že je dôležité 
podporovať rast reálnych príjmov, hľadať 
viac investícií do kvalitných pracovných 
miest, podporiť domáci dopyt a zabezpečiť 
spravodlivejšie rozdelenie vytvoreného 
bohatstva; domnieva sa, že Pakt stability a 
rastu by mal byť pružnejší, aby sa 
zohľadnili cyklické podmienky, 
štrukturálne reformy a vládne investície;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 97
Maria Spyraki, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. konštatuje, že najlepšou reakciou na 
obavy občanov je podporovať rast reálnych 
príjmov, hľadať viac investícií do 
kvalitných pracovných miest, podporiť 
domáci dopyt a zabezpečiť spravodlivejšie 
rozdelenie vytvoreného bohatstva; 
domnieva sa, že Pakt stability a rastu by 
mal byť pružnejší, aby sa zohľadnili 
cyklické podmienky, štrukturálne reformy 
a vládne investície;

7. konštatuje, že najlepšou reakciou na 
obavy občanov je podporovať rast reálnych 
príjmov, hľadať viac investícií do 
kvalitných pracovných miest, podporiť 
domáci dopyt a zabezpečiť spravodlivejšie 
a inkluzívne rozdelenie vytvoreného 
bohatstva; domnieva sa, že Pakt stability a 
rastu by mal byť pružnejší, aby sa 
zohľadnili cyklické podmienky, 
štrukturálne reformy a vládne investície;

Or. en



PE646.910v02-00 50/62 AM\1197451SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 98
Tamás Deutsch

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. konštatuje, že najlepšou reakciou na 
obavy občanov je podporovať rast 
reálnych príjmov, hľadať viac investícií do 
kvalitných pracovných miest, podporiť 
domáci dopyt a zabezpečiť spravodlivejšie 
rozdelenie vytvoreného bohatstva; 
domnieva sa, že Pakt stability a rastu by 
mal byť pružnejší, aby sa zohľadnili 
cyklické podmienky, štrukturálne reformy 
a vládne investície;

7. konštatuje, že najlepšou reakciou na 
obavy občanov je hľadať viac investícií do 
kvalitných pracovných miest, podporiť 
domáci dopyt a zabezpečiť spravodlivejšie 
rozdelenie vytvoreného bohatstva; 
domnieva sa, že by sa mala v plnej miere 
využiť flexibilita v rámci Paktu stability a 
rastu, aby sa zohľadnili cyklické 
podmienky, štrukturálne reformy a vládne 
investície;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Odsek 7 – bod 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. poznamenáva, že ak sú odhady 
Komisie správne, bude to znamenať, že 
rast reálnych príjmov na osobu v 
eurozóne bude nižší ako jedno percento 6 
rokov po sebe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Viktor Uspaskich

Návrh stanoviska
Odsek 7 – bod 2 (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že spravodlivé 
odmeňovanie a rast reálnych príjmov sú 
rozhodujúce pre znižovanie chudoby 
pracujúcich;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Josianne Cutajar

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
ako zdôraznila Európska komisia v ročnej 
stratégii pre udržateľný rast na rok 2020, 
ženy zostávajú na trhu práce v nevýhode 
napriek tomu, že vo všeobecnosti 
dosahujú lepšie výsledky vzdelávania; 
pripomína zásadnú úlohu politík 
rovnováhy medzi pracovným a 
súkromným životom s cieľom odstrániť 
rodové rozdiely v zamestnaní a príjmoch; 
v tejto súvislosti zdôrazňuje potrebu 
posilniť rodovú dimenziu v rámci procesu 
európskeho semestra a politiky 
súdržnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu, Clotilde Armand

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. poznamenáva, že niektoré členské 
štáty naliehavo potrebujú investície do 
infraštruktúry a verejných služieb, a žiada 
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Európsku komisiu, aby našla potrebné 
nástroje na šírenie know-how 
rozvinutejších krajín v tomto odvetví do 
krajín, ktoré ho potrebujú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Josianne Cutajar

