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Pozmeňujúci návrh 1
Álvaro Amaro

Návrh uznesenia
Citácia 3 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na článok 349 ZFEÚ 
o najvzdialenejších regiónoch,

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 2
Josianne Cutajar

Návrh uznesenia
Citácia 4 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Európsky pilier 
sociálnych práv, najmä na jeho zásady 2, 
3 a 20,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh uznesenia
Citácia 5 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na návrh nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady, ktorým 
sa zriaďuje Mechanizmus na podporu 
obnovy a odolnosti (COM(2020) 408 
final),

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 4
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh uznesenia
Citácia 8 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoju správu z 
27. februára 2019 o návrhu nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady o 
Európskom fonde regionálneho rozvoja a 
Kohéznom fonde,

Or. es

Pozmeňujúci návrh 5
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh uznesenia
Citácia 10 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na plán Komisie z 27. 
júla 2020 s názvom Rozvoj vidieka: 
dlhodobá vízia pre vidiecke oblasti1 a,
_________________
1 a Ares(2020)3866098.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 6
Álvaro Amaro

Návrh uznesenia
Citácia 10 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na závery Rady s 
názvom Demografické výzvy – ďalší 
postup, ktoré boli prijaté 8. júna 2020,



AM\1224331SK.docx 5/153 PE680.966v01-00

SK

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 7
Álvaro Amaro

Návrh uznesenia
Citácia 10 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na zelenú knihu 
o starnutí – Podpora medzigeneračnej 
solidarity a zodpovednosti, ktorú Komisia 
predložila 27. januára 2021,

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 8
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh uznesenia
Citácia 10 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na plán Komisie zo 
16. novembra 2020 s názvom 
Demografická zmena v Európe: Zelená 
kniha o starnutí1 b,
_________________
1 b Ares(2020)6799640.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 9
Krzysztof Hetman

Návrh uznesenia
Citácia 13 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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– so zreteľom na správu Európskej 
komisie o vplyve demografických zmien zo 
17. júna 20201a,
_________________
1a https://ec.europa.eu/info/files/report-
impact-demographic-change-reader-
friendly-version-0_en.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Josianne Cutajar

Návrh uznesenia
Citácia 13 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na európsky index 
regionálnej konkurencieschopnosti za rok 
2019,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Citácia 14 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na barcelonské ciele 
z roku 2002,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
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Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Citácia 16 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na stanovisko Výboru 
regiónov s názvom Demografické zmeny: 
návrhy na meranie a riešenie ich 
negatívnych dôsledkov v regiónoch EÚ 
z 12. – 14. októbra 2020,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Citácia 16 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu Výboru 
regiónov o posúdení územného vplyvu 
demografických zmien z 30. januára 2020,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Citácia 16 c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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– so zreteľom na dlhodobú víziu 
Komisie pre vidiecke oblasti, ktorá sa 
v súčasnosti pripravuje,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Citácia 16 d (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na stanovisko Výboru 
regiónov s názvom Stratégia EÚ pre 
oživenie vidieka z 8. – 10. decembra 2020,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Krzysztof Hetman

Návrh uznesenia
Citácia 19 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– zo zreteľom na stanovisko 
Európskeho výboru regiónov s názvom 
Demografické zmeny: návrhy na meranie 
a riešenie ich negatívnych dôsledkov 
v regiónoch EÚ z 12. – 14. októbra 2020,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

Návrh uznesenia
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Citácia 19 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu Výboru 
regiónov o posúdení územného vplyvu 
demografických zmien z 30. januára 2020,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Alin Mituța, 
Sandro Gozi, Irène Tolleret

Návrh uznesenia
Citácia 19 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu Výboru 
regiónov o posúdení územného vplyvu 
demografických zmien z 30. januára 2020,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

Návrh uznesenia
Citácia 19 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na stanovisko Výboru 
regiónov s názvom Demografické zmeny: 
návrhy na meranie a riešenie ich 
negatívnych dôsledkov v regiónoch EÚ 
z 12. – 14. októbra 2020,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Alin Mituța, 
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Sandro Gozi, Irène Tolleret

Návrh uznesenia
Citácia 19 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na stanovisko Výboru 
regiónov s názvom Demografické zmeny: 
návrhy na meranie a riešenie ich 
negatívnych dôsledkov v regiónoch EÚ 
z 12. – 14. októbra 2020,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Álvaro Amaro

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže rozmiestnenie obyvateľstva 
na miestnej a regionálnej úrovni a na 
úrovni EÚ, ako aj jeho stabilita alebo 
zmena má priamy vplyv na sociálnu, 
hospodársku a územnú súdržnosť EÚ;

A. keďže rozmiestnenie obyvateľstva 
na miestnej a regionálnej úrovni a na 
úrovni EÚ, ako aj jeho stabilita alebo 
zmena má na rôznych územiach Únie 
veľmi odlišnú dynamiku, čo má priamy 
vplyv na jej na sociálnu, hospodársku 
a územnú súdržnosť;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 22
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže prirodzená demografická 
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rovnováha v Európskej únii je za posledné 
roky negatívna a počet obyvateľov EÚ 
neklesol len vďaka migrácii občanov 
z krajín mimo EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Josianne Cutajar

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže európsky index regionálnej 
konkurencieschopnosti za rok 2019 jasne 
ukázal rozdiel medzi 
hlavnými/metropolitnými regiónmi 
a okrajovejšími oblasťami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Josianne Cutajar

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže v Európskom pilieri 
sociálnych práv sa poukazuje na to, že 
každý má právo na základné kvalitné 
služby vrátane energetiky, dopravy 
a digitálnej prepojenosti; keďže mnohé 
okrajové regióny Únie stále čelia 
závažným rozdielom, pokiaľ ide 
o poskytovanie týchto služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
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Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ab. keďže účinky demografických 
trendov a javu vyľudňovania sú medzi 
členskými štátmi a ich regiónmi 
nerovnomerné a je potrebné ich riešiť 
prostredníctvom cielených opatrení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ac. keďže Európska únia má 
množstvo nástrojov na riešenie 
demografických výziev a politika 
súdržnosti zohráva v tejto súvislosti 
kľúčovú úlohu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A d (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ad. keďže v dôsledku zmeny klímy sa 
zintenzívňujú radikálne zmeny 
demografických trendov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A e (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ae. keďže Únia zvýšila svoje úsilie 
o začlenenie zásad udržateľnosti, 
ekologizácie a digitalizácie do celkovej 
tvorby politík EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A f (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Af. keďže Komisia v súčasnosti 
pracuje na svojej dlhodobej vízii pre 
vidiecke oblasti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 30
Mathilde Androuët, André Rougé

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže voľný pohyb pracovníkov je 
jednou z takzvaných štyroch slobôd, ktoré 
zaručuje Európska únia a jej vnútorný 
trh;

B. keďže voľný pohyb pracovníkov 
ovplyvňuje demografiu a spôsobuje 
hospodársku a sociálnu nerovnováhu 
v určitých regiónoch s deficitom počtu 
obyvateľov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 31
Alin Mituța, Vlad-Marius Botoş, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, 
Irène Tolleret

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže ekonomickí migranti viac 
prispievajú vo forme daní a príspevkov na 
sociálne zabezpečenie, než dostávajú 
v rámci individuálnych dávok1a;
_________________
1a 
https://www.oecd.org/migration/OECD%2
0Migration%20Policy%20Debates%20Nu
mero%202.pdf.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Sandro Gozi, Laurence Farreng, Alin Mituța, Ondřej 
Knotek, Katalin Cseh, Susana Solís Pérez

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže bol za posledné desaťročia 
síce zaznamenaný výrazný nárast počtu 
obyvateľov EÚ, miera rastu však 
v súčasnosti klesá a očakáva sa, že počet 
obyvateľov sa z dlhodobého hľadiska 
zníži; keďže obyvateľstvo Európy bude do 
roku 2070 prestavovať menej ako 4 % 
svetovej populácie a dlhodobé 
demografické trendy v európskych 
regiónoch naznačujú nižšiu pôrodnosť 
a starnúce spoločnosti;

C. keďže bol za posledné desaťročia 
síce zaznamenaný výrazný nárast počtu 
obyvateľov EÚ, miera rastu však 
v súčasnosti klesá a očakáva sa, že počet 
obyvateľov sa z dlhodobého hľadiska 
zníži; keďže obyvateľstvo Európy bude do 
roku 2070 prestavovať menej ako 4 % 
svetovej populácie a dlhodobé 
demografické trendy v európskych 
regiónoch naznačujú nižšiu pôrodnosť 
a starnúce spoločnosti s výnimkou 
niektorých najvzdialenejších regiónov, 
najmä Mayotte, kde sa v roku 2050 
predpokladá nárast počtu obyvateľov 
o 38 % v porovnaní s úrovňou z roku 
2010, a v Guyane o 26 %1a;

