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Pozmeňujúci návrh 1
François Alfonsi

Návrh stanoviska
Odôvodnenie -A (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

-A keďže prioritné ciele Európskej 
únie, ktoré má spoločné so Spojeným 
kráľovstvom, najmä boj proti globálnemu 
otepľovaniu a zmene klímy, odôvodňujú 
vzájomné záväzky s cieľom dosiahnuť 
ekologickú transformáciu európskeho 
kontinentu globálnou dohodou, ktorá 
zahŕňa regionálny rozvoj;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže politika súdržnosti je 
kľúčový nástroj, ktorý zabezpečuje 
solidaritu medzi európskymi regiónmi 
výmenou za príležitosti, ktoré ponúka 
vnútorný trh; keďže ak majú mať regióny 
prístup na vnútorný trh, musia prispievať 
do Kohézneho fondu, ako je to v prípade 
krajín Európskeho hospodárskeho 
priestoru (EHP);

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 3
Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže politika súdržnosti je 
kľúčový nástroj, ktorý zabezpečuje 
solidaritu medzi európskymi regiónmi 
výmenou za príležitosti, ktoré ponúka 
vnútorný trh; keďže ak majú mať regióny 
prístup na vnútorný trh, musia prispievať 
do Kohézneho fondu, ako je to v prípade 
krajín Európskeho hospodárskeho priestoru 
(EHP);

A. keďže politika súdržnosti je 
kľúčový nástroj, ktorý zabezpečuje 
solidaritu medzi európskymi regiónmi 
výmenou za príležitosti, ktoré ponúka 
vnútorný trh; keďže ak majú mať regióny 
prístup na vnútorný trh, musia prispievať 
do Kohézneho fondu, ako je to v prípade 
krajín Európskeho hospodárskeho priestoru 
(EHP); keďže okrem požadovaného 
príspevku do kohéznych fondov musia 
regióny plniť horizontálne politiky 
začlenené do Dohody o EHP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Tsvetelina Penkova

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže politika súdržnosti je 
kľúčový nástroj, ktorý zabezpečuje 
solidaritu medzi európskymi regiónmi 
výmenou za príležitosti, ktoré ponúka 
vnútorný trh; keďže ak majú mať regióny 
prístup na vnútorný trh, musia prispievať 
do Kohézneho fondu, ako je to v prípade 
krajín Európskeho hospodárskeho priestoru 
(EHP);

A. keďže politika súdržnosti je 
kľúčový nástroj, ktorý zabezpečuje 
solidaritu medzi všetkými regiónmi EÚ 
výmenou za príležitosti, ktoré ponúka 
vnútorný trh; keďže ak majú mať regióny 
prístup na vnútorný trh, musia prispievať 
do Kohézneho fondu, ako je to v prípade 
krajín Európskeho hospodárskeho priestoru 
(EHP);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Sandro Gozi, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže politika súdržnosti je A. keďže politika súdržnosti je 
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kľúčový nástroj, ktorý zabezpečuje 
solidaritu medzi európskymi regiónmi 
výmenou za príležitosti, ktoré ponúka 
vnútorný trh; keďže ak majú mať regióny 
prístup na vnútorný trh, musia prispievať 
do Kohézneho fondu, ako je to v prípade 
krajín Európskeho hospodárskeho priestoru 
(EHP);

kľúčový nástroj, ktorý zabezpečuje 
solidaritu medzi regiónmi EÚ výmenou za 
príležitosti, ktoré ponúka vnútorný trh; 
keďže ak majú mať regióny prístup na 
vnútorný trh, musia prispievať do 
Kohézneho fondu, ako je to v prípade 
krajín Európskeho hospodárskeho priestoru 
(EHP);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
François Alfonsi

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Aa (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže určité právomoci sú v 
Spojenom kráľovstve prenesené na 
Severné Írsko, Škótsko a Wales, ktoré 
majú svoje vlastné prístupy k rokovaniam 
o budúcom partnerstve; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Tsvetelina Penkova

