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Pozmeňujúci návrh 1
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. uznáva, že je potrebné, aby sa z 
rozpočtu EÚ naďalej podporovala obnova, 
konvergencia, spravodlivý a inkluzívny 
udržateľný rast a konkurencieschopnosť 
európskeho hospodárstva a ďalšie priority 
EÚ, ako sú sociálna, hospodárska a 
územná súdržnosť a regionálny rozvoj, 
opatrenia v oblasti klímy, digitalizácia a 
inovácie, bezpečnosť a riadenie migrácie, 
pričom uznáva, že pandémia COVID-19 
priniesla novú a nečakanú výzvu, na ktorú 
EÚ a jej členské štáty musia rozhodne 
reagovať a musia poskytnúť riešenia na 
úrovni EÚ;

1. uznáva, že je potrebné, aby sa z 
rozpočtu EÚ naďalej podporovala obnova, 
konvergencia, spravodlivý a inkluzívny 
udržateľný rast a konkurencieschopnosť 
európskeho hospodárstva a ďalšie priority 
EÚ, ako sú sociálna, hospodárska a 
územná súdržnosť a regionálny rozvoj, 
opatrenia v oblasti klímy, digitalizácia a 
inovácie, pričom uznáva, že pandémia 
COVID-19 priniesla novú a nečakanú 
výzvu, na ktorú EÚ a jej členské štáty 
musia rozhodne reagovať a musia 
poskytnúť riešenia na úrovni EÚ;

uznáva, že politika súdržnosti je kľúčom k 
úspechu Európskej zelenej dohody, k boju 
proti zmene klímy a k tomu, aby Únia 
mohla plniť svoje záväzky vyplývajúce z 
Parížskej dohody, keďže všetky politiky 
Únie by mali byť v súlade s cieľom 
obmedziť globálne otepľovanie pod 
1,5 °C a s cieľom zastaviť a zvrátiť stratu 
biodiverzity; požaduje 50 % výdavkov 
súvisiacich s klímou v rámci programov a 
okamžité vyradenie fosílnych palív;
žiada reagujúcu ambicióznu politiku 
súdržnosti Únie odolnú voči zmenám 
klímy, orientovanú zdola nahor a 
zohľadňujúcu rodovú otázku, ktorá bude 
posilnená novými zdrojmi ako hlavná 
investičná politika Únie a nástroj obnovy 
v prospech všetkých regiónov a zrušenie 
makroekonomickej podmienenosti.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 2
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. uznáva, že je potrebné, aby sa z 
rozpočtu EÚ naďalej podporovala 
obnova, konvergencia, spravodlivý a 
inkluzívny udržateľný rast a 
konkurencieschopnosť európskeho 
hospodárstva a ďalšie priority EÚ, ako sú 
sociálna, hospodárska a územná súdržnosť 
a regionálny rozvoj, opatrenia v oblasti 
klímy, digitalizácia a inovácie, bezpečnosť 
a riadenie migrácie, pričom uznáva, že 
pandémia COVID-19 priniesla novú a 
nečakanú výzvu, na ktorú EÚ a jej členské 
štáty musia rozhodne reagovať a musia 
poskytnúť riešenia na úrovni EÚ;

1. požaduje silný a ambiciózny 
rozpočet Únie na rok 2021 s cieľom 
zmierniť sociálno-ekonomický vplyv krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 a 
podporiť obnovu Únie, posilniť 
hospodársku, sociálnu a regionálnu 
konvergenciu, súdržnosť a odolnosť, 
podporovať spravodlivý, inkluzívny a 
udržateľný rast a urýchliť vykonávanie 
hlavných priorít a cieľov Únie, ako sú 
sociálna, hospodárska a územná súdržnosť 
a regionálny rozvoj, opatrenia v oblasti 
klímy, Európska zelená dohoda, Parížska 
dohoda, zásada „nespôsobiť významnú 
škodu“, spravodlivý prechod na uhlíkovo 
neutrálne hospodárstvo do roku 2050, 
ciele udržateľného rozvoja, Európsky 
pilier sociálnych práv, digitálna 
transformácia, inovácie a riadenie 
migrácie na základe solidarity, spolupráce 
a spoločnej zodpovednosti; zdôrazňuje, že 
pandémia COVID-19 priniesla viacero 
nových a nečakaných sociálno-
ekonomických výziev, na ktoré Únia a jej 
členské štáty musia rozhodne reagovať a 
musia poskytnúť spravodlivé a účinné 
riešenia na úrovni Únie aj členských 
štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Pascal Arimont, Peter Pollák, Maria Spyraki, 
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Odsek 1
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. uznáva, že je potrebné, aby sa z 
rozpočtu EÚ naďalej podporovala obnova, 
konvergencia, spravodlivý a inkluzívny 
udržateľný rast a konkurencieschopnosť 
európskeho hospodárstva a ďalšie priority 
EÚ, ako sú sociálna, hospodárska a 
územná súdržnosť a regionálny rozvoj, 
opatrenia v oblasti klímy, digitalizácia a 
inovácie, bezpečnosť a riadenie migrácie, 
pričom uznáva, že pandémia COVID-19 
priniesla novú a nečakanú výzvu, na ktorú 
EÚ a jej členské štáty musia rozhodne 
reagovať a musia poskytnúť riešenia na 
úrovni EÚ;

1. uznáva, že je potrebné, aby sa z 
rozpočtu EÚ naďalej podporovala obnova, 
konvergencia, reformy, spravodlivý a 
inkluzívny udržateľný dlhodobý rast a 
konkurencieschopnosť európskeho 
hospodárstva s cieľom riešiť štrukturálne 
nedostatky hospodárstiev a posilniť ich 
odolnosť a ďalšie priority EÚ, ako sú 
sociálna, hospodárska a územná súdržnosť 
a regionálny rozvoj, opatrenia v oblasti 
klímy, zelená transformácia, digitalizácia 
a inovácie, bezpečnosť a riadenie migrácie 
s cieľom zabrániť šíreniu rozdielov 
v Únii, pričom uznáva, že pandémia 
COVID-19 priniesla odvetviam 
hospodárstva a zdravia novú a nečakanú 
výzvu, na ktorú EÚ a jej členské štáty 
musia rozhodne reagovať a musia 
poskytnúť účinné riešenia na úrovni EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. uznáva, že je potrebné, aby sa z 
rozpočtu EÚ naďalej podporovala obnova, 
konvergencia, spravodlivý a inkluzívny 
udržateľný rast a konkurencieschopnosť 
európskeho hospodárstva a ďalšie priority 
EÚ, ako sú sociálna, hospodárska a 
územná súdržnosť a regionálny rozvoj, 
opatrenia v oblasti klímy, digitalizácia a 
inovácie, bezpečnosť a riadenie migrácie, 
pričom uznáva, že pandémia COVID-19 
priniesla novú a nečakanú výzvu, na ktorú 
EÚ a jej členské štáty musia rozhodne 
reagovať a musia poskytnúť riešenia na 
úrovni EÚ;

1. uznáva, že je potrebné, aby sa z 
rozpočtu EÚ naďalej podporovala obnova, 
konvergencia, spravodlivý a inkluzívny 
udržateľný rast a konkurencieschopnosť 
európskeho hospodárstva a ďalšie priority 
EÚ, ako sú sociálna, hospodárska a 
územná súdržnosť a regionálny rozvoj, 
opatrenia v oblasti klímy, digitalizácia a 
inovácie, bezpečnosť a riadenie migrácie, 
pričom uznáva, že pandémia COVID-19 
priniesla novú a nečakanú výzvu, na ktorú 
EÚ a jej členské štáty musia rozhodne 
reagovať a musia poskytnúť riešenia na 
úrovni EÚ; preto sa usiluje o zavedenie 
nástroja krízového riadenia Únie;
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Or. ro

Pozmeňujúci návrh 5
Mathilde Androuët

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. uznáva, že je potrebné, aby sa z 
rozpočtu EÚ naďalej podporovala obnova, 
konvergencia, spravodlivý a inkluzívny 
udržateľný rast a konkurencieschopnosť 
európskeho hospodárstva a ďalšie priority 
EÚ, ako sú sociálna, hospodárska a 
územná súdržnosť a regionálny rozvoj, 
opatrenia v oblasti klímy, digitalizácia a 
inovácie, bezpečnosť a riadenie migrácie, 
pričom uznáva, že pandémia COVID-19 
priniesla novú a nečakanú výzvu, na ktorú 
EÚ a jej členské štáty musia rozhodne 
reagovať a musia poskytnúť riešenia na 
úrovni EÚ;