Návrh stanoviska
Odsek 7 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7b. zdôrazňuje význam sociálneho 
dialógu ako základného nástroja na 
zlepšenie podmienok pracovníkov, a to v 
jeho dvojstrannej i trojstrannej podobe; 
požaduje podporu tejto dimenzie v rámci 
procesu európskeho semestra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Vlad-Marius Botoş

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. vyjadruje presvedčenie, že vzťah 
medzi politikou súdržnosti a procesmi 
správy hospodárskych záležitostí v rámci 
európskeho semestra by mal byť 
vyvážený, recipročný a zameraný na 
pozitívne stimuly; podporuje väčšie 
uznanie územného rozmeru, ktoré by bolo 
pre európsky semester prínosné;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 105
Mathilde Androuët

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. vyjadruje presvedčenie, že vzťah 
medzi politikou súdržnosti a procesmi 
správy hospodárskych záležitostí v rámci 
európskeho semestra by mal byť vyvážený, 
recipročný a zameraný na pozitívne 
stimuly; podporuje väčšie uznanie 
územného rozmeru, ktoré by bolo 
pre európsky semester prínosné;

8. vyjadruje presvedčenie, že vzťah 
medzi politikou súdržnosti a procesmi 
správy hospodárskych záležitostí v rámci 
európskeho semestra by mal byť vyvážený, 
recipročný a zameraný na pozitívne 
stimuly; podporuje väčšie uznanie 
územného rozmeru, ktoré by bolo pre 
európsky semester prínosné; vyjadruje 
želanie, aby sa Európsky 
poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 
podstatne zvýšil na podporu zmien 
v odvetví poľnohospodárstva, na jeho 
modernizáciu, na predchádzanie emisiám 
CO2 a neuváženému používaniu 
prípravkov na ochranu rastlín a GMO; 
podporuje dodávky od výrobcov 
v krátkych reťazcoch s cieľom obmedziť 
dopravu, pri ktorej sa vypúšťajú 
skleníkové plyny.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 106
Niklas Nienaß
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. vyjadruje presvedčenie, že vzťah 
medzi politikou súdržnosti a procesmi 
správy hospodárskych záležitostí v rámci 
európskeho semestra by mal byť vyvážený, 
recipročný a zameraný na pozitívne 
stimuly; podporuje väčšie uznanie 
územného rozmeru, ktoré by bolo 
pre európsky semester prínosné;

8. vyjadruje presvedčenie, že vzťah 
medzi politikou súdržnosti a procesmi 
správy hospodárskych záležitostí v rámci 
európskeho semestra by mal byť vyvážený, 
recipročný, transparentný a zameraný na 
pozitívne stimuly; podporuje väčšie 
uznanie územného rozmeru, ktoré by bolo 
pre európsky semester prínosné; dôrazne 
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podporuje zameranie všetkých 
hospodárskych politík na cieľ klimaticky 
neutrálnej EÚ do roku 2040; ďalej 
pripomína význam vykonávania 
ekologického dohovoru a poukazuje na 
uznesenie o ekologickom dohovore, o 
ktorom v januári 2020 hlasoval 
Parlament;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Josianne Cutajar

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. vyjadruje presvedčenie, že vzťah 
medzi politikou súdržnosti a procesmi 
správy hospodárskych záležitostí v rámci 
európskeho semestra by mal byť vyvážený, 
recipročný a zameraný na pozitívne 
stimuly; podporuje väčšie uznanie 
územného rozmeru, ktoré by bolo 
pre európsky semester prínosné;

8. vyjadruje presvedčenie, že vzťah 
medzi politikou súdržnosti a procesmi 
správy hospodárskych záležitostí v rámci 
európskeho semestra by mal byť vyvážený, 
recipročný a zameraný na pozitívne 
stimuly; podporuje väčšie uznanie 
územného rozmeru, ako aj presadzovanie 
rodového hľadiska a rodového 
rozpočtovania v procese európskeho 
semestra a v odporúčaniach pre jednotlivé 
krajiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Daniel Buda, Iuliu Winkler, Mircea-Gheorghe Hava