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže mnohé regióny EÚ budú 
negatívne ovplyvnené vytvorením nových 
prekážok obchodu medzi EÚ a Spojeným 
kráľovstvom, najmä tie, ktoré majú 
spoločné pozemné alebo námorné hranice 
so Spojeným kráľovstvom, a budú si preto 
vyžadovať dodatočnú podporu z 
kohéznych fondov;

B. keďže mnohé regióny EÚ budú 
negatívne ovplyvnené vytvorením nových 
prekážok obchodu a pohybu osôb medzi 
EÚ a Spojeným kráľovstvom, najmä tie, 
ktoré majú spoločné pozemné alebo 
námorné hranice so Spojeným 
kráľovstvom, a budú si preto vyžadovať 
dodatočnú podporu z kohéznych fondov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 8
François Alfonsi

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ba (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže globálne výzvy, ako je boj 
proti zmene klímy alebo globálne 
pandémie vrátane nedávnej pandémie 
koronavírusu, nemôže každý jednotlivý 
regiónom alebo členský štát prekonať 
samostatne a individuálne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Pascal Arimont

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Ba (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže ochrana cezhraničnej 
hospodárskej činnosti je mimoriadne 
dôležitá a cezhraniční pracovníci medzi 
EÚ a Spojeným kráľovstvom by mali mať 
naďalej možnosť zarábať si na živobytie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Tsvetelina Penkova

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže aj v prípade, že Spojené 
kráľovstvo bude treťou krajinou, bude 
výhodné pokračovať v programoch 
Interreg medzi regiónmi EÚ a Spojeného 

C. keďže aj v prípade, ak Spojené 
kráľovstvo bude treťou krajinou, bude pre 
EÚ aj pre Spojené kráľovstvo výhodné 
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kráľovstva; pokračovať v programoch Interreg;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Odôvodnenie D

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

D. keďže financovanie súdržnosti má 
osobitný význam pre Severné Írsko a 
pohraničné regióny Írska vzhľadom na to, 
že program PEACE zohral kľúčovú úlohu 
v zmierení a upevňovaní mieru;

D. keďže financovanie súdržnosti má 
osobitný význam pre Severné Írsko a 
pohraničné regióny Írska vzhľadom na to, 
že program PEACE zohral kľúčovú úlohu 
v zmierení a upevňovaní mieru; keďže 
program PEACE spojil tisícky ľudí v 
rámci cezhraničných aktivít vrátane 
podpory rozvoja malých a stredných 
podnikov, komunitných organizácií, ktoré 
vedú projekty zamerané na zmierenie a 
kultúrne porozumenie, a cezhraničných 
projektov zameraných na zručnosti, 
vzdelávanie a odbornú prípravu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Pascal Arimont

Návrh stanoviska
Odôvodnenie Da (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Da. keďže politiky EÚ v oblasti rozvoja 
a súdržnosti umožnili plodnú spoluprácu 
medzi zámorskými územiami EÚ a 
Spojeného kráľovstva, ktorá by mala 
pokračovať aj v budúcnosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 13
Tsvetelina Penkova

Návrh stanoviska
Odôvodnenie E

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

E. keďže vystúpenie Spojeného 
kráľovstva bez následnej dohody o jeho 
budúcom vzťahu s EÚ by malo rušivé 
účinky a predstavovalo by výraznú záťaž 
pre verejné financie v EÚ; keďže ak sa 
nedosiahne dohoda o budúcich vzťahoch 
medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, bude 
to dôvod na aktivovanie zásady solidarity; 
keďže Parlament už schválil aktivovanie 
zásady solidarity, ak dôjde k takémuto 
scenáru;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh stanoviska
Odôvodnenie E

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

E. keďže vystúpenie Spojeného 
kráľovstva bez následnej dohody o jeho 
budúcom vzťahu s EÚ by malo rušivé 
účinky a predstavovalo by výraznú záťaž 
pre verejné financie v EÚ; keďže ak sa 
nedosiahne dohoda o budúcich vzťahoch 
medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom, bude 
to dôvod na aktivovanie zásady solidarity; 
keďže Parlament už schválil aktivovanie 
zásady solidarity, ak dôjde k takémuto 
scenáru;