1. uznáva, že je potrebné, aby sa z 
rozpočtu EÚ naďalej podporovala obnova, 
konvergencia a inkluzívny udržateľný rast 
a konkurencieschopnosť európskeho 
hospodárstva a ďalšie priority EÚ, ako sú 
sociálna, hospodárska a územná súdržnosť 
a regionálny rozvoj, opatrenia v oblasti 
klímy, digitalizácia a inovácie, bezpečnosť 
a riadenie migrácie, vrátane posilnených 
kontrol na vonkajších hraniciach Únie, 
pričom uznáva, že pandémia COVID-19 
priniesla novú a nečakanú výzvu, na ktorú 
EÚ a jej členské štáty musia rozhodne 
reagovať a musia poskytnúť riešenia na 
úrovni EÚ;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 6
Laurence Farreng

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. uznáva, že je potrebné, aby sa z 
rozpočtu EÚ naďalej podporovala obnova, 
konvergencia, spravodlivý a inkluzívny 
udržateľný rast a konkurencieschopnosť 
európskeho hospodárstva a ďalšie priority 
EÚ, ako sú sociálna, hospodárska a 
územná súdržnosť a regionálny rozvoj, 
opatrenia v oblasti klímy, digitalizácia a 
inovácie, bezpečnosť a riadenie migrácie, 

1. uznáva, že je potrebné, aby sa z 
rozpočtu EÚ naďalej podporovala obnova, 
konvergencia, spravodlivý a inkluzívny 
udržateľný rast a konkurencieschopnosť 
európskeho hospodárstva a ďalšie priority 
EÚ, ako sú sociálna, hospodárska a 
územná súdržnosť a regionálny rozvoj, 
opatrenia v oblasti klímy, digitalizácia, 
inovácie, kultúra, vzdelávanie, bezpečnosť 
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pričom uznáva, že pandémia COVID-19 
priniesla novú a nečakanú výzvu, na ktorú 
EÚ a jej členské štáty musia rozhodne 
reagovať a musia poskytnúť riešenia na 
úrovni EÚ;

a riadenie migrácie, pričom uznáva, že 
pandémia COVID-19 priniesla novú a 
nečakanú výzvu, na ktorú EÚ a jej členské 
štáty musia rozhodne reagovať a musia 
poskytnúť riešenia na úrovni EÚ;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 7
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. uznáva, že je potrebné, aby sa z 
rozpočtu EÚ naďalej podporovala obnova, 
konvergencia, spravodlivý a inkluzívny 
udržateľný rast a konkurencieschopnosť 
európskeho hospodárstva a ďalšie priority 
EÚ, ako sú sociálna, hospodárska a 
územná súdržnosť a regionálny rozvoj, 
opatrenia v oblasti klímy, digitalizácia a 
inovácie, bezpečnosť a riadenie migrácie, 
pričom uznáva, že pandémia COVID-19 
priniesla novú a nečakanú výzvu, na ktorú 
EÚ a jej členské štáty musia rozhodne 
reagovať a musia poskytnúť riešenia na 
úrovni EÚ;

1. uznáva, že je potrebné, aby sa z 
rozpočtu EÚ naďalej podporovala obnova, 
konvergencia, spravodlivý a inkluzívny 
udržateľný rast a konkurencieschopnosť 
európskeho hospodárstva a ďalšie priority 
EÚ, ako sú sociálna, hospodárska a 
územná súdržnosť a regionálny rozvoj, 
opatrenia v oblasti klímy, digitalizácia, 
výskum a inovácie, bezpečnosť a riadenie 
migrácie, pričom uznáva, že pandémia 
COVID-19 priniesla novú a nečakanú 
výzvu, na ktorú EÚ a jej členské štáty 
musia rozhodne reagovať a musia 
poskytnúť riešenia na úrovni EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Tamás Deutsch

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. uznáva, že je potrebné, aby sa z 
rozpočtu EÚ naďalej podporovala obnova, 
konvergencia, spravodlivý a inkluzívny 
udržateľný rast a konkurencieschopnosť 

1. uznáva, že je potrebné, aby sa z 
rozpočtu EÚ naďalej podporovala obnova, 
konvergencia, spravodlivý a inkluzívny 
udržateľný rast a konkurencieschopnosť 
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európskeho hospodárstva a ďalšie priority 
EÚ, ako sú sociálna, hospodárska a 
územná súdržnosť a regionálny rozvoj, 
opatrenia v oblasti klímy, digitalizácia a 
inovácie, bezpečnosť a riadenie migrácie, 
pričom uznáva, že pandémia COVID-19 
priniesla novú a nečakanú výzvu, na ktorú 
EÚ a jej členské štáty musia rozhodne 
reagovať a musia poskytnúť riešenia na 
úrovni EÚ;

európskeho hospodárstva a ďalšie priority 
EÚ, ako sú sociálna, hospodárska a 
územná súdržnosť a regionálny rozvoj, 
opatrenia v oblasti klímy, digitalizácia a 
inovácie, bezpečnosť, pričom uznáva, že 
pandémia COVID-19 priniesla novú a 
nečakanú výzvu, na ktorú EÚ a jej členské 
štáty musia rozhodne reagovať a musia 
poskytnúť riešenia na úrovni EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Erik Bergkvist

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. uznáva, že je potrebné, aby sa z 
rozpočtu EÚ naďalej podporovala obnova, 
konvergencia, spravodlivý a inkluzívny 
udržateľný rast a konkurencieschopnosť 
európskeho hospodárstva a ďalšie priority 
EÚ, ako sú sociálna, hospodárska a 
územná súdržnosť a regionálny rozvoj, 
opatrenia v oblasti klímy, digitalizácia a 
inovácie, bezpečnosť a riadenie migrácie, 
pričom uznáva, že pandémia COVID-19 
priniesla novú a nečakanú výzvu, na ktorú 
EÚ a jej členské štáty musia rozhodne 
reagovať a musia poskytnúť riešenia na 
úrovni EÚ;

1. uznáva, že je potrebné, aby sa z 
rozpočtu EÚ naďalej podporovala obnova, 
konvergencia, spravodlivý a inkluzívny 
udržateľný rast a konkurencieschopnosť 
európskeho hospodárstva a ďalšie priority 
EÚ, ako sú sociálna, hospodárska a 
územná súdržnosť a regionálny rozvoj, 
opatrenia v oblasti klímy, digitalizácia a 
inovácie, bezpečnosť a riadenie migrácie, 
pričom uznáva, že pandémia COVID-19 
priniesla novú výzvu, na ktorú EÚ a jej 
členské štáty musia rozhodne reagovať a 
musia poskytnúť riešenia na úrovni Únie a 
na vnútroštátnej a regionálnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Francesca Donato

Návrh stanoviska
Odsek 1
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. uznáva, že je potrebné, aby sa z 
rozpočtu EÚ naďalej podporovala obnova, 
konvergencia, spravodlivý a inkluzívny 
udržateľný rast a konkurencieschopnosť 
európskeho hospodárstva a ďalšie priority 
EÚ, ako sú sociálna, hospodárska a 
územná súdržnosť a regionálny rozvoj, 
opatrenia v oblasti klímy, digitalizácia a 
inovácie, bezpečnosť a riadenie migrácie, 
pričom uznáva, že pandémia COVID-19 
priniesla novú a nečakanú výzvu, na ktorú 
EÚ a jej členské štáty musia rozhodne 
reagovať a musia poskytnúť riešenia na 
úrovni EÚ;