_________________
1 a Zdroje INSEE, OSN.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 33
Krzysztof Hetman

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže bol za posledné desaťročia 
síce zaznamenaný výrazný nárast počtu 
obyvateľov EÚ, miera rastu však 
v súčasnosti klesá a očakáva sa, že počet 
obyvateľov sa z dlhodobého hľadiska 
zníži; keďže obyvateľstvo Európy bude do 
roku 2070 prestavovať menej ako 4 % 
svetovej populácie a dlhodobé 
demografické trendy v európskych 
regiónoch naznačujú nižšiu pôrodnosť 
a starnúce spoločnosti;

C. keďže bol za posledné desaťročia 
síce zaznamenaný výrazný nárast počtu 
obyvateľov EÚ, miera rastu však 
v súčasnosti klesá a očakáva sa, že počet 
obyvateľov sa z dlhodobého hľadiska 
zníži; keďže v roku 2015 EÚ zažila prvý 
prirodzený pokles obyvateľstva s väčším 
počtom úmrtí než narodení; keďže 
obyvateľstvo Európy bude do roku 2070 
prestavovať menej ako 4 % svetovej 
populácie a dlhodobé demografické trendy 
v európskych regiónoch naznačujú nižšiu 
pôrodnosť a starnúce spoločnosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 34
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže bol za posledné desaťročia 
síce zaznamenaný výrazný nárast počtu 
obyvateľov EÚ, miera rastu však 
v súčasnosti klesá a očakáva sa, že počet 
obyvateľov sa z dlhodobého hľadiska 
zníži; keďže obyvateľstvo Európy bude do 
roku 2070 prestavovať menej ako 4 % 
svetovej populácie a dlhodobé 
demografické trendy v európskych 
regiónoch naznačujú nižšiu pôrodnosť 
a starnúce spoločnosti;

C. keďže bol za posledné desaťročia 
síce zaznamenaný výrazný nárast počtu 
obyvateľov EÚ, miera rastu však 
v súčasnosti klesá a očakáva sa, že počet 
obyvateľov sa z dlhodobého hľadiska 
výrazne zníži (počet obyvateľov Európy 
do roku 2070 poklesne o dvadsatinu); 
keďže obyvateľstvo Európy bude do roku 
2070 prestavovať menej ako 4 % svetovej 
populácie a dlhodobé demografické trendy 
v európskych regiónoch naznačujú nižšiu 
pôrodnosť a starnúce spoločnosti;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 35
François Alfonsi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže bol za posledné desaťročia 
síce zaznamenaný výrazný nárast počtu 
obyvateľov EÚ, miera rastu však 
v súčasnosti klesá a očakáva sa, že počet 
obyvateľov sa z dlhodobého hľadiska 
zníži; keďže obyvateľstvo Európy bude do 
roku 2070 prestavovať menej ako 4 % 
svetovej populácie a dlhodobé 
demografické trendy v európskych 
regiónoch naznačujú nižšiu pôrodnosť 
a starnúce spoločnosti;

C. keďže bol za posledné desaťročia 
síce zaznamenaný výrazný nárast počtu 
obyvateľov EÚ, miera rastu však 
v súčasnosti klesá a očakáva sa, že počet 
obyvateľov sa z dlhodobého hľadiska 
zníži; keďže v roku 2019 predstavovala 
Európa len 6,9 % svetovej populácie 
(pokles z 13,5 % v roku 1960) a do roku 
2070 bude predstavovať menej ako 4 % 
a dlhodobé demografické trendy 
v európskych regiónoch naznačujú nižšiu 
pôrodnosť a starnúce spoločnosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 36
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže bol za posledné desaťročia 
síce zaznamenaný výrazný nárast počtu 
obyvateľov EÚ, miera rastu však 
v súčasnosti klesá a očakáva sa, že počet 
obyvateľov sa z dlhodobého hľadiska 
zníži; keďže obyvateľstvo Európy bude do 
roku 2070 prestavovať menej ako 4 % 
svetovej populácie a dlhodobé 
demografické trendy v európskych 
regiónoch naznačujú nižšiu pôrodnosť 
a starnúce spoločnosti;

C. keďže bol za posledné desaťročia 
síce zaznamenaný výrazný nárast počtu 
obyvateľov EÚ, miera rastu však 
v súčasnosti klesá a očakáva sa, že počet 
obyvateľov sa z dlhodobého hľadiska 
zníži; do roku 2070 poklesne zo 6 % na 4 
% svetovej populácie a dlhodobé 
demografické trendy v európskych 
regiónoch naznačujú nižšiu pôrodnosť 
a starnúce spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
François Alfonsi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže z údajov Perspektív svetovej 
populácie OSN z roku 2019 a Eurostatu 
vyplýva nerovnomerné rozdelenie 
demografických trendov v Európe, pričom 
sa v budúcich desaťročiach očakáva 
masívny prudký pokles obyvateľstva vo 
východnej a južnej Európe, a to najmä 
z dôvodu kombinácie nízkej pôrodnosti 
a čistej migrácie z týchto oblastí v rámci 
EÚ; keďže sa predpokladá, že niektoré 
členské štáty zaznamenajú pokles počtu 
obyvateľov počas celého obdobia do 
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roku 2070, konkrétne Bulharsko, Grécko, 
Chorvátsko, Taliansko, Lotyšsko, Litva, 
Maďarsko, Poľsko a Rumunsko;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, Izabela-Helena Kloc, Raffaele 
Fitto

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže politika súdržnosti je 
vhodným nástrojom na predchádzanie 
rozdielom v zaobchádzaní so ženami 
a s mužmi najmä v oblastiach, v ktorých 
existujú problémy v súvislosti 
s demografickými zmenami;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 39
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Alin Mituța, 
Sandro Gozi, Irène Tolleret

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže existuje úzka súvislosť 
medzi sociálnymi službami, fyzickou 
prepojenosťou a prepojenosťou IKT 
a pracovnými príležitosťami 
a schopnosťou pritiahnuť obyvateľstvo 
do určitých oblastí a udržať si ho;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
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Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Alin Mituța, 
Ondřej Knotek, Sandro Gozi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže 78 % európskeho 
obyvateľstva žije v mestských oblastiach 
alebo vo funkčných mestských oblastiach, 
čo spôsobuje nerovnomerné rozdelenie 
obyvateľstva v európskych regiónoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Alin Mituța, 
Ondřej Knotek, Sandro Gozi, Irène Tolleret

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže je v dôsledku zdravotnej 
a hospodárskej krízy, ktoré spôsobila 
pandémia ochorenia COVID-19, jasné, že 
solidarita medzi generáciami je jedným 
z faktorov procesu obnovy;

D. keďže je v dôsledku zdravotnej 
a hospodárskej krízy, ktoré spôsobila 
pandémia ochorenia COVID-19, jasné, že 
solidarita medzi generáciami je jedným 
z faktorov procesu obnovy; keďže 
pandémia COVID-19 odhalila krehkosť 
našich systémov zdravotnej starostlivosti, 
najmä v súvislosti so starnúcim 
obyvateľstvom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Francesca Donato, Mathilde Androuët, Rosanna Conte, Alessandro Panza, André 
Rougé, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže je v dôsledku zdravotnej 
a hospodárskej krízy, ktoré spôsobila 
pandémia ochorenia COVID-19, jasné, že 
solidarita medzi generáciami je jedným 
z faktorov procesu obnovy;

D. keďže je v dôsledku zdravotnej 
a hospodárskej krízy, ktoré spôsobila 
pandémia ochorenia COVID-19, jasné, že 
solidarita medzi generáciami je jedným 
z faktorov procesu obnovy a že zdravotné 
infraštruktúry musia byť prístupné 
obyvateľstvu na celom území;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
François Alfonsi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže je v dôsledku zdravotnej 
a hospodárskej krízy, ktoré spôsobila 
pandémia ochorenia COVID-19, jasné, že 
solidarita medzi generáciami je jedným 
z faktorov procesu obnovy;

D. keďže je v dôsledku zdravotnej 
a hospodárskej krízy, ktoré spôsobila 
pandémia ochorenia COVID-19, jasné, že 
solidarita medzi generáciami je spolu 
s primeraným financovaním zdravotnej 
a sociálnej starostlivosti a udržateľným 
hospodárstvom jedným z faktorov procesu 
obnovy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Mathilde Androuët, André Rougé