E. keďže vystúpenie Spojeného 
kráľovstva bez následnej dohody o jeho 
budúcom vzťahu s EÚ by malo rušivé 
účinky a predstavovalo by výraznú záťaž 
pre verejné financie v EÚ; keďže v 
prípade, že sa nedosiahne dohoda o 
budúcich vzťahoch medzi EÚ a Spojeným 
kráľovstvom, bude to dôvod na aktivovanie 
zásady solidarity;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 15
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo
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Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že Spojené 
kráľovstvo by malo byť vyzvané, aby v 
prípade, že chce mať prístup na vnútorný 
trh podľa vzoru krajín EHP, prispievalo 
do Kohézneho fondu;

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 16
Sandro Gozi, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že Spojené 
kráľovstvo by malo byť vyzvané, aby v 
prípade, že chce mať prístup na vnútorný 
trh podľa vzoru krajín EHP, prispievalo 
do Kohézneho fondu;

1. domnieva sa, že pri absencii plnej 
účasti na vnútornom trhu by Spojené 
kráľovstvo nemalo mať možnosť využívať 
kohézne fondy, s výnimkou projektov 
povolených na základe nariadení o 
zriadení týchto fondov; dodáva, že ak by 
sa Spojené kráľovstvo v konečnom 
dôsledku chcelo zúčastňovať na 
vnútornom trhu, malo by prispievať na 
kohézne fondy na obdobie 2021 – 2027 v 
súlade so vzorom, ktorý sa uplatňuje na 
krajiny EHP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
François Alfonsi

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že Spojené 1. domnieva sa, že Spojené 



PE650.486v01-00 10/22 AM\1203152SK.docx

SK

kráľovstvo by malo byť vyzvané, aby v 
prípade, že chce mať prístup na vnútorný 
trh podľa vzoru krajín EHP, prispievalo do 
Kohézneho fondu;

kráľovstvo a jeho decentralizované vlády 
by sa mali vyzvať, aby v prípade, ak chcú 
mať prístup na vnútorný trh podľa vzoru 
krajín EHP, prispievali do kohéznych 
fondov; domnieva sa, že Spojené 
kráľovstvo by sa malo usilovať o to, aby v 
nadchádzajúcich programových 
obdobiach pokračovalo v účasti na 
programoch cezhraničnej a inej územnej 
spolupráce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Tsvetelina Penkova

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že Spojené 
kráľovstvo by malo byť vyzvané, aby v 
prípade, že chce mať prístup na vnútorný 
trh podľa vzoru krajín EHP, prispievalo do 
Kohézneho fondu;

1. domnieva sa, že Spojené 
kráľovstvo by sa malo vyzvať, aby v 
prípade, ak chce mať prístup na vnútorný 
trh podľa vzoru, ktorý sa už uplatňuje na 
krajiny EHP, prispievalo do Kohézneho 
fondu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
François Alfonsi

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. vyzýva na dlhodobé riešenie, ktoré 
by umožnilo zapojenie Spojeného 
kráľovstva do politiky súdržnosti EÚ ako 
nástroja na zabezpečenie trvalo 
udržateľného rozvoja, zapojenia 
partnerov, integrovaného prístupu zdola 
nahor a podpory väzieb ľudí k 
európskemu kontinentu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. domnieva sa, že v novej dohode by 
sa mali zohľadniť potreby regiónov 
zasiahnutých brexitom, a to najmä tých, 
ktoré majú spoločnú pozemnú alebo 
námornú hranicu so Spojeným 
kráľovstvom, ako sú pohraničné regióny 
Írska a pobrežné regióny pozdĺž 
Lamanšského prielivu a Severného mora;