1. uznáva, že je potrebné, aby sa z 
rozpočtu EÚ naďalej podporovala obnova, 
spravodlivý a inkluzívny rast a 
konkurencieschopnosť európskeho 
hospodárstva a ďalšie priority EÚ, ako sú 
sociálna, hospodárska a územná súdržnosť 
a regionálny rozvoj, opatrenia v oblasti 
klímy, digitalizácia a inovácie, bezpečnosť 
a riadenie migrácie, pričom uznáva, že 
pandémia COVID-19 priniesla novú a 
nečakanú výzvu, na ktorú EÚ a jej členské 
štáty musia rozhodne reagovať a musia 
poskytnúť riešenia na úrovni EÚ;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 11
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. opakuje svoju pozíciu týkajúcu sa 
rozpočtu na rok 2021 vo výške 
1 921 miliárd EUR v bežných cenách vo 
viazaných rozpočtových prostriedkoch a 
svoju výzvu, aby sa okrem tejto pozície 
vyčlenili veľké dodatočné rozpočtové 
prostriedky s cieľom reagovať na 
sociálno-ekonomický vplyv krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19; v tejto 
súvislosti vyjadruje poľutovanie nad 
nedostatkom ambícií a rozhodnosti, ktoré 
Komisia ukázala vo svojom návrhu 
rozpočtu na rok 2021 a ktoré predstavuje 
zníženie o 9,8 % v porovnaní s rozpočtom 
na rok 2020, pokiaľ ide o záväzky, a 
zahŕňa výrazné škrty v kľúčových 
politikách a programoch Únie, ako sú 
súdržnosť, regionálny rozvoj, 
poľnohospodárstvo, podpora MSP, 
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zdravie, výskum a inovácie; zdôrazňuje, že 
tieto škrty nemožno považovať za 
vyváženie výhod za navýšenie Európskeho 
nástroja obnovy, a vyzýva na výrazné 
posilnenie uvedených politík a programov 
v rozpočte na rok 2021;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Pascal Arimont, Peter Pollák, Maria Spyraki, 
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. pripomína, že súdržnosť je 
spoločnou právomocou EÚ a členských 
štátov a že ako jedna z hlavných politík 
verejných investícií bude zohrávať 
významnú úlohu pri obnove v dôsledku 
pandémie COVID-19; zdôrazňuje, že 
politika súdržnosti je založená na solidarite 
a jej cieľom je znížiť hospodárske, sociálne 
a územné rozdiely medzi členskými štátmi 
a v rámci EÚ a regiónov; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že programy riadené v rámci 
európskych štrukturálnych a investičných 
fondov (EŠIF) podporujú udržateľné 
riešenia pre spravodlivý a inkluzívny 
hospodársky rast, investície a 
konkurencieschopnosť, ako aj kvalitné, 
bezpečné a isté pracovné a životné 
podmienky občanov vrátane rovnakých 
príležitostí, sociálnej spravodlivosti a 
nediskriminácie, a významne k nim 
prispievajú;

2. pripomína, že súdržnosť je 
spoločnou právomocou EÚ a členských 
štátov a že ako jedna z hlavných politík 
verejných investícií bude zohrávať 
významnú úlohu pri zmierňovaní 
hospodárskeho a sociálneho dosahu a 
zohrá zásadnú úlohu aj pri obnove v 
dôsledku pandémie COVID-19; 
zdôrazňuje, že politika súdržnosti je 
zásadnou a najuznávanejšou politikou, 
ktorá formovala Úniu, akú dnes poznáme 
a ktorá je založená na solidarite, a jej 
cieľom je znížiť hospodárske, sociálne a 
územné rozdiely medzi členskými štátmi a 
zároveň posilniť hospodársku, územnú a 
sociálnu odolnosť v rámci EÚ a regiónov 
v záujme harmonickejšieho rozvoja, ktorý 
Únii pomôže udržať si globálnu 
konkurencieschopnosť; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že programy riadené v rámci 
európskych štrukturálnych a investičných 
fondov (EŠIF) podporujú udržateľné 
riešenia pre spravodlivý a dlhodobý 
inkluzívny hospodársky rast, investície a 
konkurencieschopnosť, ako aj kvalitné, 
bezpečné a isté pracovné a životné 
podmienky občanov vrátane rovnakých 
príležitostí, sociálnej spravodlivosti a 
nediskriminácie, a významne k nim 
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prispievajú; s cieľom maximalizovať vplyv 
EŠIF je nevyhnutné, aby orgány 
členských štátov úzko spolupracovali na 
všetkých úrovniach a spolupracovali v 
rámci partnerstiev so zamestnávateľmi, 
odborovými zväzmi, akademikmi, 
mimovládnymi organizáciami a inými 
zainteresovanými stranami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. pripomína, že súdržnosť je 
spoločnou právomocou EÚ a členských 
štátov a že ako jedna z hlavných politík 
verejných investícií bude zohrávať 
významnú úlohu pri obnove v dôsledku 
pandémie COVID-19; zdôrazňuje, že 
politika súdržnosti je založená na solidarite 
a jej cieľom je znížiť hospodárske, sociálne 
a územné rozdiely medzi členskými štátmi 
a v rámci EÚ a regiónov; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že programy riadené v rámci 
európskych štrukturálnych a investičných 
fondov (EŠIF) podporujú udržateľné 
riešenia pre spravodlivý a inkluzívny 
hospodársky rast, investície a 
konkurencieschopnosť, ako aj kvalitné, 
bezpečné a isté pracovné a životné 
podmienky občanov vrátane rovnakých 
príležitostí, sociálnej spravodlivosti a 
nediskriminácie, a významne k nim 
prispievajú;

2. pripomína, že súdržnosť je 
spoločnou právomocou EÚ a členských 
štátov a že ako jedna z hlavných politík 
verejných investícií bude zohrávať 
významnú úlohu pri obnove v dôsledku 
pandémie COVID-19; zdôrazňuje, že 
politika súdržnosti je založená na solidarite 
a jej cieľom je znížiť hospodárske, sociálne 
a územné rozdiely medzi členskými štátmi 
a v rámci EÚ a regiónov; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že programy riadené v rámci 
európskych štrukturálnych a investičných 
fondov (EŠIF) podporujú inovatívnu a 
inteligentnú transformáciu hospodárstva 
a ekologickú transformáciu na ekologickú 
bezuhlíkovú Úniu, ktorá je energeticky 
účinná a efektívne využívajúca zdroje; 
podporujú udržateľné riešenia pre 
spravodlivý a inkluzívny hospodársky rast, 
ako aj kvalitné, dôstojné pracovné a 
životné podmienky občanov vrátane 
rovnakých príležitostí, sociálnej 
spravodlivosti a nediskriminácie, a 
významne k nim prispievajú; rovnako aj 
Únia je viac prepojená a zameriava sa na 
zabezpečenie dlhodobej, kvalitnej a 
udržateľnej zamestnanosti v súvislosti 
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s rodovou rovnosťou a nediskrimináciou, 
a je založená na zásade partnerstva;
vyzýva na presun všetkých druhov 
investícií do udržateľných investícií, 
keďže EŠIF sa musia využívať na 
udržateľnú mobilitu, ekologické podniky, 
zelenú infraštruktúru a postupné 
vyraďovanie fosílnych palív, aby sa 
zabránilo akémukoľvek poškodeniu 
životného prostredia a klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Mathilde Androuët

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. pripomína, že súdržnosť je 
spoločnou právomocou EÚ a členských 
štátov a že ako jedna z hlavných politík 
verejných investícií bude zohrávať 
významnú úlohu pri obnove v dôsledku 
pandémie COVID-19; zdôrazňuje, že 
politika súdržnosti je založená na solidarite 
a jej cieľom je znížiť hospodárske, sociálne 
a územné rozdiely medzi členskými štátmi 
a v rámci EÚ a regiónov; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že programy riadené v rámci 
európskych štrukturálnych a investičných 
fondov (EŠIF) podporujú udržateľné 
riešenia pre spravodlivý a inkluzívny 
hospodársky rast, investície a 
konkurencieschopnosť, ako aj kvalitné, 
bezpečné a isté pracovné a životné 
podmienky občanov vrátane rovnakých 
príležitostí, sociálnej spravodlivosti a 
nediskriminácie, a významne k nim 
prispievajú;

2. pripomína, že súdržnosť je 
spoločnou právomocou EÚ a členských 
štátov a že ako jedna z hlavných politík 
verejných investícií bude zohrávať 
významnú úlohu pri obnove v dôsledku 
pandémie COVID-19; zdôrazňuje, že 
politika súdržnosti je založená na solidarite 
a jej cieľom je znížiť hospodárske, sociálne 
a územné rozdiely medzi členskými štátmi 
a v rámci EÚ a regiónov; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že programy riadené v rámci 
európskych štrukturálnych a investičných 
fondov (EŠIF) podporujú udržateľné 
riešenia pre spravodlivý a inkluzívny 
hospodársky rast a investície, ako aj 
kvalitné, bezpečné a isté pracovné a 
životné podmienky občanov vrátane 
rovnakých príležitostí, sociálnej 
spravodlivosti a nediskriminácie, a 
významne k nim prispievajú; trvá na tom, 
že konkurencieschopnosť podnikov a 
poľnohospodárskych podnikov je 
založená na odôvodnenej ochrane 
národných hospodárstiev a vyváženom 
medzinárodnom obchode.
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 15
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. pripomína, že súdržnosť je 
spoločnou právomocou EÚ a členských 
štátov a že ako jedna z hlavných politík 
verejných investícií bude zohrávať 
významnú úlohu pri obnove v dôsledku 
pandémie COVID-19; zdôrazňuje, že 
politika súdržnosti je založená na solidarite 
a jej cieľom je znížiť hospodárske, sociálne 
a územné rozdiely medzi členskými štátmi 
a v rámci EÚ a regiónov; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že programy riadené v rámci 
európskych štrukturálnych a investičných 
fondov (EŠIF) podporujú udržateľné 
riešenia pre spravodlivý a inkluzívny 
hospodársky rast, investície a 
konkurencieschopnosť, ako aj kvalitné, 
bezpečné a isté pracovné a životné 
podmienky občanov vrátane rovnakých 
príležitostí, sociálnej spravodlivosti a 
nediskriminácie, a významne k nim 
prispievajú;