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže je v dôsledku zdravotnej 
a hospodárskej krízy, ktoré spôsobila 
pandémia ochorenia COVID-19, jasné, že 
solidarita medzi generáciami je jedným 
z faktorov procesu obnovy;

D. keďže je v dôsledku zdravotnej 
a hospodárskej krízy, ktoré spôsobila 
pandémia ochorenia COVID-19, jasné, že 
solidarita medzi generáciami je jedným 
z faktorov sociálnej rovnováhy;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 45
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Sandro Gozi, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène 
Tolleret, Laurence Farreng

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže úplný vplyv pandémie 
COVID-19 na hospodárstvo, 
zamestnanosť a sociálnu oblasť zatiaľ 
nie je známy; keďže predbežné štúdie 
naznačujú, že pandémia COVID-19 
prehĺbila existujúce nerovnosti medzi 
mužmi a ženami vrátane nárastu 
neplatenej opatrovateľskej práce, keďže 
kríza v oblasti verejného zdravia mala 
neprimeraný vplyv na ženy a dievčatá, 
a najmä ženy a dievčatá 
z marginalizovaných skupín, čo by sa 
malo v politike súdržnosti zohľadniť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, Izabela-Helena Kloc, Raffaele 
Fitto

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže kríza spôsobená pandémiou 
COVID-19 a mimoriadne opatrenia 
prijaté v reakcii Európskej únie, 
členských štátov a regionálnych 
a miestnych samospráv, ako aj priame 
a nepriame účinky týchto opatrení budú 
mať krátkodobý a dlhodobý vplyv na 
demografické trendy, ktoré je veľmi ťažké 
presne odhadnúť;
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Or. pl

Pozmeňujúci návrh 47
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže súčasný trend starnutia 
obyvateľstva EÚ má významné 
hospodárske a sociálne dôsledky, ako je 
vyššia miera závislosti, tlak na fiškálnu 
udržateľnosť a udržateľnosť sociálneho 
zabezpečenia a zvýšený tlak na služby 
zdravotnej starostlivosti a sociálne služby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Krzysztof Hetman

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže kríza spôsobená ochorením 
COVID-19 má významný vplyv na zmeny 
počtu narodení, úmrtí a migrácie 
v Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, Izabela-Helena Kloc, Raffaele 
Fitto

Návrh uznesenia
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Odôvodnenie D b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Db. keďže z predbežných štúdií 
vyplýva, že pandémiou COVID-19 sa 
zhoršili existujúce nerovnosti medzi 
mužmi a ženami čiastočne z dôvodu 
zvýšeného zaťaženia neplatenou 
starostlivosťou v domácnosti, čo zase 
vedie k vyššej pravdepodobnosti straty 
pracovného miesta alebo skončenia 
pracovného pomeru, ktoré si dané 
okolnosti vyžadujú; keďže tento jav má 
neprimeraný vplyv na ženy, ktorý by sa 
mal zohľadniť pri posudzovaní 
demografických zmien ako aspektu 
politiky súdržnosti;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 50
François Alfonsi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže sociálno-ekonomické 
podmienky v regióne úzko súvisia s jeho 
dynamikou úniku a prílevu mozgov;

E. keďže sociálno-ekonomické 
podmienky v regióne úzko súvisia s jeho 
dynamikou úniku a prílevu mozgov; keďže 
v rámci Európy sa od začiatku 
hospodárskej krízy v roku 2008 
zaznamenal pohyb mladých vzdelaných 
odborníkov z južnej a východnej Európy 
do severozápadnej Európy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Álvaro Amaro

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže niektoré európske, najmä 
vidiecke regióny s nízkou hustotou 
obyvateľstva a nízkou úrovňou 
poskytovania hospodárskych a verejných 
služieb trpia kumulatívnymi a vzájomne 
závislými demografickými účinkami; 
keďže sa v nich spájajú nízka pôrodnosť, 
starnutie obyvateľstva a exodus z vidieka, 
čo vedie k opúšťaniu územia a potrebe 
integrovanej stratégie na jeho udržateľný 
rozvoj, vďaka ktorej sa môže 
maximalizovať jeho potenciál, ktorá môže 
ponúknuť kvalitu života a udržať jeho 
obyvateľstvo, najmä tých najmladších;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 52
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Izabela-Helena 
Kloc, Raffaele Fitto

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže inovácie a investície do 
ľudského kapitálu sú pre členské štáty a ich 
regióny hlavnými hybnými silami 
sociálno-ekonomického rastu a rastu 
zamestnanosti zo strednodobého až 
dlhodobého hľadiska;

F. keďže inovácie a investície do 
ľudského kapitálu, ku ktorým dochádza aj 
v rámci zodpovedajúceho procesu 
socializácie v rodine, ako aj 
prostredníctvom vzdelávania, sú pre 
členské štáty a ich regióny hlavnými 
hybnými silami sociálno-ekonomického 
rastu a rastu zamestnanosti zo 
strednodobého až dlhodobého hľadiska;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 53
François Alfonsi

Návrh uznesenia
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Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže živelné pohromy a zmena 
klímy, najmä povodne a vlny horúčav, 
môžu mať v budúcnosti značný vplyv na 
obyvateľstvo regiónov EÚ, najmä južných 
regiónov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Francesca Donato, Mathilde Androuët, Rosanna Conte, Alessandro Panza, André 
Rougé, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže ostrovné a horské regióny 
trpia štrukturálnymi znevýhodneniami 
z geografického, sociálneho 
a hospodárskeho hľadiska, a preto sú 
zvlášť zasiahnuté trendom vyľudňovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Tom Berendsen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže „vysielajúce“ regióny 
a „prijímajúce“ regióny budú musieť 
spolupracovať s cieľom riešiť problémy, 
ktorým čelia, a dospieť k udržateľným 
riešeniam;

Or. nl
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Pozmeňujúci návrh 56
François Alfonsi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fb. keďže ženy vo vidieckych 
oblastiach zasiahnutých neustálym 
procesom vyľudňovania sú izolovanejšie 
a majú menší prístup k zdravotnej 
a sociálnej starostlivosti (napr. 
poradenstvo v oblasti domáceho násilia, 
predpôrodná starostlivosť, skríning 
rakoviny) a je potrebné začleniť rodové 
hľadisko do analýzy týchto javov, najmä 
so zreteľom na sociálny, osobný 
a profesijný rozmer žien;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
François Alfonsi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fc. keďže v dopravnej politike EÚ by 
sa mali uznať a riešiť osobitné potreby 
regiónov s nízkou hustotou obyvateľstva 
a vyľudňujúcich sa regiónov (vrátane 
vidieckych oblastí, ostrovov, odľahlých, 
okrajových a horských regiónov), pričom 
výslovný odkaz na oblasti s nízkou 
hustotou a vyľudňujúce sa oblasti by sa 
mal zahrnúť aj do politiky súdržnosti 
a digitálnej politiky;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 58
Álvaro Amaro

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že voľný pohyb 
pracovníkov predstavuje základný kameň 
konkurencieschopnosti EÚ; poznamenáva 
však, že má vplyv na demografiu, ktorá má 
veľký dosah na regióny EÚ a ich 
hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť;

1. zdôrazňuje, že voľný pohyb 
pracovníkov predstavuje základný kameň 
konkurencieschopnosti EÚ; poznamenáva 
však, že má vplyv na demografiu, ktorá má 
veľký dosah na regióny EÚ a ich 
hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť; zvrátenie súčasných 
demografických trendov na európskych 
územiach by malo byť prioritou 
Európskej únie spolu s dvojitým cieľom 
urýchliť klimatickú a digitálnu 
transformáciu;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 59
Mathilde Androuët, André Rougé

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že voľný pohyb 
pracovníkov predstavuje základný kameň 
konkurencieschopnosti EÚ; poznamenáva 
však, že má vplyv na demografiu, ktorá má 
veľký dosah na regióny EÚ a ich 
hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť;

1. zdôrazňuje, že voľný pohyb 
pracovníkov má vplyv na demografiu, 
ktorá má veľký dosah na regióny EÚ a ich 
hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 60
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret

Návrh uznesenia
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Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že voľný pohyb 
pracovníkov predstavuje základný kameň 
konkurencieschopnosti EÚ; poznamenáva 
však, že má vplyv na demografiu, ktorá 
má veľký dosah na regióny EÚ a ich 
hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť;