2. domnieva sa, že v novej dohode by 
sa mali zohľadniť potreby regiónov 
zasiahnutých brexitom, a to najmä tých, 
ktoré majú spoločnú pozemnú alebo 
námornú hranicu so Spojeným 
kráľovstvom, ako sú pohraničné regióny 
Írska a pobrežné regióny pozdĺž 
Lamanšského prielivu a Severného mora; 
pripomína, že je potrebné posúdenie 
vplyvu brexitu na malé a stredné podniky 
pôsobiace na územiach, ktoré majú 
spoločné pozemné alebo námorné hranice 
so Spojeným kráľovstvom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. domnieva sa, že v novej dohode by 
sa mali zohľadniť potreby regiónov 
zasiahnutých brexitom, a to najmä tých, 
ktoré majú spoločnú pozemnú alebo 
námornú hranicu so Spojeným 
kráľovstvom, ako sú pohraničné regióny 
Írska a pobrežné regióny pozdĺž 
Lamanšského prielivu a Severného mora;

2. domnieva sa, že v novej dohode by 
sa mali zohľadniť potreby regiónov 
zasiahnutých brexitom, a to najmä tých, 
ktoré majú spoločnú pozemnú alebo 
námornú hranicu so Spojeným 
kráľovstvom, ako sú pohraničné regióny 
Írska a pobrežné regióny pozdĺž 
Lamanšského prielivu a Severného mora a 
Andalúzie;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 22
François Alfonsi

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. domnieva sa, že v novej dohode by 
sa mali zohľadniť potreby regiónov 
zasiahnutých brexitom, a to najmä tých, 
ktoré majú spoločnú pozemnú alebo 
námornú hranicu so Spojeným 
kráľovstvom, ako sú pohraničné regióny 
Írska a pobrežné regióny pozdĺž 
Lamanšského prielivu a Severného mora;

2. domnieva sa, že v novej dohode by 
sa mali zohľadniť potreby regiónov 
zasiahnutých brexitom, a to najmä tých, 
ktoré majú spoločnú pozemnú alebo 
námornú hranicu so Spojeným 
kráľovstvom, ako sú pohraničné regióny 
Írska, západný región Walesu a pobrežné 
regióny pozdĺž Lamanšského prielivu a 
Severného mora;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Sandro Gozi, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. domnieva sa, že v novej dohode by 
sa mali zohľadniť potreby regiónov 
zasiahnutých brexitom, a to najmä tých, 
ktoré majú spoločnú pozemnú alebo 
námornú hranicu so Spojeným 
kráľovstvom, ako sú pohraničné regióny 
Írska a pobrežné regióny pozdĺž 
Lamanšského prielivu a Severného mora;

2. domnieva sa, že v novej dohode by 
sa mali zohľadniť potreby regiónov 
zasiahnutých brexitom, a to najmä tých, 
ktoré majú spoločnú pozemnú alebo 
námornú hranicu so Spojeným 
kráľovstvom, ako sú pohraničné regióny 
Írska a pobrežné regióny pozdĺž 
Lamanšského prielivu, Atlantiku a 
Severného mora;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Pascal Arimont

Návrh stanoviska
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Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. žiada, aby budúca dohoda 
obsahovala ustanovenia o pokračujúcej 
ochrane živobytia cezhraničných 
pracovníkov, a to aj v prípade nových 
pracovnoprávnych vzťahov, najmä 
pracovníkov, ktorí pracujú za írskou 
hranicou alebo medzi Spojeným 
kráľovstvom a Belgickom, Francúzskom 
alebo Holandskom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Martina Michels

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. poznamenáva, že cezhraničné a 
nadnárodné programy financované 
prostredníctvom iniciatívy Interreg 
zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore 
spolupráce medzi regiónmi v rôznych 
členských štátoch, a navrhuje, aby 
programy Interreg zostali v budúcnosti 
otvorené pre Spojené kráľovstvo za 
predpokladu, že poskytne finančný 
príspevok;