2. pripomína, že súdržnosť je 
spoločnou právomocou EÚ a členských 
štátov a že ako účinná politika verejných 
investícií bude zohrávať významnú úlohu 
pri obnove v dôsledku pandémie COVID-
19; zdôrazňuje, že politika súdržnosti je 
založená na solidarite a jej cieľom je znížiť 
hospodárske, sociálne a územné rozdiely 
medzi členskými štátmi a ich regiónmi; 
konštatuje však, že regionálne rozdiely vo 
všetkých členských štátoch sa nevyrovnali 
želaným spôsobom; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že programy riadené v rámci 
EŠIF podporujú udržateľné riešenia pre 
spravodlivý, udržateľný a inkluzívny 
hospodársky rast, investície a 
konkurencieschopnosť, ako aj kvalitné, 
bezpečné a isté pracovné a životné 
podmienky občanov vrátane rovnakých 
príležitostí, sociálnej spravodlivosti a 
nediskriminácie, a významne k nim 
prispievajú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. pripomína, že súdržnosť je 2. zdôrazňuje, že súdržnosť je 
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spoločnou právomocou EÚ a členských 
štátov a že ako jedna z hlavných politík 
verejných investícií bude zohrávať 
významnú úlohu pri obnove v dôsledku 
pandémie COVID-19; zdôrazňuje, že 
politika súdržnosti je založená na solidarite 
a jej cieľom je znížiť hospodárske, sociálne 
a územné rozdiely medzi členskými štátmi 
a v rámci EÚ a regiónov; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že programy riadené v rámci 
európskych štrukturálnych a investičných 
fondov (EŠIF) podporujú udržateľné 
riešenia pre spravodlivý a inkluzívny 
hospodársky rast, investície a 
konkurencieschopnosť, ako aj kvalitné, 
bezpečné a isté pracovné a životné 
podmienky občanov vrátane rovnakých 
príležitostí, sociálnej spravodlivosti a 
nediskriminácie, a významne k nim 
prispievajú;

spoločnou právomocou EÚ a členských 
štátov a predstavuje hlavnú politiku 
verejných investícií, ktorá zohrá 
významnú úlohu pri obnove v dôsledku 
pandémie COVID-19; zdôrazňuje, že 
politika súdržnosti je založená na solidarite 
a jej cieľom je znížiť hospodárske, sociálne 
a územné rozdiely medzi členskými štátmi 
a v rámci EÚ a regiónov; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že programy riadené v rámci 
európskych štrukturálnych a investičných 
fondov (EŠIF) podporujú udržateľné 
riešenia pre spravodlivý, inkluzívny a 
odolný hospodársky rast a investície ako aj 
kvalitné, bezpečné a isté pracovné a 
životné podmienky občanov vrátane 
rovnakých príležitostí, sociálnej 
spravodlivosti a nediskriminácie, a 
významne k nim prispievajú; v tejto 
súvislosti odmieta rozsiahle škrty v rámci 
politiky súdržnosti v návrhu rozpočtu 
Komisie na rok 2021;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. pripomína, že súdržnosť je 
spoločnou právomocou EÚ a členských 
štátov a že ako jedna z hlavných politík 
verejných investícií bude zohrávať 
významnú úlohu pri obnove v dôsledku 
pandémie COVID-19; zdôrazňuje, že 
politika súdržnosti je založená na solidarite 
a jej cieľom je znížiť hospodárske, sociálne 
a územné rozdiely medzi členskými štátmi 
a v rámci EÚ a regiónov; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že programy riadené v rámci 
európskych štrukturálnych a investičných 
fondov (EŠIF) podporujú udržateľné 
riešenia pre spravodlivý a inkluzívny 

2. pripomína, že súdržnosť je 
spoločnou právomocou EÚ a členských 
štátov a že ako jedna z hlavných politík 
verejných investícií bude zohrávať 
významnú úlohu pri obnove v dôsledku 
pandémie COVID-19; zdôrazňuje, že 
politika súdržnosti je založená na solidarite 
a jej cieľom je znížiť hospodárske, sociálne 
a územné rozdiely medzi členskými štátmi 
a v rámci EÚ a regiónov, čo je možné 
dosiahnuť len s primeraným 
financovaním; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že programy riadené v rámci 
európskych štrukturálnych a investičných 
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hospodársky rast, investície a 
konkurencieschopnosť, ako aj kvalitné, 
bezpečné a isté pracovné a životné 
podmienky občanov vrátane rovnakých 
príležitostí, sociálnej spravodlivosti a 
nediskriminácie, a významne k nim 
prispievajú;

fondov (EŠIF) podporujú udržateľné 
riešenia pre spravodlivý a inkluzívny 
hospodársky rast, investície a 
konkurencieschopnosť, ako aj kvalitné, 
bezpečné a isté pracovné a životné 
podmienky občanov vrátane rovnakých 
príležitostí, sociálnej spravodlivosti a 
nediskriminácie, a významne k nim 
prispievajú;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 18
Erik Bergkvist

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. pripomína, že súdržnosť je 
spoločnou právomocou EÚ a členských 
štátov a že ako jedna z hlavných politík 
verejných investícií bude zohrávať 
významnú úlohu pri obnove v dôsledku 
pandémie COVID-19; zdôrazňuje, že 
politika súdržnosti je založená na solidarite 
a jej cieľom je znížiť hospodárske, sociálne 
a územné rozdiely medzi členskými štátmi 
a v rámci EÚ a regiónov; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že programy riadené v rámci 
európskych štrukturálnych a investičných 
fondov (EŠIF) podporujú udržateľné 
riešenia pre spravodlivý a inkluzívny 
hospodársky rast, investície a 
konkurencieschopnosť, ako aj kvalitné, 
bezpečné a isté pracovné a životné 
podmienky občanov vrátane rovnakých 
príležitostí, sociálnej spravodlivosti a 
nediskriminácie, a významne k nim 
prispievajú;

2. pripomína, že súdržnosť je 
spoločnou právomocou EÚ a členských 
štátov a že ako jedna z hlavných politík 
verejných investícií bude zohrávať 
významnú úlohu pri obnove v dôsledku 
pandémie COVID-19; zdôrazňuje, že 
politika súdržnosti je založená na solidarite 
a jej cieľom je znížiť hospodárske, sociálne 
a územné rozdiely medzi členskými štátmi 
a v rámci EÚ a regiónov; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že programy riadené v rámci 
európskych štrukturálnych a investičných 
fondov (EŠIF) podporujú udržateľné 
riešenia pre spravodlivý a inkluzívny 
hospodársky rast, Európsku zelenú 
dohodu, investície a 
konkurencieschopnosť, ako aj kvalitné, 
bezpečné a isté pracovné a životné 
podmienky občanov vrátane rovnakých 
príležitostí, sociálnej spravodlivosti a 
nediskriminácie, a významne k nim 
prispievajú;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 19
Erik Bergkvist

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. konštatuje, že rozpočtom na rok 
2021 sa začína nové programové obdobie 
2021 – 2027 a že by mal odrážať zásady a 
priority aktualizovaného a nanovo 
orientovaného viacročného finančného 
rámca (VFR), účinne prispievať k 
zmierňovaniu sociálneho a hospodárskeho 
vplyvu pandémie COVID-19 a zároveň 
starostlivo zvážiť dostupné zdroje, ako aj 
rozpočtové pravidlá a zásady, ktoré 
zabezpečia realistické, okamžité a 
uspokojivé vykonávanie;