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. vyjadruje presvedčenie, že vzťah 
medzi politikou súdržnosti a procesmi 
správy hospodárskych záležitostí v rámci 
európskeho semestra by mal byť vyvážený, 

8. vyjadruje presvedčenie, že vzťah 
medzi politikou súdržnosti a procesmi 
správy hospodárskych záležitostí v rámci 
európskeho semestra by mal byť vyvážený, 
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recipročný a zameraný na pozitívne 
stimuly; podporuje väčšie uznanie 
územného rozmeru, ktoré by bolo 
pre európsky semester prínosné;

recipročný a zameraný na pozitívne 
stimuly; podporuje väčšie uznanie 
územného rozmeru a kapacít odborných 
znalostí na miestnej a regionálnej úrovni, 
ktoré by bolo pre európsky semester 
prínosné;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 109
Tamás Deutsch

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. vyjadruje presvedčenie, že vzťah 
medzi politikou súdržnosti a procesmi 
správy hospodárskych záležitostí v rámci 
európskeho semestra by mal byť vyvážený, 
recipročný a zameraný na pozitívne 
stimuly; podporuje väčšie uznanie 
územného rozmeru, ktoré by bolo 
pre európsky semester prínosné;

8. vyjadruje presvedčenie, že vzťah 
medzi politikou súdržnosti a procesmi 
správy hospodárskych záležitostí v rámci 
európskeho semestra by mal byť vyvážený 
a v čo najväčšej možnej miere zameraný 
na pozitívne stimuly; domnieva sa, že 
väčšie uznanie územného rozmeru by bolo 
pre európsky semester prínosné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Návrh stanoviska
Odsek 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. požaduje podporu všetkých 
aspektov Európskej územnej spolupráce 
(cezhraničnej, nadnárodnej a 
medziregionálnej spolupráce, a to interne 
aj externe), a teda prácu na celkovom cieli 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Návrh stanoviska
Odsek 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. poukazuje na to, že európsky 
semester by mal zohľadniť podporu 
prístupu k účinnému financovaniu vo 
vysoko znečisťujúcich odvetviach v 
záujme hľadania a vykonávania menej 
znečisťujúcich riešení s cieľom znížiť 
objem toxických plynov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Niklas Nienaß
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. vyjadruje poľutovanie nad 
poklesom zdrojov navrhovaných pre 
politiku súdržnosti; trvá na tom, aby bolo 
financovanie politiky súdržnosti výrazne 
vyššie ako v súčasnom VFR s cieľom 
zabezpečiť udržateľný a inkluzívny rast;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh stanoviska
Odsek 8 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. pripomína, že je potrebné 
zabezpečiť viac pozornosti vrátane 
primeraného rozdelenia rozpočtu ochrane 
a podpore historického a kultúrneho 
dedičstva členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Francesca Donato, Rosanna Conte, Alessandro Panza, Mathilde Androuët, Stefania 
Zambelli