3. poznamenáva, že cezhraničné a 
nadnárodné programy financované 
prostredníctvom iniciatívy Interreg 
zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore 
spolupráce medzi regiónmi a ich občanmi; 
privítal by akúkoľvek dohodu, ktorá by 
umožnila Severnému Írsku zúčastňovať 
sa na iných programoch EÚ, najmä na 
programoch Interreg, za predpokladu, že 
poskytne finančný príspevok; domnieva sa 
však, že celé Spojené kráľovstvo nemôže 
ako tretia krajina využívať tie isté práva a 
výhody ako členský štát; navrhuje preto, 
aby programy Interreg zostali v budúcnosti 
pre Spojené kráľovstvo otvorené za 
predpokladu, že sa Spojené kráľovstvo 
zaviaže k tomu, že sa bude v rámci 
viacročného finančného rámca 
spravodlivo a primerane finančne 
podieľať na tomto programe; 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 26
François Alfonsi

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. poznamenáva, že cezhraničné a 
nadnárodné programy financované 
prostredníctvom iniciatívy Interreg 
zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore 
spolupráce medzi regiónmi v rôznych 
členských štátoch, a navrhuje, aby 
programy Interreg zostali v budúcnosti 
otvorené pre Spojené kráľovstvo za 
predpokladu, že poskytne finančný 
príspevok;

3. poznamenáva, že cezhraničné a 
nadnárodné programy financované v rámci 
programov Interreg vrátane programov 
Wales – Írsko a Atlantický región 
zohrávajú kľúčovú úlohu pri podpore 
spolupráce medzi regiónmi v rôznych 
členských štátoch, a navrhuje, aby 
programy Interreg zostali v budúcnosti 
otvorené pre Spojené kráľovstvo a vlády 
jeho decentralizovaných národov za 
predpokladu, že poskytne finančný 
príspevok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. pripomína, že programy Interreg 
podporujú aj inkluzívne politiky a 
stratégie, ktoré zabraňujú prehlbovaniu 
nerovností v cezhraničných komunitách; 
domnieva sa, že zachovanie 
cezhraničných a nadnárodných 
programov so Spojeným kráľovstvom je 
spôsob, ako podporiť sociálnu súdržnosť 
a rodovú rovnosť v príslušných regiónoch 
a zlepšiť podmienky pre migrantov, 
mladých a starších pracovníkov a 
pracovníkov s nízkou kvalifikáciou;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 28
François Alfonsi

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. domnieva sa, že Spojenému 
kráľovstvu by sa mala ponúknuť 
možnosť zapojiť sa do územnej 
spolupráce a byť jej súčasťou, pričom by 
sa mali dodržiavať európske osvedčené 
postupy a uplatňovať všetky ustanovenia 
týkajúce sa plnohodnotnej spolupráce 
aktérov zo Spojeného kráľovstva s 
partnermi z EÚ vrátane primeraného 
finančného príspevku Spojeného 
kráľovstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
François Alfonsi

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že bez ohľadu na 
riešenie financovania súdržnosti v iných 
regiónoch je mimoriadne dôležité, aby 
program PEACE pokračoval v Severnom 
Írsku a pohraničných regiónoch Írska pod 
autonómnou správou orgánu pre osobitné 
programy EÚ;

4. zdôrazňuje, že bez ohľadu na 
riešenie financovania súdržnosti v iných 
regiónoch, napríklad v Škótsku a vo 
Walese, je mimoriadne dôležité, aby 
program PEACE pokračoval v Severnom 
Írsku a pohraničných regiónoch Írska pod 
autonómnou správou orgánu pre osobitné 
programy EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Tsvetelina Penkova

Návrh stanoviska
Odsek 4
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že bez ohľadu na 
riešenie financovania súdržnosti v iných 
regiónoch je mimoriadne dôležité, aby 
program PEACE pokračoval v Severnom 
Írsku a pohraničných regiónoch Írska pod 
autonómnou správou orgánu pre osobitné 
programy EÚ;

4. zdôrazňuje, že je mimoriadne 
dôležité, aby program PEACE pokračoval 
v Severnom Írsku a pohraničných 
regiónoch Írska pod autonómnou správou 
orgánu pre osobitné programy EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Pascal Arimont