3. konštatuje, že rozpočtom na rok 
2021 sa začína nové programové obdobie 
2021 – 2027 a že by mal odrážať zásady a 
priority aktualizovaného a nanovo 
orientovaného viacročného finančného 
rámca (VFR), účinne prispievať k 
zmierňovaniu sociálneho a hospodárskeho 
vplyvu pandémie COVID-19 a zároveň 
starostlivo zvážiť dostupné zdroje, ako aj 
rozpočtové pravidlá a zásady, ktoré 
zabezpečia realistické, okamžité a 
uspokojivé vykonávanie bez prevodov 
prostriedkov z politiky súdržnosti do 
ďalších politík EÚ s cieľom zabezpečiť, 
aby mala politika súdržnosti dostatok 
finančných prostriedkov na plnenie jej 
úloh a cieľov zakotvených v zmluvách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. konštatuje, že rozpočtom na rok 
2021 sa začína nové programové obdobie 
2021 – 2027 a že by mal odrážať zásady a 
priority aktualizovaného a nanovo 
orientovaného viacročného finančného 
rámca (VFR), účinne prispievať k 
zmierňovaniu sociálneho a hospodárskeho 
vplyvu pandémie COVID-19 a zároveň 
starostlivo zvážiť dostupné zdroje, ako aj 
rozpočtové pravidlá a zásady, ktoré 

3. konštatuje, že rozpočtom na rok 
2021 sa začína nové programové obdobie 
2021 – 2027 a že by mal odrážať zásady a 
priority aktualizovaného a nanovo 
orientovaného viacročného finančného 
rámca (VFR), účinne prispievať k 
zmierňovaniu sociálneho a hospodárskeho 
vplyvu pandémie COVID-19 
spravodlivým, inkluzívnym, udržateľným 
a odolným spôsobom a zároveň starostlivo 
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zabezpečia realistické, okamžité a 
uspokojivé vykonávanie;

zvážiť dostupné zdroje, ako aj rozpočtové 
pravidlá a zásady, ktoré zabezpečia 
ambiciózne, realistické, okamžité a účinné 
vykonávanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. konštatuje, že rozpočtom na rok 
2021 sa začína nové programové obdobie 
2021 – 2027 a že by mal odrážať zásady a 
priority aktualizovaného a nanovo 
orientovaného viacročného finančného 
rámca (VFR), účinne prispievať k 
zmierňovaniu sociálneho a hospodárskeho 
vplyvu pandémie COVID-19 a zároveň 
starostlivo zvážiť dostupné zdroje, ako aj 
rozpočtové pravidlá a zásady, ktoré 
zabezpečia realistické, okamžité a 
uspokojivé vykonávanie;

3. konštatuje, že rozpočtom na rok 
2021 sa začína nové programové obdobie 
2021 – 2027 a že by mal odrážať zásady a 
priority aktualizovaného a nanovo 
orientovaného viacročného finančného 
rámca (VFR), účinne prispievať k 
zmierňovaniu sociálneho a hospodárskeho 
vplyvu pandémie COVID-19 a zároveň 
starostlivo zvážiť dostupné zdroje, ako aj 
rozpočtové pravidlá a zásady, ktoré 
zabezpečia realistické, okamžité a 
uspokojivé vykonávanie prispôsobené 
konkrétnym potrebám regiónov;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 22
Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Pascal Arimont, Peter Pollák, Stelios 
Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. konštatuje, že rozpočtom na rok 
2021 sa začína nové programové obdobie 
2021 – 2027 a že by mal odrážať zásady a 
priority aktualizovaného a nanovo 
orientovaného viacročného finančného 

3. konštatuje, že rozpočtom na rok 
2021 sa začína nové programové obdobie 
2021 – 2027 a že by mal odrážať zásady a 
priority aktualizovaného a nanovo 
orientovaného viacročného finančného 
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rámca (VFR), účinne prispievať k 
zmierňovaniu sociálneho a hospodárskeho 
vplyvu pandémie COVID-19 a zároveň 
starostlivo zvážiť dostupné zdroje, ako aj 
rozpočtové pravidlá a zásady, ktoré 
zabezpečia realistické, okamžité a 
uspokojivé vykonávanie;

rámca (VFR), účinne prispievať k 
zmierňovaniu sociálneho, hospodárskeho a 
zdravotného vplyvu pandémie COVID-19 
a zároveň starostlivo zvážiť dostupné 
zdroje vrátane nových vlastných zdrojov, 
ako aj rozpočtové pravidlá a zásady, ktoré 
zabezpečia realistické, okamžité a 
uspokojivé vykonávanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. konštatuje, že rozpočtom na rok 
2021 sa začína nové programové obdobie 
2021 – 2027 a že by mal odrážať zásady a 
priority aktualizovaného a nanovo 
orientovaného viacročného finančného 
rámca (VFR), účinne prispievať k 
zmierňovaniu sociálneho a hospodárskeho 
vplyvu pandémie COVID-19 a zároveň 
starostlivo zvážiť dostupné zdroje, ako aj 
rozpočtové pravidlá a zásady, ktoré 
zabezpečia realistické, okamžité a 
uspokojivé vykonávanie;

3. konštatuje, že rozpočtom na rok 
2021 sa začína nové programové obdobie 
2021 – 2027 a že by mal odrážať zásady a 
priority aktualizovaného a nanovo 
orientovaného viacročného finančného 
rámca (VFR), účinne prispievať k 
zmierňovaniu sociálneho a hospodárskeho 
vplyvu pandémie COVID-19 a zároveň 
zvážiť rozpočtové pravidlá a zásady, ktoré 
zabezpečia okamžité a uspokojivé 
vykonávanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek, Laurence Farreng

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. konštatuje, že rozpočtom na rok 
2021 sa začína nové programové obdobie 
2021 – 2027 a že by mal odrážať zásady a 

3. konštatuje, že rozpočet na rok 2021 
je prvým rokom nového programového 
obdobia 2021 – 2027 a že by mal odrážať 
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priority aktualizovaného a nanovo 
orientovaného viacročného finančného 
rámca (VFR), účinne prispievať k 
zmierňovaniu sociálneho a hospodárskeho 
vplyvu pandémie COVID-19 a zároveň 
starostlivo zvážiť dostupné zdroje, ako aj 
rozpočtové pravidlá a zásady, ktoré 
zabezpečia realistické, okamžité a 
uspokojivé vykonávanie;

zásady a priority revidovaného 
viacročného finančného rámca (VFR), 
účinne prispievať k zmierňovaniu 
sociálneho a hospodárskeho vplyvu 
pandémie COVID-19 a zároveň starostlivo 
zvážiť dostupné zdroje, ako aj rozpočtové 
pravidlá a zásady, ktoré zabezpečia 
realistické, okamžité a uspokojivé 
vykonávanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje potrebu posilnených a 
cielených núdzových opatrení s cieľom 
rýchlo a účinne podporovať občanov, 
pracovníkov, samostatne zárobkovo činné 
osoby a odvetvia, ktoré kríza spôsobená 
pandémiou COVID-19 vážnejšie zasiahla, 
aby sa predišlo ešte väčším rozdielom 
medzi členskými štátmi a regiónmi; vyzýva 
na výrazné zvýšenie zdrojov na boj proti 
sociálnym a rodovým nerovnostiam, 
chudobe a nezamestnanosti, s osobitným 
dôrazom na mládež a zraniteľné skupiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh
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3b. uznáva dohodu Európskej rady o 
Nástroji Európskej únie na obnovu 
(Európsky nástroj obnovy) ako dôležitý 
prvý krok smerom k spravodlivej, 
inkluzívnej, udržateľnej a odolnej obnove 
Únie; vyjadruje však poľutovanie nad 
rozsiahlymi škrtmi v rámci grantovej 
zložky Európskeho nástroja obnovy v 
konečnej dohode, ktorá vážne narušila 
rovnováhu medzi grantmi a úvermi a 
viedla k masívnym škrtom v navýšeniach v 
rámci programu Horizont Európa, 
InvestEU, rozvoja vidieka (EPFRV), 
REACT-EU a Fondu na spravodlivú 
transformáciu (FST), stiahnutím 
navýšenia pre EU4Health, Nástroj 
susedstva, rozvojovej a medzinárodnej 
spolupráce (NDICI) a humanitárnu 
pomoc, ako aj úplným zrušením Nástroja 
na podporu platobnej schopnosti; 
zdôrazňuje, že tieto škrty vážne oslabia 
úsilie o obnovu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že v rozpočte na rok 
2021 je potrebné zabezpečiť dostatočnú 
úroveň platobných rozpočtových 
prostriedkov, aby sa zabránilo 
nahromadeniu nezaplatených pohľadávok z 
VFR na roky 2014 – 2020; konštatuje, že v 
dôsledku oneskorení vo vykonávaní 
programového obdobia 2014 – 2020 sa 
väčšina náhrad uskutoční v rokoch 2021 – 
2022;