1. zdôrazňuje, že „štyri slobody“ 
predstavujú základný kameň 
konkurencieschopnosti a hodnôt EÚ; 
poukazuje však na to, že ďalšia pozornosť 
by sa mala venovať ich vplyvom na 
demografické trendy a dosah na regióny 
EÚ a ich hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. v tejto súvislosti si všíma výrazné 
demografické rozdiely medzi hlavnými, 
metropolitnými a okrajovými, často 
vidieckymi oblasťami na úrovni Únie, ako 
aj členských štátov;

2. v tejto súvislosti si všíma výrazné 
demografické rozdiely medzi hlavnými, 
metropolitnými a okrajovými, často 
vidieckymi oblasťami na úrovni Únie, ako 
aj členských štátov, a medzi kontinentom 
a ostrovmi a najvzdialenejšími regiónmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Alin Mituța, 
Ondřej Knotek, Sandro Gozi, Irène Tolleret

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. v tejto súvislosti si všíma výrazné 
demografické rozdiely medzi hlavnými, 
metropolitnými a okrajovými, často 
vidieckymi oblasťami na úrovni Únie, ako 

2. v tejto súvislosti si všíma výrazné 
demografické rozdiely medzi hlavnými, 
metropolitnými, okrajovými, vidieckymi 
oblasťami a oblasťami s prírodnými alebo 
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aj členských štátov; inými osobitnými obmedzeniami na úrovni 
Únie, ako aj členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Sandro Gozi, Laurence Farreng, Alin Mituța, Ondřej 
Knotek, Katalin Cseh, Susana Solís Pérez

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. v tejto súvislosti si všíma výrazné 
demografické rozdiely medzi hlavnými, 
metropolitnými a okrajovými, často 
vidieckymi oblasťami na úrovni Únie, ako 
aj členských štátov;

2. v tejto súvislosti si všíma výrazné 
demografické rozdiely medzi hlavnými, 
metropolitnými a okrajovými, často 
vidieckymi oblasťami na úrovni Únie, ako 
aj členských štátov alebo v rámci 
najodľahlejších regiónov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 64
Francesca Donato, Mathilde Androuët, Rosanna Conte, Alessandro Panza, André 
Rougé, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. v tejto súvislosti si všíma výrazné 
demografické rozdiely medzi hlavnými, 
metropolitnými a okrajovými, často 
vidieckymi oblasťami na úrovni Únie, ako 
aj členských štátov;

2. v tejto súvislosti si všíma výrazné 
demografické rozdiely medzi hlavnými, 
metropolitnými a okrajovými oblasťami, 
a v porovnaní s vidieckymi, ostrovnými 
a horskými oblasťami na úrovni Únie, ako 
aj členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Mauri Pekkarinen
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Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. poznamenáva, že HDP na 
obyvateľa, úroveň príjmov, miera 
zamestnanosti, miera plodnosti a starnutie 
obyvateľstva patria medzi najdôležitejšie 
faktory s priamym vplyvom na 
demografiu; konštatuje, že najmä 
v dôsledku súčasnej dynamiky 
zamestnanosti vznikajú demografické toky 
v rámci európskych regiónov, ktoré vedú 
k sociálno-územným rozdielom 
a problémom, ktoré bude musieť riešiť 
politika súdržnosti po roku 2020; 
zdôrazňuje, že modely migrácie 
z východných, juhovýchodných 
a centrálnych regiónov do severných 
a severozápadných regiónov zahŕňajú 
najmä mladých, vzdelaných 
a kvalifikovaných pracovníkov;

3. poznamenáva, že HDP na 
obyvateľa, úroveň príjmov, miera 
zamestnanosti, miera plodnosti a starnutie 
obyvateľstva patria medzi najdôležitejšie 
faktory s priamym vplyvom na 
demografiu; konštatuje, že najmä 
v dôsledku súčasnej dynamiky 
zamestnanosti vznikajú demografické toky 
v rámci európskych regiónov, ktoré vedú 
k sociálno-územným rozdielom 
a problémom, ktoré bude musieť riešiť 
politika súdržnosti po roku 2020; 
zdôrazňuje, že modely migrácie 
z východných, juhovýchodných 
a centrálnych regiónov do severných 
a severozápadných regiónov zahŕňajú 
najmä mladých, vzdelaných 
a kvalifikovaných pracovníkov; domnieva 
sa, že pre demografickú obnovu je 
dôležité, aby sa prostredníctvom 
kohézneho financovania EÚ znížili nielen 
rozdiely medzi členskými štátmi, ale aj 
regionálne rozdiely v rámci členských 
štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. poznamenáva, že HDP na 
obyvateľa, úroveň príjmov, miera 
zamestnanosti, miera plodnosti a starnutie 

3. poznamenáva, že HDP na 
obyvateľa, úroveň príjmov, miera 
zamestnanosti, miera plodnosti a starnutie 
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obyvateľstva patria medzi najdôležitejšie 
faktory s priamym vplyvom na 
demografiu; konštatuje, že najmä 
v dôsledku súčasnej dynamiky 
zamestnanosti vznikajú demografické toky 
v rámci európskych regiónov, ktoré vedú 
k sociálno-územným rozdielom 
a problémom, ktoré bude musieť riešiť 
politika súdržnosti po roku 2020; 
zdôrazňuje, že modely migrácie 
z východných, juhovýchodných 
a centrálnych regiónov do severných 
a severozápadných regiónov zahŕňajú 
najmä mladých, vzdelaných 
a kvalifikovaných pracovníkov;

obyvateľstva patria medzi najdôležitejšie 
faktory s priamym vplyvom na 
demografiu; konštatuje, že najmä 
v dôsledku súčasnej dynamiky 
zamestnanosti vznikajú demografické toky 
v rámci európskych regiónov, ktoré vedú 
k sociálno-územným rozdielom 
a problémom, ktoré bude musieť riešiť 
politika súdržnosti po roku 2020; 
zdôrazňuje, že modely vnútornej migrácie 
z východných, južných a centrálnych 
regiónov do severných a severozápadných 
regiónov zahŕňajú najmä mladých, 
vzdelaných a kvalifikovaných 
pracovníkov; konštatuje, že migrácia 
občanov z krajín mimo EÚ umožnila EÚ 
v posledných rokoch zabrániť úbytku 
obyvateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Alin Mituța, 
Ondřej Knotek, Sandro Gozi, Irène Tolleret

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. poznamenáva, že HDP na 
obyvateľa, úroveň príjmov, miera 
zamestnanosti, miera plodnosti a starnutie 
obyvateľstva patria medzi najdôležitejšie 
faktory s priamym vplyvom na 
demografiu; konštatuje, že najmä 
v dôsledku súčasnej dynamiky 
zamestnanosti vznikajú demografické toky 
v rámci európskych regiónov, ktoré vedú 
k sociálno-územným rozdielom 
a problémom, ktoré bude musieť riešiť 
politika súdržnosti po roku 2020; 
zdôrazňuje, že modely migrácie 
z východných, juhovýchodných 
a centrálnych regiónov do severných 
a severozápadných regiónov zahŕňajú 
najmä mladých, vzdelaných 

3. poznamenáva, že HDP na 
obyvateľa, úroveň príjmov, miera 
zamestnanosti, miera plodnosti, sociálno-
ekonomické faktory, rozdiely medzi 
vidiekom a mestom a starnutie 
obyvateľstva patria medzi najdôležitejšie 
faktory s priamym vplyvom na 
demografiu; konštatuje, že najmä 
v dôsledku súčasnej dynamiky 
zamestnanosti vznikajú demografické toky 
v rámci európskych regiónov, ktoré vedú 
k sociálno-územným rozdielom 
a problémom, ktoré bude musieť riešiť 
politika súdržnosti po roku 2020; 
zdôrazňuje, že modely migrácie 
z východných, juhovýchodných 
a centrálnych regiónov do severných 
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a kvalifikovaných pracovníkov; a severozápadných regiónov zahŕňajú 
najmä mladých, vzdelaných 
a kvalifikovaných pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Mathilde Androuët, André Rougé

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. poznamenáva, že HDP na 
obyvateľa, úroveň príjmov, miera 
zamestnanosti, miera plodnosti a starnutie 
obyvateľstva patria medzi najdôležitejšie 
faktory s priamym vplyvom na 
demografiu; konštatuje, že najmä 
v dôsledku súčasnej dynamiky 
zamestnanosti vznikajú demografické toky 
v rámci európskych regiónov, ktoré vedú 
k sociálno-územným rozdielom 
a problémom, ktoré bude musieť riešiť 
politika súdržnosti po roku 2020; 
zdôrazňuje, že modely migrácie 
z východných, juhovýchodných 
a centrálnych regiónov do severných 
a severozápadných regiónov zahŕňajú 
najmä mladých, vzdelaných 
a kvalifikovaných pracovníkov;