Návrh stanoviska
Odsek 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8b. zdôrazňuje, že malé a stredné 
podniky sú základným hnacím motorom 
rozvoja a zamestnanosti v hospodárstve 
EÚ, najmä v regiónoch a krajinách 
Stredozemia, a že zo štrukturálnych 
dôvodov môžu len ťažko využiť plný 
potenciál jednotného trhu, ak podliehajú 
vysokým daniam a administratívnemu 
zaťaženiu; žiada preto Komisiu, aby 
odstránila zbytočné zaťaženie a prekážky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Návrh stanoviska
Odsek 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8b. žiada Komisiu naliehavo vyzvať 
členské štáty, aby zintenzívnili spoluprácu 
medzi vnútroštátnymi a regionálnymi 
orgánmi a všetkými zainteresovanými 
stranami s cieľom spoločne stanoviť 
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priority rozvoja a rozdelenie finančných 
prostriedkov, aby stimulovali účasť 
občianskej spoločnosti na jej vlastnej 
budúcnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Raffaele Fitto, Elżbieta Kruk, Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh stanoviska
Odsek 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8b. považuje za nevyhnutné 
zabezpečiť väčší hospodársky záväzok v 
podobe preventívnych opatrení na 
zníženie prírodných rizík spojených s 
prírodnými katastrofami a šírením chorôb 
rastlín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Návrh stanoviska
Odsek 8 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8c. uznáva význam nezávislých 
komunikačných kanálov a správnych 
informácií na vnútroštátnej, regionálnej 
a miestnej úrovni; preto dôrazne 
odporúča Európskej komisii, aby zaviedla 
opatrenia na podporu nezávislej 
žurnalistiky na regionálnej a miestnej 
úrovni s cieľom šíriť európske hodnoty a 
úspechy politiky súdržnosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 118
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Návrh stanoviska
Odsek 8 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8d. poukazuje na to, že v rámci 
európskeho semestra by mali posúdiť 
opatrenia na získanie skutočných a 
dostupných informácií pre všetkých 
potenciálnych oprávnených príjemcov 
európskych fondov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Návrh stanoviska
Odsek 8 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8e. domnieva sa, že je potrebné ďalej 
zjednodušiť mechanizmy prístupu k 
európskym fondom a urobiť ich 
pružnejšími, a to na úrovni Komisie aj 
členských štátov, a zvýšiť prístup k 
fondom pre potenciálnych príjemcov 
vrátane MVO a hospodárskych subjektov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Návrh stanoviska
Odsek 8 f (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8f. zdôrazňuje, že stupeň zapojenia 
sociálnych partnerov na vnútroštátnej 
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úrovni je stále nízky a Komisia aj vlády 
členských štátov by mali urobiť viac pre 
to, aby sa s nimi viedli pravidelné 
konzultácie a  zohľadňovali sa ich 
stanoviská v politike i pri rozhodovaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Návrh stanoviska
Odsek 8 g (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8g. zdôrazňuje, že ekologická 
transformácia európskeho hospodárstva a 
spoločnosti nesmie zatieniť dôležitosť 
hospodárskeho a priemyselného rozvoja 
Európskej únie a jej postavenia v 
celosvetovom hospodárstve; navyše by 
Komisia mala zvážiť podporu prístupu k 
účinným nástrojom rozvoja pre všetky 
zainteresované strany v regiónoch, ktoré 
sú najviac dotknuté ekologickou 
transformáciou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu, Clotilde Armand

Návrh stanoviska
Odsek 8 h (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8h. víta návrh Európskej komisie 
vytvoriť Fond na spravodlivú 
transformáciu s cieľom zvýšiť investície 
do ekologických technológií; zdôrazňuje, 
že cieľom fondu je aj kompenzácia úsilia, 
čo bude od niekoľkých hospodárskych 
odvetví vyžadovať, aby dodržiavali ciele 
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EÚ v oblasti klímy; varuje, že finančné 
prostriedky použité na vytvorenie Fondu 
na spravodlivú transformáciu by nemali 
ovplyvniť celkovú úroveň rozdelenia 
prostriedkov v rámci politiky súdržnosti; 
pripomína pozíciu Európskeho 
parlamentu zachovať úroveň 
financovania v rámci politiky súdržnosti v 
ďalšom VFR; poznamenáva, že niektoré 
existujúce fondy v rámci politiky 
súdržnosti už prispievajú k boju proti 
zmene klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu, Clotilde Armand

Návrh stanoviska
Odsek 8 i (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8i. zdôrazňuje, že vykonávanie 
projektov ekologického dohovoru si bude 
vyžadovať značnú úroveň know-how, 
ľudských zdrojov a odborných znalostí; 
žiada EIB a Komisiu, aby zvýšili svoje 
úsilie pri poskytovaní pomoci 
realizátorom projektov a miestnym, 
regionálnym a vnútroštátnym orgánom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Vlad-Marius Botoş, Cristian Ghinea, Ramona Strugariu

Návrh stanoviska
Odsek 8 j (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8j. víta záväzok EÚ vykonávať ciele 
udržateľného rozvoja v rámci svojich 
politík aj ich inklúzie do európskeho 
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semestra; je presvedčený, že vykonávanie 
cieľov udržateľného rozvoja by malo byť 
zámerom EÚ v ďalších rokoch.

Or. en