4. zdôrazňuje, že v rozpočte na rok 
2021 je potrebné zabezpečiť dostatočnú 
úroveň platobných rozpočtových 
prostriedkov, aby sa zabránilo 
nahromadeniu nezaplatených pohľadávok z 
VFR na roky 2014 – 2020 a na 
financovanie predbežne poskytnutých 
výdavkov spojených s pandémiou COVID-
19; konštatuje, že v dôsledku oneskorení 
vo vykonávaní programového obdobia 
2014 – 2020 sa väčšina náhrad uskutoční v 
rokoch 2021 – 2022; zdôrazňuje väčšiu 
presnosť prognóz členských štátov, ktoré 
je potrebné v plnej miere zohľadniť v 
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rozpočte na rok 2021; je preto potrebný 
dôveryhodný platobný plán pre celý VFR 
na roky 2021 – 2027, ktorý zabezpečí 
dostatočné platby v prvých rokoch s 
možnosťou preniesť nevyužité platby do 
nasledujúcich rokov s pomocou 
osobitných nástrojov nad rámec stropov 
platieb VFR;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že v rozpočte na rok 
2021 je potrebné zabezpečiť dostatočnú 
úroveň platobných rozpočtových 
prostriedkov, aby sa zabránilo 
nahromadeniu nezaplatených pohľadávok z 
VFR na roky 2014 – 2020; konštatuje, že v 
dôsledku oneskorení vo vykonávaní 
programového obdobia 2014 – 2020 sa 
väčšina náhrad uskutoční v rokoch 2021 – 
2022;

4. zdôrazňuje, že v rozpočte na rok 
2021 je potrebné zabezpečiť dostatočnú 
úroveň platobných rozpočtových 
prostriedkov, v rámci ktorej sa zohľadní 
objem neuhradených záväzkov na konci 
roku 2020, aby sa zabránilo nahromadeniu 
nezaplatených pohľadávok z VFR na roky 
2014 – 2020 a novej platobnej kríze, 
najmä v súvislosti s pandémiou COVID-
19; konštatuje, že v dôsledku oneskorení 
vo vykonávaní programového obdobia 
2014 – 2020 väčšina príslušných platieb sa 
uskutoční v rokoch 2021 – 2022; trvá však 
na tom, že by to nemalo brániť začatiu 
nových programov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
v mene skupiny GUE/NGL

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

4a. opakuje, že revízia systému 
vlastných zdrojov EÚ a zavedenie súboru 
nových vlastných zdrojov od 1. januára 
2021 na základe právne záväzného 
časového plánu sú mimoriadne dôležité 
na uspokojenie zvýšených finančných 
potrieb podpory obnovy a plnenia iných 
priorít a cieľov Únie; naliehavo vyzýva 
členské štáty, aby sa rýchlo dohodli na 
zvýšení stropov vlastných zdrojov a 
urýchlene prijali legislatívne návrhy, 
ktorými sa zavedú nové vlastné zdroje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že na včasné a účinné 
čerpanie rozpočtových prostriedkov na 
rok 2021 sa musia čo najskôr prijať 
potrebné nariadenia a nadväzujúce 
dokumenty;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Mathilde Androuët

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. víta väčšiu flexibilitu v politike 
súdržnosti – vyššie spolufinancovanie, 
používanie finančných prostriedkov EÚ na 
opatrenia proti kríze – zavedenú v marci a 

5. víta väčšiu flexibilitu v politike 
súdržnosti – vyššie spolufinancovanie, 
používanie finančných prostriedkov EÚ na 
opatrenia proti kríze – zavedenú v marci a 



AM\1212198SK.docx 23/35 PE657.144v01-00

SK

apríli 2020 a domnieva sa, že by mala byť 
zachovaná aj vo VFR na roky 2021 – 2027;

apríli 2020 a domnieva sa, že by mala byť 
zachovaná aj vo VFR na roky 2021 – 2027; 
dúfa, že európske štrukturálne a 
investičné fondy (EŠIF) zabezpečia väčšiu 
súdržnosť medzi štátmi prerozdelením 
finančných prostriedkov, najmä podporou 
oprávnenosti všetkých európskych 
regiónov na všetky fondy;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 32
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. víta väčšiu flexibilitu v politike 
súdržnosti – vyššie spolufinancovanie, 
používanie finančných prostriedkov EÚ 
na opatrenia proti kríze – zavedenú v 
marci a apríli 2020 a domnieva sa, že by 
mala byť zachovaná aj vo VFR na roky 
2021 – 2027;

5. zdôrazňuje význam dočasného 
charakteru opatrení flexibility a 
zjednodušenia, ktoré sa ukladajú v 
iniciatívach CRII a CRII+, a potrebu 
vrátiť sa k bežným pravidlám a 
strategickému prístupu zameranému na 
udržateľné investície po skončení krízy, a 
tým chrániť vysoké normy a kritériá v 
politike súdržnosti, najmä v oblasti 
zvýšenia odolnosti proti zmene klímy, 
tematického zamerania a boja proti 
nezrovnalostiam a podvodom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. víta väčšiu flexibilitu v politike 5. víta väčšiu flexibilitu v politike 
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súdržnosti – vyššie spolufinancovanie, 
používanie finančných prostriedkov EÚ na 
opatrenia proti kríze – zavedenú v marci a 
apríli 2020 a domnieva sa, že by mala byť 
zachovaná aj vo VFR na roky 2021 – 2027;

súdržnosti – vyššie spolufinancovanie, 
používanie finančných prostriedkov EÚ na 
opatrenia proti kríze – zavedenú v marci a 
apríli 2020 a domnieva sa, že by mala byť 
zachovaná aj vo VFR na roky 2021 – 2027, 
pričom by sa malo zabezpečiť úplné 
dodržiavanie platných predpisov pre 
správne riadenie zdrojov a 
transparentnosť ich výdavkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Pascal Arimont, Peter Pollák, Maria Spyraki, 
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. víta väčšiu flexibilitu v politike 
súdržnosti – vyššie spolufinancovanie, 
používanie finančných prostriedkov EÚ na 
opatrenia proti kríze – zavedenú v marci a 
apríli 2020 a domnieva sa, že by mala byť 
zachovaná aj vo VFR na roky 2021 – 2027;

5. víta väčšiu flexibilitu v politike 
súdržnosti – vyššie spolufinancovanie, 
používanie finančných prostriedkov EÚ na 
opatrenia proti kríze – zavedenú v marci a 
apríli 2020 a domnieva sa, že by mala byť 
zachovaná aj vo VFR na roky 2021 – 2027 
ako mechanizmus záruky hospodárstva 
Únie počas turbulentných a 
nepredvídateľných časov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Laurence Farreng, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. víta väčšiu flexibilitu v politike 
súdržnosti – vyššie spolufinancovanie, 
používanie finančných prostriedkov EÚ na 
opatrenia proti kríze – zavedenú v marci a 

5. víta väčšiu flexibilitu v politike 
súdržnosti – vyššie spolufinancovanie, 
používanie finančných prostriedkov EÚ na 
opatrenia proti kríze – zavedenú v marci a 
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apríli 2020 a domnieva sa, že by mala byť 
zachovaná aj vo VFR na roky 2021 – 2027;

apríli 2020 a domnieva sa, že by mala byť 
zachovaná aj vo VFR na roky 2021 – 2027 
pri rešpektovaní základných zásad a 
cieľov politiky súdržnosti;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 36
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. víta väčšiu flexibilitu v politike 
súdržnosti – vyššie spolufinancovanie, 
používanie finančných prostriedkov EÚ na 
opatrenia proti kríze – zavedenú v marci a 
apríli 2020 a domnieva sa, že by mala byť 
zachovaná aj vo VFR na roky 2021 – 2027;

5. víta väčšiu flexibilitu v politike 
súdržnosti – vyššie spolufinancovanie, 
používanie finančných prostriedkov EÚ na 
opatrenia proti kríze – zavedenú v marci a 
apríli 2020 a domnieva sa, že by mala byť 
zachovaná aj vo VFR na roky 2021 – 2027 
v súvislosti s opatreniami obnovy po 
pandémii COVID-19;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. víta väčšiu flexibilitu v politike 
súdržnosti – vyššie spolufinancovanie, 
používanie finančných prostriedkov EÚ na 
opatrenia proti kríze – zavedenú v marci a 
apríli 2020 a domnieva sa, že by mala byť 
zachovaná aj vo VFR na roky 2021 – 2027;