3. poznamenáva, že HDP na 
obyvateľa, úroveň príjmov, miera 
zamestnanosti, miera plodnosti a starnutie 
obyvateľstva patria medzi najdôležitejšie 
faktory s priamym vplyvom na 
demografiu; konštatuje, že najmä 
v dôsledku súčasnej dynamiky 
zamestnanosti vznikajú demografické toky 
v rámci európskych regiónov, ktoré vedú 
k sociálno-územným rozdielom 
a problémom, ktoré bude musieť riešiť 
politika súdržnosti po roku 2020; 
zdôrazňuje, že k presunu európskeho 
obyvateľstva dochádza z východných, 
juhovýchodných a centrálnych regiónov 
Európskej únie do severných 
a severozápadných regiónov Európskej 
únie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 69
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. poukazuje na to, že Európa zjavne 
čelí starnutiu obyvateľstva, čo má vplyv na 

4. poukazuje na to, že Európa zjavne 
čelí starnutiu obyvateľstva, čo má vplyv na 
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index ekonomického zaťaženia a negatívny 
dosah na rast pracovnej sily, ktorý za 
minulými desaťročiami výrazne zaostáva; 
varuje pred viditeľným poklesom 
pracovnej sily v regiónoch východnej, 
južnej a strednej Európy;

index ekonomického zaťaženia a negatívny 
dosah na rast pracovnej sily, ktorý za 
minulými desaťročiami výrazne zaostáva; 
varuje pred viditeľným poklesom 
pracovnej sily v regiónoch východnej, 
južnej a strednej Európy; uznáva, že bez 
vytvorenia podmienok pre rast miery 
pôrodnosti v Únii aj v členských štátoch 
sú uvedené opatrenia len riešením 
dôsledkov negatívnych demografických 
trendov, ale nie ich príčiny;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 70
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. poukazuje na to, že Európa zjavne 
čelí starnutiu obyvateľstva, čo má vplyv na 
index ekonomického zaťaženia a negatívny 
dosah na rast pracovnej sily, ktorý za 
minulými desaťročiami výrazne zaostáva; 
varuje pred viditeľným poklesom 
pracovnej sily v regiónoch východnej, 
južnej a strednej Európy;

4. poukazuje na to, že Európa zjavne 
čelí starnutiu obyvateľstva, čo má vplyv na 
index ekonomického zaťaženia a negatívny 
dosah na rast pracovnej sily, ktorý za 
minulými desaťročiami výrazne zaostáva; 
varuje pred viditeľným poklesom 
pracovnej sily v regiónoch východnej, 
južnej a strednej Európy; zdôrazňuje, že 
starnutie obyvateľstva takisto ovplyvňuje 
plánovanie bývania a dopravy, potreby 
infraštruktúry a služieb, ako aj fiškálnu 
udržateľnosť a udržateľnosť sociálneho 
zabezpečenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Alin Mituța, 
Ondřej Knotek, Sandro Gozi, Irène Tolleret
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Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. poukazuje na to, že Európa zjavne 
čelí starnutiu obyvateľstva, čo má vplyv na 
index ekonomického zaťaženia a negatívny 
dosah na rast pracovnej sily, ktorý za 
minulými desaťročiami výrazne zaostáva; 
varuje pred viditeľným poklesom 
pracovnej sily v regiónoch východnej, 
južnej a strednej Európy;

4. poukazuje na to, že Európa zjavne 
čelí starnutiu obyvateľstva, čo má vplyv na 
index ekonomického zaťaženia a negatívny 
dosah na rast pracovnej sily, ktorý za 
minulými desaťročiami výrazne zaostáva; 
varuje pred viditeľným poklesom 
pracovnej sily v regiónoch východnej, 
južnej a strednej Európy; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že pandémia 
COVID-19 mala negatívny vplyv na 
strednú dĺžku života v Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Bronis Ropė

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. poukazuje na to, že Európa zjavne 
čelí starnutiu obyvateľstva, čo má vplyv na 
index ekonomického zaťaženia a negatívny 
dosah na rast pracovnej sily, ktorý za 
minulými desaťročiami výrazne zaostáva; 
varuje pred viditeľným poklesom 
pracovnej sily v regiónoch východnej, 
južnej a strednej Európy;

4. poukazuje na to, že Európa zjavne 
čelí starnutiu obyvateľstva a poklesu miery 
pôrodnosti, čo má vplyv na index 
ekonomického zaťaženia a negatívny dosah 
na rast pracovnej sily, ktorý za minulými 
desaťročiami výrazne zaostáva; varuje pred 
viditeľným poklesom pracovnej sily 
v regiónoch východnej, južnej a strednej 
Európy;

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 73
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
v mene Výboru pre regionálny rozvoj
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Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. konštatuje, že v tejto súvislosti sú 
potrebné politiky aktívneho starnutia 
s cieľom znížiť jeho negatívny rozmer vo 
vidieckych a odľahlých oblastiach, a tak 
zabezpečiť primeranú úroveň kvality 
života všetkých obyvateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Odsek 4 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4b. zdôrazňuje, že miera plodnosti 
v EÚ je výrazne pod hranicou potrebnou 
na obnovu obyvateľstva, domnieva sa, že 
politika súdržnosti môže prispieť 
k riešeniu tejto otázky podporovaním 
lepších podmienok pre rodiny, aby mohli 
vychovávať svoje deti, a to najmä 
prostredníctvom priaznivých podmienok 
na trhu práce, rovnováhy medzi 
pracovným a súkromným životom, cenovo 
dostupného bývania a prístupu 
k sociálnym službám vo verejnom záujme, 
najmä tým, ktoré sú zamerané na mladé 
rodiny, ako je napríklad cenovo dostupná 
starostlivosť o deti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Bronis Ropė
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Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. poukazuje na pretrvávajúcu 
zdravotnú krízu spôsobenú pandémiou 
COVID-19 a na možné strednodobé 
a dlhodobé dôsledky pre dynamiku trhu 
práce; zdôrazňuje, že opatrenia izolácie 
v domácom prostredí a obmedzenia 
kontaktu medzi ľuďmi majú zjavný vplyv 
na výrobu, dopyt a obchod, pričom 
dochádza k znižovaniu hospodárskej 
činnosti, čo vedie k zvyšovaniu miery 
nezamestnanosti, prudkému poklesu 
príjmov podnikov a vyšším deficitom 
verejných financií;

5. poukazuje na pretrvávajúcu 
zdravotnú krízu spôsobenú pandémiou 
COVID-19 a na možné strednodobé 
a dlhodobé dôsledky pre dynamiku trhu 
práce; zdôrazňuje, že opatrenia izolácie 
v domácom prostredí a obmedzenia 
kontaktu medzi ľuďmi majú zjavný vplyv 
na výrobu, dopyt a obchod, pričom 
dochádza k znižovaniu hospodárskej 
činnosti, čo vedie k zvyšovaniu miery 
nezamestnanosti, prudkému poklesu 
príjmov podnikov a vyšším deficitom 
verejných financií, a v dôsledku toho 
možno predpokladať, že po kríze v období 
rokov 2008 – 2009 dôjde k novej vlne 
emigrácie mladých ľudí z členských 
štátov EÚ s najnižšou úrovňou miezd 
a najprísnejšími obmedzeniami 
hospodárskej činnosti, čo pravdepodobne 
povedie k vlne konkurzov malých 
a stredných podnikov, pričom emigrácia 
v týchto členských štátoch pravdepodobne 
spôsobí ešte viac obáv v súvislosti 
s demografickým vývojom;

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 76
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Alin Mituța, 
Sandro Gozi, Irène Tolleret

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. poukazuje na pretrvávajúcu 
zdravotnú krízu spôsobenú pandémiou 
COVID-19 a na možné strednodobé 
a dlhodobé dôsledky pre dynamiku trhu 
práce; zdôrazňuje, že opatrenia izolácie 