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. domnieva sa, že spolupráca medzi 
najvzdialenejšími regiónmi a zámorskými 
krajinami a územiami EÚ na jednej 
strane a zámorskými územiami Spojeného 
kráľovstva na druhej strane, najmä v 
Karibiku a Tichomorí, by mala 
pokračovať; vyzýva na prijatie osobitných 
ustanovení, ktoré v prípade potreby 
umožnia fungovanie budúcich spoločných 
projektov v rámci Európskeho 
rozvojového fondu a kohéznych fondov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. pripomína význam mobility a 
dočasného pohybu tovaru a zariadení pre 
prebiehajúcu spoluprácu medzi 
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kultúrnymi a vzdelávacími skupinami;  
domnieva sa, že dočasná mobilita ľudí, 
tovaru a zariadení je dobrým spôsobom, 
ako identifikovať možnosti spolupráce a 
podeliť sa o osvedčené postupy a odborné 
znalosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
François Alfonsi

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje významný prínos 
politiky súdržnosti EÚ pre Severné Írsko, 
najmä pokiaľ ide o pomoc pri obnove 
znevýhodnených mestských a vidieckych 
oblastí, boj proti zmene klímy a budovanie 
kontaktov medzi komunitami a 
cezhraničných kontaktov v kontexte 
mierového procesu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
François Alfonsi

Návrh stanoviska
Odsek 4b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. zdôrazňuje odhodlanie všetkých 
zainteresovaných strán v Severnom Írsku 
pokračovať v plnení cieľov politiky 
súdržnosti EÚ v tomto regióne; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje význam prístupu 
zdola nahor, koordinovaného 
viacúrovňového riadenia a zásady 
partnerstva;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 35
François Alfonsi

Návrh stanoviska
Odsek 4c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4c. pripomína pozitívnu úlohu 
spoločnej rybárskej politiky pri rozvoji 
odvetvia rybolovu a pri riadení 
rybolovných zdrojov; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, aby nová dohoda 
neovplyvnila existujúce stratégie v oblasti 
biodiverzity či hospodárske odvetvie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. pripomína, že je dôležité rozšíriť 
rozsah pôsobnosti Fondu solidarity 
Európskej únie tak, aby zahŕňal aj časť 
dodatočných verejných výdavkov 
vynaložených pri príprave na ukončenie 
prechodného obdobia alebo v dôsledku 
neho bez následnej dohody o budúcich 
vzťahoch Spojeného kráľovstva s EÚ; 
vyzýva Komisiu, aby predložila návrh v 
tejto veci, ktorý bude odzrkadľovať skôr 
predložený návrh pre prípad 
neratifikovania dohody o vystúpení, ktorú 
Parlament schválil 24. októbra 20191.

vypúšťa sa

_________________
1 Pozmeňujúce návrhy, ktoré Európsky 
parlament prijal 24. októbra 2019, k 
návrhu nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa mení 
nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 s 
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cieľom poskytnúť finančnú pomoc 
členským štátom na pokrytie vážnej 
finančnej záťaže, ktorá im vznikla v 
dôsledku vystúpenia Spojeného 
kráľovstva z Únie bez dohody 
(COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 
2019/0183(COD)), P9_TA(2019)0045.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 37
Tsvetelina Penkova

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. pripomína, že je dôležité rozšíriť 
rozsah pôsobnosti Fondu solidarity 
Európskej únie tak, aby zahŕňal aj časť 
dodatočných verejných výdavkov 
vynaložených pri príprave na ukončenie 
prechodného obdobia alebo v dôsledku 
neho bez následnej dohody o budúcich 
vzťahoch Spojeného kráľovstva s EÚ; 
vyzýva Komisiu, aby predložila návrh v 
tejto veci, ktorý bude odzrkadľovať skôr 
predložený návrh pre prípad 
neratifikovania dohody o vystúpení, ktorú 
Parlament schválil 24. októbra 20191.

vypúšťa sa

_________________
1 Pozmeňujúce návrhy, ktoré Európsky 
parlament prijal 24. októbra 2019, k 
návrhu nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa mení 
nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 s 
cieľom poskytnúť finančnú pomoc 
členským štátom na pokrytie vážnej 
finančnej záťaže, ktorá im vznikla v 
dôsledku vystúpenia Spojeného 
kráľovstva z Únie bez dohody 
(COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 
2019/0183(COD)), P9_TA(2019)0045.