5. víta väčšiu flexibilitu a 
zjednodušené programy v politike 
súdržnosti – vyššie spolufinancovanie, 
používanie finančných prostriedkov EÚ na 
opatrenia proti kríze – zavedenú v marci a 
apríli 2020 a domnieva sa, že by mala byť 
zachovaná aj vo VFR na roky 2021 – 2027;

Or. ro
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Pozmeňujúci návrh 38
Erik Bergkvist

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. víta väčšiu flexibilitu v politike 
súdržnosti – vyššie spolufinancovanie, 
používanie finančných prostriedkov EÚ na 
opatrenia proti kríze – zavedenú v marci a 
apríli 2020 a domnieva sa, že by mala byť 
zachovaná aj vo VFR na roky 2021 – 
2027;

5. víta väčšiu flexibilitu v politike 
súdržnosti – vyššie spolufinancovanie, 
používanie finančných prostriedkov EÚ na 
opatrenia proti kríze – zavedenú v marci a 
apríli 2020 a domnieva sa, že niektoré 
časti by sa mohli zachovať aj vo VFR na 
roky 2021 – 2027;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. víta opatrenia, ktoré už schválil 
Európsky parlament, ako je rozšírenie 
Fondu solidarity EÚ na núdzové situácie v 
oblasti verejného zdravia, vďaka ktorému 
bude v roku 2020 k dispozícii takmer 800 
miliónov EUR, a Investičnú iniciatívu v 
reakcii na koronavírus (CRII a CRII+), 
ktorých cieľom je poskytnúť likviditu vo 
výške 8 miliárd EUR na urýchlenie 
európskych verejných investícií do výšky 
37 miliárd EUR na podporu občanov, 
regiónov a krajín, ktoré boli tvrdo 
zasiahnuté pandémiou koronavírusu;

6. víta opatrenia, ktoré už schválil 
Európsky parlament, ako je rozšírenie 
Fondu solidarity EÚ na núdzové situácie v 
oblasti verejného zdravia, vďaka ktorému 
bude v roku 2020 k dispozícii takmer 800 
miliónov EUR, a Investičnú iniciatívu v 
reakcii na koronavírus (CRII a CRII+), 
ktorých cieľom je poskytnúť likviditu vo 
výške 8 miliárd EUR na urýchlenie 
európskych verejných investícií do výšky 
37 miliárd EUR na podporu občanov, 
regiónov a krajín, ktoré boli tvrdo 
zasiahnuté pandémiou koronavírusu;

zdôrazňuje, že je potrebné výrazné 
zvýšenie zdrojov, ak sa politika súdržnosti 
stane významným nástrojom financovania 
súčasnej krízy a obnovy, čo nevyhnutne 
povedie k zníženiu dostupných zdrojov na 
riešenie ďalších najnaliehavejších 
regionálnych potrieb, ako je boj proti 



AM\1212198SK.docx 27/35 PE657.144v01-00

SK

globálnemu otepľovaniu a zmene klímy, 
čím prispieva k cieľom zelenej dohody, 
spravodlivej transformácie a Parížskej 
dohody; v tejto súvislosti poukazuje na 
skúsenosti získané z krízy v rokoch 2008 – 
2009, z ktorých vyplýva do akej miery sa 
oplatí investovať do oblastí Európskej 
zelenej dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. víta opatrenia, ktoré už schválil 
Európsky parlament, ako je rozšírenie 
Fondu solidarity EÚ na núdzové situácie v 
oblasti verejného zdravia, vďaka ktorému 
bude v roku 2020 k dispozícii takmer 800 
miliónov EUR, a Investičnú iniciatívu v 
reakcii na koronavírus (CRII a CRII+), 
ktorých cieľom je poskytnúť likviditu vo 
výške 8 miliárd EUR na urýchlenie 
európskych verejných investícií do výšky 
37 miliárd EUR na podporu občanov, 
regiónov a krajín, ktoré boli tvrdo 
zasiahnuté pandémiou koronavírusu;

6. berie na vedomie opatrenia obnovy 
a víta už schválené opatrenia, ako je 
rozšírenie Fondu solidarity EÚ na núdzové 
situácie v oblasti verejného zdravia, vďaka 
ktorému bude v roku 2020 k dispozícii 
takmer 800 miliónov EUR, a Investičnú 
iniciatívu v reakcii na koronavírus (CRII a 
CRII+), ktorých cieľom je poskytnúť 
likviditu vo výške 8 miliárd EUR na 
urýchlenie európskych verejných investícií 
do výšky 37 miliárd EUR na podporu 
občanov, regiónov a krajín, ktoré boli tvrdo 
zasiahnuté pandémiou koronavírusu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Ondřej Knotek

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje potrebu podpory 
kontinuity a rozvoja vesmírnej agentúry 
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EÚ (vrátane programov Galileo a 
EGNOS) prostredníctvom finančnej 
podpory;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. víta legislatívne uznesenie zo 17. 
apríla 2020, ktorým sa schválili osobitné 
opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej 
flexibility pri využívaní EŠIF v reakcii na 
šírenie ochorenia COVID-19; konštatuje, 
že to povedie k ich rýchlejšiemu 
vykonávania, a teda k zvýšeným potrebám 
platobných rozpočtových prostriedkov, čo 
sa musí zohľadniť v rozpočte na rok 2021;

7. víta legislatívne uznesenie zo 17. 
apríla 2020, ktorým sa schválili osobitné 
opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej 
flexibility pri využívaní EŠIF v reakcii na 
šírenie ochorenia COVID-19; konštatuje, 
že to povedie k ich rýchlejšiemu 
vykonávania, a teda k zvýšeným potrebám 
platobných rozpočtových prostriedkov, čo 
sa musí zohľadniť v rozpočte na rok 2021; 
zastáva názor, že by sa mali naďalej 
prijímať osobitné opatrenia, ktoré 
prinášajú hmatateľné výsledky; 

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 43
Erik Bergkvist

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. víta legislatívne uznesenie zo 17. 
apríla 2020, ktorým sa schválili osobitné 
opatrenia na zabezpečenie mimoriadnej 
flexibility pri využívaní EŠIF v reakcii na 
šírenie ochorenia COVID-19; konštatuje, 
že to povedie k ich rýchlejšiemu 
vykonávania, a teda k zvýšeným potrebám 
platobných rozpočtových prostriedkov, čo 

7. uznáva, že legislatívne uznesenie 
zo 17. apríla 2020, ktorým sa schválili 
osobitné opatrenia na zabezpečenie 
mimoriadnej flexibility pri využívaní EŠIF 
v reakcii na šírenie ochorenia COVID-19 
bolo dôležitým prijatým opatrením; 
konštatuje, že to povedie k ich 
rýchlejšiemu vykonávania, a teda k 
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sa musí zohľadniť v rozpočte na rok 2021; zvýšeným potrebám platobných 
rozpočtových prostriedkov, čo sa musí 
zohľadniť v rozpočte na rok 2021;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Andżelika Anna Możdżanowska

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. víta návrh Komisie, aby sa od 
členských štátov nepožadovalo vrátenie 
nevyužitého predbežného financovania 
vyplateného na začiatku roka, t. j. 
ustanovenie, že členské štáty by Komisii 
nemuseli vrátiť finančné prostriedky, ktoré 
im zostávajú z plánovaných výdavkov, 
pričom uznáva, že v rozpočte na rok 2020 
tým môže vzniknúť schodok (predbežné 
financovanie predstavuje pripísané príjmy 
do rozpočtu EÚ), čo môže následne viesť k 
zvýšenej potrebe platobných rozpočtových 
prostriedkov v rozpočte na rok 2021;

8. víta návrh Komisie, aby sa od 
členských štátov nepožadovalo vrátenie 
nevyužitého predbežného financovania 
vyplateného na začiatku roka, t. j. 
ustanovenie, že členské štáty by Komisii 
nemuseli vrátiť finančné prostriedky, ktoré 
im zostávajú z plánovaných výdavkov, 
pričom uznáva, že v rozpočte na rok 2020 
tým môže vzniknúť schodok (predbežné 
financovanie predstavuje pripísané príjmy 
do rozpočtu EÚ), čo môže následne viesť k 
zvýšenej potrebe platobných rozpočtových 
prostriedkov v rozpočte na rok 2021; 
zdôrazňuje potrebu dostatočného 
predbežného financovania programov 
súdržnosti v rámci VFR na roky 2014 – 
2020 na úrovni 3 %, ako vyplýva z 
účinných legislatívnych aktov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Daniel Buda