5. poukazuje na pretrvávajúcu 
zdravotnú krízu spôsobenú pandémiou 
COVID-19 a na možné strednodobé 
a dlhodobé sociálno-ekonomické 
dôsledky; zdôrazňuje, že opatrenia izolácie 
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v domácom prostredí a obmedzenia 
kontaktu medzi ľuďmi majú zjavný vplyv 
na výrobu, dopyt a obchod, pričom 
dochádza k znižovaniu hospodárskej 
činnosti, čo vedie k zvyšovaniu miery 
nezamestnanosti, prudkému poklesu 
príjmov podnikov a vyšším deficitom 
verejných financií;

v domácom prostredí a obmedzenia 
kontaktu medzi ľuďmi majú napriek 
pozitívnemu vplyvu na pokles mier nákazy 
zjavný vplyv na výrobu, dopyt a obchod, 
pričom dochádza k znižovaniu 
hospodárskej činnosti, čo vedie 
k zvyšovaniu miery nezamestnanosti, 
prudkému poklesu príjmov podnikov 
a vyšším deficitom verejných financií; 
zdôrazňuje však, že nový trend práce 
z domu sa môže ukázať ako užitočná 
pomoc pri zvrátení trendov vyľudňovania 
vo vidieckych oblastiach; považuje 
Mechanizmus na podporu obnovy a 
odolnosti za príležitosť riešiť 
demografické výzvy a naliehavo vyzýva 
členské štáty, aby vo svojich národných 
plánoch obnovy predložili celostné 
a integrované riešenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Sandro Gozi, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène 
Tolleret, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. uznáva záťaž, ktorá sa kladie na 
ženy ako hlavné poskytovateľky 
starostlivosti vo formálnom 
a neformálnom prostredí, ako aj jej 
sociálnu hodnotu, najmä počas krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19; keďže 
80 % všetkej starostlivosti poskytovanej 
v celej EÚ poskytujú (neplatení) 
neformálni opatrovatelia, z ktorých 75 % 
tvoria ženy; poukazuje preto na kľúčovú 
úlohu politiky súdržnosti pri 
zabezpečovaní investícií do služieb 
starostlivosti, zlepšovaní pracovných 
podmienok v tomto sektore a podpore 
prechodu na hospodárstvo v oblasti 
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starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. konštatuje, že atraktívnosť 
vidieckych oblastí možno zvýšiť 
prostredníctvom dostupnosti 
vysokokvalitných verejných služieb; 
investície do týchto služieb si môžu 
vyžadovať úspory z rozsahu, ktoré sa 
v oblastiach s nízkou hustotou 
obyvateľstva ťažko realizujú, preto by 
miestne a regionálne spoločenstvá mali čo 
najúčinnejším spôsobom identifikovať 
primerané poskytovanie služieb; v tomto 
zmysle je úloha politiky súdržnosti 
zásadná a mala by umožňovať 
poskytovanie týchto vysokokvalitných 
verejných služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
François Alfonsi

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že nedostatočné 
spojenia s inými regiónmi predstavujú 
veľký problém, najmä pokiaľ ide 
o ostrovné územia a najvzdialenejšie 
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regióny; opakuje, že prístupnosť je pre 
väčšinu ostrovov problematická a môže ju 
charakterizovať zriedkavá a často 
finančne nákladná doprava (najmä lety), 
čo ďalej prispieva k nedostatku 
hospodárskych príležitostí 
a k začarovanému kruhu, ktorý vedie 
k vyľudňovaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Alin Mituța, 
Ondřej Knotek, Sandro Gozi, Irène Tolleret

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že prebiehajúca kríza 
spôsobená ochorením COVID-19 odhalila 
výrazné rozdiely v kvalite a prístupe 
k službám zdravotnej starostlivosti; 
konštatuje, že kombinácia starnúceho 
obyvateľstva a obmedzenej infraštruktúry 
v oblasti zdravotnej starostlivosti vo 
vidieckych oblastiach, ktoré čelia 
demografickému poklesu a nízkej hustote 
obyvateľstva, ešte viac vystavuje ich 
obyvateľstvo zdravotným rizikám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Josianne Cutajar

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje ďalšie problémy 
okrajových európskych území vrátane 
malých ostrovov, horských regiónov 
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a riedko osídlených oblastí, ktorých 
klesajúci demografický vývoj zhoršuje 
nedostatočná prepojenosť a ťažkosti pri 
poskytovaní služieb vrátane tých 
základných;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Odsek 5 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5b. zdôrazňuje, že jedným z hlavných 
cieľov politiky rozvoja vidieka by malo 
byť vytváranie inovačných ekosystémov 
na podporu tvorby poznatkov a šírenia 
technológií; vzhľadom na tento cieľ je 
kľúčové stimulovať spoločné virtuálne 
a fyzické prostredie, ktoré spája podniky, 
podnikateľov a výskumné inštitúty, čo 
prispieva k transformácii vidieckych 
oblastí na skutočné inovačné centrá; 
prostredie, ktoré umožňuje inovácie na 
vidieku, možno podporovať aj 
investíciami do zručností a infraštruktúry 
IKT, uľahčením prístupu ku kapitálu pre 
podnikateľov a MSP a podporou rozvoja 
miestneho dodávateľského reťazca 
spojeného s rôznymi odvetviami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Sandro Gozi, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène 
Tolleret, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Návrh uznesenia
Odsek 5 b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5b. zdôrazňuje, že medzi mnohými 
nerovnosťami, ktoré odhalila pandémia 
COVID-19, je digitálna priepasť 
závažnou nerovnosťou, ktorá postihuje 
najmä menej rozvinuté regióny, ženy, 
starších ľudí a ľudí žijúcich 
v najvzdialenejších regiónoch a vo 
vidieckych, odľahlých a vyľudnených 
oblastiach; sú potrebné väčšie investície 
do digitalizácie, digitálnych inovácií 
a digitálnej prepojenosti, ktoré umožnia 
spravodlivý a rovnaký prechod k väčšiemu 
digitálnemu hospodárstvu a digitálnemu 
online systému vzdelávania prístupnému 
všetkým občanom, najmä 
najzraniteľnejším osobám v spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
François Alfonsi

Návrh uznesenia
Odsek 5 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5b. konštatuje, že vo vyľudnených 
oblastiach je zlepšenie, údržba 
a revitalizácia existujúcej dopravy 
a poskytovanie prepojení na sieť TEN-T 
účinnejšie a efektívnejšie ako budovanie 
úplne novej infraštruktúry; opakuje, že je 
potrebné osobitne sa zamerať na miestnu 
dopravu v stratégiách členských štátov 
v oblasti dopravy, keďže sieť TEN-T môže 
byť účinná len vtedy, ak bude funkčná 
miestna dopravná infraštruktúra;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
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Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Odsek 5 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5c. konštatuje, že koncepcia 
„posudzovania vplyvu na vidiek“ by sa 
mala uplatňovať vo všetkých krokoch 
tvorby politiky EÚ; cieľom tejto 
myšlienky, ktorá je zameraná na 
porozumenie vplyvu politických zásahov 
vo vidieckych oblastiach, je zabezpečiť pre 
ne spravodlivý a rovnocenný politický 
výsledok; posudzovanie vplyvu na vidiek 
prispieva k porozumeniu osobitných 
potrieb vidieckych a odľahlých oblastí 
s osobitným zameraním na vykonávanie 
politiky, prekonanie neželaných 
politických externalít prostredníctvom 
navrhovania a poskytovania primeraných 
riešení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Podnadpis 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

„Vysielajúce“ regióny Charakteristika demografických zmien 
v EÚ

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 87
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Podnadpis 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

zdôrazňuje, že hoci demografická výzva 
ovplyvňuje regióny EÚ rozdielnym 
spôsobom, je dôležitou otázkou pre celú 
EÚ a musí sa chápať a riešiť holistickým 
spôsobom; zdôrazňuje, že EÚ ako celok 
zaznamenala za posledné roky negatívnu 
prirodzenú demografickú rovnováhu; 
zdôrazňuje, že z dôvodu migrácie občanov 
z krajín mimo EÚ nemusela EÚ 
v posledných rokoch čeliť úbytku 
obyvateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Josianne Cutajar
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Podnadpis 4 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

konštatuje, že demografické prognózy 
Eurostatu na nasledujúce desaťročie 
naznačujú, že vidiecke aj mestské regióny 
môžu čeliť úbytku obyvateľov; 
zdôrazňuje, že riešenie tohto problému si 
vyžaduje koordinované hospodárske 
a sociálne politiky a politiky 
zamestnanosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 89
Alin Mituța, Vlad-Marius Botoş, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, 
Irène Tolleret, Ondřej Knotek

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. konštatuje, že vo všeobecnosti 
vidiecke, postindustriálne a vzdialené 
oblasti čelia mnohým špecifickým 
situáciám: výrazný pokles počtu 
obyvateľov, nižšia úroveň príjmov, ako je 
priemerná vnútroštátna úroveň alebo 
priemerná úroveň v EÚ, a ťažkosti 
s územnou integráciou s ostatnými 
regiónmi, v dôsledku čoho sú viac 
vystavené riziku vyľudňovania; poukazuje 
na to, že vo vidieckych regiónoch 
v súčasnosti žije 28 % obyvateľov Európy, 
podľa predpovedí však tento podiel 
v budúcnosti výrazne klesne;