Or. en



PE650.486v01-00 20/22 AM\1203152SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 38
Isabel Benjumea Benjumea

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. pripomína, že je dôležité rozšíriť 
rozsah pôsobnosti Fondu solidarity 
Európskej únie tak, aby zahŕňal aj časť 
dodatočných verejných výdavkov 
vynaložených pri príprave na ukončenie 
prechodného obdobia alebo v dôsledku 
neho bez následnej dohody o budúcich 
vzťahoch Spojeného kráľovstva s EÚ; 
vyzýva Komisiu, aby predložila návrh v 
tejto veci, ktorý bude odzrkadľovať skôr 
predložený návrh pre prípad 
neratifikovania dohody o vystúpení, ktorú 
Parlament schválil 24. októbra 20191.

5. pripomína, že je dôležité rozšíriť 
rozsah pôsobnosti Fondu solidarity 
Európskej únie tak, aby zahŕňal aj časť 
dodatočných verejných výdavkov 
vynaložených pri príprave na ukončenie 
prechodného obdobia alebo v dôsledku 
neho bez následnej dohody o budúcich 
vzťahoch Spojeného kráľovstva s EÚ; 
pripomína predchádzajúce reformy, ktoré 
sa vykonali v tejto súvislosti v dôsledku 
zdravotnej krízy spôsobenej vírusom 
SARS-CoV2; domnieva sa, že ich treba 
zohľadniť v súvislosti s vplyvom tejto 
krízy na zdravotný, sociálny a 
hospodársky systém.

_________________
1 Pozmeňujúce návrhy, ktoré Európsky 
parlament prijal 24. októbra 2019, k 
návrhu nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady, ktorým sa mení 
nariadenie Rady (ES) č. 2012/2002 s 
cieľom poskytnúť finančnú pomoc 
členským štátom na pokrytie vážnej 
finančnej záťaže, ktorá im vznikla v 
dôsledku vystúpenia Spojeného 
kráľovstva z Únie bez dohody 
(COM(2019)0399 – C9-0111/2019 – 
2019/0183(COD)), P9_TA(2019)0045.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 39
Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. pripomína, že na to, aby Spojené 
kráľovstvo mohlo byť na vnútornom trhu, 
musí rešpektovať plánované partnerstvo a 
zachovať systém stanovovania cien 
uhlíka, ktorého účinnosť a rozsah 
pôsobnosti sú prinajmenšom také isté ako 
tie, ktoré sú stanovené v spoločných 
normách EÚ, vrátane cieľa dosiahnuť do 
roku 2050 klimaticky neutrálne 
hospodárstvo v súlade s cieľmi Parížskej 
dohody; zdôrazňuje, že tieto ciele sa musia 
dosiahnuť do konca prechodného 
obdobia Únie a musia platiť aj po ňom; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Sandro Gozi, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. žiada Komisiu, aby počítala aj s 
dôsledkami scenára bez dohody, ak by 
Spojené kráľovstvo nepožiadalo o 
predĺženie prechodného obdobia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Isabel Carvalhais

Návrh stanoviska
Odsek 5b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. domnieva sa, že na to, aby malo 
Spojené kráľovstvo prístup na vnútorný 
trh, malo by podporovať iba prírodné 
zdroje získané zákonne a a riadené 
udržateľne, najmä pokiaľ ide o 
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biodiverzitu, faunu a flóru, vodné 
ekosystémy a produkty lesného 
hospodárstva, a malo by byť v súlade s 
príslušnými medzinárodnými nástrojmi a 
postupmi, ako je akčný plán EÚ na boj 
proti obchodovaniu s voľne žijúcimi 
druhmi zvierat a divorastúcimi druhmi 
rastlín.

Or. en