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. víta návrh Komisie, aby sa od 
členských štátov nepožadovalo vrátenie 

8. víta návrh Komisie, aby sa od 
členských štátov nepožadovalo vrátenie 
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nevyužitého predbežného financovania 
vyplateného na začiatku roka, t. j. 
ustanovenie, že členské štáty by Komisii 
nemuseli vrátiť finančné prostriedky, ktoré 
im zostávajú z plánovaných výdavkov, 
pričom uznáva, že v rozpočte na rok 2020 
tým môže vzniknúť schodok (predbežné 
financovanie predstavuje pripísané príjmy 
do rozpočtu EÚ), čo môže následne viesť k 
zvýšenej potrebe platobných rozpočtových 
prostriedkov v rozpočte na rok 2021;

nevyužitého predbežného financovania 
vyplateného na začiatku roka, t. j. 
ustanovenie, že členské štáty by Komisii 
nemuseli vrátiť finančné prostriedky, ktoré 
im zostávajú z plánovaných výdavkov, 
keďže by to mohlo mať nepriaznivý vplyv 
na vykonávanie prebiehajúcich projektov, 
pričom uznáva, že v rozpočte na rok 2020 
tým môže vzniknúť schodok (predbežné 
financovanie predstavuje pripísané príjmy 
do rozpočtu EÚ), čo môže následne viesť k 
zvýšenej potrebe platobných rozpočtových 
prostriedkov v rozpočte na rok 2021;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 46
Josianne Cutajar

Návrh stanoviska
Odsek 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. zdôrazňuje význam začlenenia 
rodovej dimenzie do rozpočtu EÚ vrátane 
politiky súdržnosti, pretože ide o účinný 
spôsob preklenutia rozdielov, ktorým ženy 
stále čelia v našej spoločnosti vrátane ich 
účasti na trhu práce; vyzýva na rozvoj 
nástrojov rodového rozpočtovania na 
úrovni Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. víta návrh na vytvorenie programu 
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REACT-EU, ktorý poskytne dodatočné 
finančné prostriedky EFRR a ESF, ako aj 
FEAD, v boji proti vplyvom pandémie 
COVID-19; žiada, aby sa rýchle 
vykonávanie programu a platieb začalo čo 
najskôr v roku 2021;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8b. víta aktiváciu všeobecnej únikovej 
doložky na pozastavenie Paktu stability a 
rastu, ktorá umožňuje ďalšiu flexibilitu, 
ako aj zavedenie dočasného rámca štátnej 
pomoci v súvislosti s pandémiou COVID-
19; poukazuje však na nevyváženú 
schopnosť členských štátov poskytovať 
finančnú podporu občanom a odvetviam 
výraznejšie zasiahnutým pandémiou, čo 
by mohlo viesť k ešte väčším rozdielom 
medzi členskými štátmi; požaduje osobitné 
opatrenia na minimalizáciu týchto 
vedľajších účinkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels
v mene skupiny GUE/NGL

Návrh stanoviska
Odsek 8 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8c. vyzýva na rýchle vykonávanie 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
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odolnosti, ktorého cieľom je riešiť viaceré 
sociálno-ekonomické výzvy, ktorým čelia 
členské štáty; požaduje zvýšenie grantov a 
pružnú podmienenosť pre úvery; žiada, 
aby sa nástrojom podporovali investície, 
ktoré podporujú spravodlivý, inkluzívny a 
udržateľný rast a posilňujú konvergenciu, 
súdržnosť a odolnosť, v súlade s cieľmi 
Európskej zelenej dohody, Parížskej 
dohody, so zásadou „nespôsobiť 
významnú škodu“, s cieľmi udržateľného 
rozvoja, Európskym pilierom sociálnych 
práv a cieľom spravodlivého prechodu na 
uhlíkovo neutrálne hospodárstvo 
najneskôr do roku 2050; žiada, aby sa 
platby začali čo najskôr v roku 2021; 
vyjadruje poľutovanie nad 
makroekonomickými podmienenosťami 
spojenými s nástrojom, vylúčením 
Európskeho parlamentu z jeho riadenia, 
ktoré sa odkláňa od metódy Spoločenstva 
a podporuje medzivládny prístup, a nad 
postupom núdzovej brzdy prijatým 
Európskou radou, čo by mohlo viesť k 
škodlivým oneskoreniam; zdôrazňuje 
potrebu transparentnosti a kontroly pri 
prideľovaní a využívaní finančných 
prostriedkov, ktoré sa budú poskytovať 
prostredníctvom nástroja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva členské štáty, aby jasne a 
rozhodne zdieľali svoje pokrízové plány, 
ambície a očakávania a aby tiež uznali, že 
musia spoločne prispieť k príprave 
koordinovaného prístupu EÚ.

9. vyzýva členské štáty, aby jasne a 
rozhodne zdieľali svoje pokrízové plány, 
ambície a očakávania a aby tiež uznali, že 
musia spoločne prispieť k príprave 
koordinovaného prístupu EÚ, ktorý vedie k 
inovačným prostriedkom produkcie, 



AM\1212198SK.docx 33/35 PE657.144v01-00

SK

výroby, výskumu, vzdelávaniu a 
rekvalifikácie/zvyšovaniu úrovne 
zručností, ktoré podporujú súdržnosť 
medzi všetkými regiónmi EÚ a umožnia 
im dosiahnuť spravodlivú, inkluzívnu a 
udržateľnú hospodársku prosperitu, a tým 
posilniť aj miestny rozvoj a miestne 
hospodárstva; vyzýva na zosúladenie 
hospodárstva so zásadami udržateľného 
rozvoja a dosiahnutia klimatickej 
neutrality EÚ do roku 2040 s 
integrovaným prístupom a na urýchlenie 
všetkých politík EÚ smerom k tomuto 
cieľu; opakuje, že na dosiahnutie 
ambiciózneho cieľa spravodlivej, plynulej 
a inkluzívnej transformácie, ako aj 
klimaticky neutrálnej Európy do 
roku 2040 sú potrebné dostatočné 
finančné prostriedky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Mathilde Androuët

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva členské štáty, aby jasne a 
rozhodne zdieľali svoje pokrízové plány, 
ambície a očakávania a aby tiež uznali, že 
musia spoločne prispieť k príprave 
koordinovaného prístupu EÚ.

9. vyzýva členské štáty, aby jasne a 
rozhodne zdieľali svoje pokrízové plány, 
ambície a očakávania a aby tiež uznali, že 
musia spoločne prispieť k príprave 
koordinovaného prístupu EÚ, ktorý 
povedie k lepšiemu prerozdeleniu 
európskych štrukturálnych a investičných 
fondov (EŠIF) medzi členské štáty.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 52
Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Pascal Arimont, Peter Pollák, Maria Spyraki, 
Stelios Kympouropoulos



PE657.144v01-00 34/35 AM\1212198SK.docx

SK

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva členské štáty, aby jasne a 
rozhodne zdieľali svoje pokrízové plány, 
ambície a očakávania a aby tiež uznali, že 
musia spoločne prispieť k príprave 
koordinovaného prístupu EÚ.

9. vyzýva členské štáty, aby jasne a 
rozhodne zdieľali svoje pokrízové plány, 
stratégie, ambície a očakávania a aby tiež 
uznali, že musia spoločne prispieť k 
príprave koordinovaného prístupu EÚ, čo 
umožní dosiahnutie kvalitných a 
merateľných výsledkov, ktoré povedú k 
dlhodobému udržateľnému rastu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Francesca Donato

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9. vyzýva členské štáty, aby jasne a 
rozhodne zdieľali svoje pokrízové plány, 
ambície a očakávania a aby tiež uznali, že 
musia spoločne prispieť k príprave 
koordinovaného prístupu EÚ.

9. vyzýva členské štáty, aby jasne a 
rozhodne zdieľali svoje pokrízové 
očakávania a aby tiež uznali, že musia 
spoločne prispieť k príprave 
koordinovaného prístupu EÚ.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 54
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9a. žiada posilnenie uplatňovania 
hľadiska rodovej rovnosti v rozpočte na 
rok 2021 a začlenenie posúdenia vplyvu 
na rodovú rovnosť do výdavkov 



AM\1212198SK.docx 35/35 PE657.144v01-00

SK

európskych štrukturálnych a investičných 
fondov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

9b. požaduje priamejšie financovanie 
európskych miest ako dôležitých hnacích 
síl v rámci obnovy a riešenia otázok 
súvisiacich s klímou.

Or. en