6. konštatuje, že vo všeobecnosti 
vidiecke, postindustriálne a vzdialené 
oblasti čelia mnohým špecifickým 
situáciám: výrazný pokles počtu 
obyvateľov, nižšia úroveň príjmov, ako je 
priemerná vnútroštátna úroveň alebo 
priemerná úroveň v EÚ, a ťažkosti 
s územnou integráciou s ostatnými 
regiónmi, v dôsledku čoho sú viac 
vystavené riziku vyľudňovania, čo vedie aj 
k ťažkostiam pri prístupe k verejným 
službám, ako je bývanie, vzdelávanie, 
zdravotná starostlivosť vrátane prístupu 
k dôležitým liekom; poukazuje na to, že vo 
vidieckych regiónoch v súčasnosti žije 
28 % obyvateľov Európy, podľa 
predpovedí však tento podiel v budúcnosti 
výrazne klesne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Izabela-Helena 
Kloc, Raffaele Fitto

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. konštatuje, že vo všeobecnosti 
vidiecke, postindustriálne a vzdialené 
oblasti čelia mnohým špecifickým 
situáciám: výrazný pokles počtu 
obyvateľov, nižšia úroveň príjmov, ako je 
priemerná vnútroštátna úroveň alebo 

6. konštatuje, že vo všeobecnosti 
vidiecke a postindustriálne oblasti a mestá, 
ktoré sú vzdialené od hlavných 
metropolitných oblastí, čelia mnohým 
špecifickým situáciám: výrazný pokles 
počtu obyvateľov, nižšia úroveň príjmov, 
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priemerná úroveň v EÚ, a ťažkosti 
s územnou integráciou s ostatnými 
regiónmi, v dôsledku čoho sú viac 
vystavené riziku vyľudňovania; poukazuje 
na to, že vo vidieckych regiónoch 
v súčasnosti žije 28 % obyvateľov Európy, 
podľa predpovedí však tento podiel 
v budúcnosti výrazne klesne;

ako je priemerná vnútroštátna úroveň alebo 
priemerná úroveň v EÚ, a ťažkosti 
s územnou integráciou s ostatnými 
regiónmi, v dôsledku čoho sú viac 
vystavené riziku vyľudňovania; poukazuje 
na to, že vo vidieckych regiónoch 
v súčasnosti žije 28 % obyvateľov Európy, 
podľa predpovedí však tento podiel 
v budúcnosti výrazne klesne;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 91
Francesca Donato, Mathilde Androuët, Rosanna Conte, Alessandro Panza, André 
Rougé, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. konštatuje, že vo všeobecnosti 
vidiecke, postindustriálne a vzdialené 
oblasti čelia mnohým špecifickým 
situáciám: výrazný pokles počtu 
obyvateľov, nižšia úroveň príjmov, ako je 
priemerná vnútroštátna úroveň alebo 
priemerná úroveň v EÚ, a ťažkosti 
s územnou integráciou s ostatnými 
regiónmi, v dôsledku čoho sú viac 
vystavené riziku vyľudňovania; poukazuje 
na to, že vo vidieckych regiónoch 
v súčasnosti žije 28 % obyvateľov Európy, 
podľa predpovedí však tento podiel 
v budúcnosti výrazne klesne;

6. konštatuje, že vo všeobecnosti 
vidiecke, postindustriálne, ostrovné, 
horské a vzdialené oblasti čelia mnohým 
špecifickým situáciám: výrazný pokles 
počtu obyvateľov, nižšia úroveň príjmov, 
ako je priemerná vnútroštátna úroveň alebo 
priemerná úroveň v EÚ, a ťažkosti 
s územnou integráciou s ostatnými 
regiónmi, v dôsledku čoho sú viac 
vystavené riziku vyľudňovania; poukazuje 
na to, že vo vidieckych regiónoch 
v súčasnosti žije 28 % obyvateľov Európy, 
podľa predpovedí však tento podiel 
v budúcnosti výrazne klesne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Bronis Ropė

Návrh uznesenia
Odsek 6
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. konštatuje, že vo všeobecnosti 
vidiecke, postindustriálne a vzdialené 
oblasti čelia mnohým špecifickým 
situáciám: výrazný pokles počtu 
obyvateľov, nižšia úroveň príjmov, ako je 
priemerná vnútroštátna úroveň alebo 
priemerná úroveň v EÚ, a ťažkosti 
s územnou integráciou s ostatnými 
regiónmi, v dôsledku čoho sú viac 
vystavené riziku vyľudňovania; poukazuje 
na to, že vo vidieckych regiónoch 
v súčasnosti žije 28 % obyvateľov Európy, 
podľa predpovedí však tento podiel 
v budúcnosti výrazne klesne;

6. konštatuje, že vo všeobecnosti 
vidiecke, postindustriálne a vzdialené 
oblasti čelia mnohým špecifickým 
situáciám: výrazný pokles počtu 
obyvateľov aj v dôsledku miery 
pôrodnosti, nižšia úroveň príjmov, ako je 
priemerná vnútroštátna úroveň alebo 
priemerná úroveň v EÚ, a ťažkosti 
s územnou integráciou s ostatnými 
regiónmi, v dôsledku čoho sú viac 
vystavené riziku vyľudňovania; poukazuje 
na to, že vo vidieckych regiónoch 
v súčasnosti žije 28 % obyvateľov Európy, 
podľa predpovedí však tento podiel 
v budúcnosti výrazne klesne;

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 93
Tonino Picula

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. konštatuje, že vo všeobecnosti 
vidiecke, postindustriálne a vzdialené 
oblasti čelia mnohým špecifickým 
situáciám: výrazný pokles počtu 
obyvateľov, nižšia úroveň príjmov, ako je 
priemerná vnútroštátna úroveň alebo 
priemerná úroveň v EÚ, a ťažkosti 
s územnou integráciou s ostatnými 
regiónmi, v dôsledku čoho sú viac 
vystavené riziku vyľudňovania; poukazuje 
na to, že vo vidieckych regiónoch 
v súčasnosti žije 28 % obyvateľov Európy, 
podľa predpovedí však tento podiel 
v budúcnosti výrazne klesne;

6. konštatuje, že vo všeobecnosti 
vidiecke, postindustriálne a vzdialené 
oblasti vrátane ostrovov čelia mnohým 
špecifickým situáciám: výrazný pokles 
počtu obyvateľov, nižšia úroveň príjmov, 
ako je priemerná vnútroštátna úroveň alebo 
priemerná úroveň v EÚ, a ťažkosti 
s územnou integráciou s ostatnými 
regiónmi, v dôsledku čoho sú viac 
vystavené riziku vyľudňovania; poukazuje 
na to, že vo vidieckych regiónoch 
v súčasnosti žije 28 % obyvateľov Európy, 
podľa predpovedí však tento podiel 
v budúcnosti výrazne klesne;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 94
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Alin Mituța, 
Sandro Gozi, Irène Tolleret

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. poukazuje na to, že demografické 
výzvy, ako je starnutie obyvateľstva, nízka 
hustota obyvateľstva a negatívne modely 
migrácie, môžu mať priamy vplyv na 
nárast radikálnych politických hnutí 
a euroskepticizmu; domnieva sa, že silná 
politika súdržnosti môže byť užitočným 
nástrojom na boj proti nárastu týchto 
hnutí, a domnieva sa, že Konferencia 
o budúcnosti Európy by mala riešiť 
dôsledky, ktoré demografické výzvy 
prinesú z hľadiska postavenia Európy vo 
svete a z hľadiska sociálnej 
a hospodárskej udržateľnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Alin Mituța, Vlad-Marius Botoş, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, 
Irène Tolleret, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že iniciatívy EÚ 
zamerané na vidiecke oblasti, ako je 
politika súdržnosti a poľnohospodárska 
politika, by sa mali ďalej posilňovať 
presadzovaním lepšej koordinácie 
politických iniciatív na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí, podnikania, 
digitalizácie a podpory mladých a nových 
poľnohospodárov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 96
Andżelika Anna Możdżanowska, Valdemar Tomaševski, Izabela-Helena Kloc, Raffaele 
Fitto

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. upriamuje pozornosť na niektoré 
faktory ovplyvňujúce demografické 
zmeny, ktoré nútia obyvateľov uvedených 
oblastí opúšťať tieto oblasti a ostatných 
odrádzajú od toho, aby sa do nich 
presťahovali: nedostatočná infraštruktúra 
vrátane chýbajúceho rýchleho 
širokopásmového internetu a dopravných 
sietí, menej pracovných príležitostí, 
nedostatok verejných služieb a sťažený 
prístup k zdravotnej starostlivosti, menej 
príležitostí na vzdelávanie, v dôsledku 
čoho je náročnejšie prispôsobiť sa 
technologickej zmene, a nedostatok 
kultúrnych zariadení a voľnočasových 
aktivít;

7. upriamuje pozornosť na niektoré 
faktory ovplyvňujúce demografické 
zmeny, ktoré nútia obyvateľov uvedených 
oblastí opúšťať tieto oblasti a ostatných 
odrádzajú od toho, aby sa do nich 
presťahovali: nedostatočná infraštruktúra 
vrátane chýbajúceho rýchleho 
širokopásmového internetu a dopravných 
sietí, menej pracovných príležitostí, najmä 
v povolaniach vyžadujúcich vyššie 
vzdelanie, a takisto pre ženy vo 
všeobecnosti v dôsledku rozšírenej 
maskulinizácie trhu práce v periférnych 
oblastiach, nedostatok verejných služieb 
a sťažený prístup k zdravotnej 
starostlivosti, menej príležitostí na 
vzdelávanie, v dôsledku čoho je 
náročnejšie prispôsobiť sa technologickej 
zmene, a nedostatok kultúrnych zariadení 
a voľnočasových aktivít;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 97
Mathilde Androuët, André Rougé, Francesca Donato

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. upriamuje pozornosť na niektoré 
faktory ovplyvňujúce demografické 
zmeny, ktoré nútia obyvateľov uvedených 
oblastí opúšťať tieto oblasti a ostatných 
odrádzajú od toho, aby sa do nich 

7. upriamuje pozornosť na niektoré 
faktory ovplyvňujúce demografické 
zmeny, ktoré nútia obyvateľov uvedených 
oblastí opúšťať tieto oblasti a ostatných 
odrádzajú od toho, aby sa do nich 
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presťahovali: nedostatočná infraštruktúra 
vrátane chýbajúceho rýchleho 
širokopásmového internetu a dopravných 
sietí, menej pracovných príležitostí, 
nedostatok verejných služieb a sťažený 
prístup k zdravotnej starostlivosti, menej 
príležitostí na vzdelávanie, v dôsledku 
čoho je náročnejšie prispôsobiť sa 
technologickej zmene, a nedostatok 
kultúrnych zariadení a voľnočasových 
aktivít;

presťahovali: premiestnenia a nedostatok 
skutočných vnútroštátnych politík 
v oblasti premiestnenia, nedostatočné 
vykonávanie politík podpory pôrodnosti, 
nedostatočná infraštruktúra vrátane 
chýbajúceho rýchleho širokopásmového 
internetu a dopravných sietí, menej 
pracovných príležitostí, nedostatok 
verejných služieb a sťažený prístup 
k zdravotnej starostlivosti, menej 
príležitostí na vzdelávanie, v dôsledku 
čoho je náročnejšie prispôsobiť sa 
technologickej zmene, a nedostatok 
kultúrnych zariadení a voľnočasových 
aktivít;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 98
Bronis Ropė

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. upriamuje pozornosť na niektoré 
faktory ovplyvňujúce demografické 
zmeny, ktoré nútia obyvateľov uvedených 
oblastí opúšťať tieto oblasti a ostatných 
odrádzajú od toho, aby sa do nich 
presťahovali: nedostatočná infraštruktúra 
vrátane chýbajúceho rýchleho 
širokopásmového internetu a dopravných 
sietí, menej pracovných príležitostí, 
nedostatok verejných služieb a sťažený 
prístup k zdravotnej starostlivosti, menej 
príležitostí na vzdelávanie, v dôsledku 
čoho je náročnejšie prispôsobiť sa 
technologickej zmene, a nedostatok 
kultúrnych zariadení a voľnočasových 
aktivít;

7. upriamuje pozornosť na niektoré 
faktory ovplyvňujúce demografické 
zmeny, ktoré nútia obyvateľov uvedených 
oblastí opúšťať tieto oblasti a ostatných 
odrádzajú od toho, aby sa do nich 
presťahovali: nedostatočná infraštruktúra 
vrátane chýbajúceho rýchleho 
širokopásmového internetu a dopravných 
sietí, menej pracovných príležitostí, 
nedostatok verejných a súkromných 
služieb a sťažený prístup k zdravotnej 
starostlivosti, menej príležitostí na 
vzdelávanie, verejnoprospešné a sociálne 
služby, v dôsledku čoho je náročnejšie 
prispôsobiť sa technologickej zmene, 
a nedostatok kultúrnych zariadení 
a voľnočasových aktivít;

Or. lt
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Pozmeňujúci návrh 99
Alin Mituța, Vlad-Marius Botoş, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, 
Irène Tolleret, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. upriamuje pozornosť na niektoré 
faktory ovplyvňujúce demografické 
zmeny, ktoré nútia obyvateľov uvedených 
oblastí opúšťať tieto oblasti a ostatných 
odrádzajú od toho, aby sa do nich 
presťahovali: nedostatočná infraštruktúra 
vrátane chýbajúceho rýchleho 
širokopásmového internetu a dopravných 
sietí, menej pracovných príležitostí, 
nedostatok verejných služieb a sťažený 
prístup k zdravotnej starostlivosti, menej 
príležitostí na vzdelávanie, v dôsledku 
čoho je náročnejšie prispôsobiť sa 
technologickej zmene, a nedostatok 
kultúrnych zariadení a voľnočasových 
aktivít;

7. upriamuje pozornosť na niektoré 
faktory ovplyvňujúce demografické 
zmeny, ktoré nútia obyvateľov uvedených 
oblastí opúšťať tieto oblasti a ostatných 
odrádzajú od toho, aby sa do nich 
presťahovali: nedostatočná infraštruktúra 
vrátane chýbajúceho rýchleho 
širokopásmového internetu a dopravných 
sietí, menej pracovných príležitostí, vysoká 
úroveň nezamestnanosti mladých ľudí, 
nedostatok verejných služieb a sťažený 
prístup k zdravotnej starostlivosti, menej 
príležitostí na vzdelávanie, v dôsledku 
čoho je náročnejšie prispôsobiť sa 
technologickej zmene, a nedostatok 
kultúrnych zariadení a voľnočasových 
aktivít;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje, že cieľom spoločnej 
dopravnej politiky Únie je posilniť 
sociálnu, hospodársku a územnú 
súdržnosť vytvorením spoločného 
dopravného priestoru v celej Európe 
vrátane vidieckych, odľahlých, horských, 
riedko osídlených,okrajových, ostrovných 
a najvzdialenejších regiónov; 
poznamenáva však, že medzi regiónmi 
Únie existujú značné rozdiely, pokiaľ ide 
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o prepojenie, kvalitu infraštruktúry a 
dostupnosť;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 101
Mauri Pekkarinen

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje význam dobre 
fungujúcich dopravných spojení, ktorými 
sa zastaví vyľudňovanie vyľudnených 
oblastí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Isabel García Muñoz, Mónica Silvana González

Návrh uznesenia
Odsek 7 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7b. zdôrazňuje, že vidiecke oblasti, 
najmä tie, ktoré sú riedko osídlené, trpia 
nedostatkom kvalitnej dopravnej 
infraštruktúry a služieb, ako aj zhoršením 
existujúcich služieb a nízkou frekvenciou 
služieb verejnej hromadnej dopravy, čo 
vedie k tomu, že občania sú závislí od 
vlastných vozidiel; uznáva, že pri 
prechode na udržateľnú a inteligentnú 
mobilitu v súlade s cieľmi Európskej 
zelenej dohody je potrebné zohľadniť 
potreby a výzvy týchto regiónov;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 103
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Návrh uznesenia
Odsek 7 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7c. zdôrazňuje, že politiky v oblasti 
udržateľnej mobility sa tradične 
sústreďujú v mestách a potreby 
infraštruktúry a mobility vo vidieckych 
oblastiach vrátane vyľudnených oblastí 
zostávajú v úzadí;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 104
François Alfonsi

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že táto nedostatočná 
diverzifikácia v regionálnej hospodárskej 
štruktúre určitých regiónov môže viesť 
k vzniku negatívneho „zaradenia“, a to aj 
u ich obyvateľov, čo sa prejavuje 
v nespokojnosti s kvalitou života a so 
zariadeniami a službami, ktoré majú 
k dispozícii; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
účinok úniku mozgov, ktorý vedie 
k vysťahovávaniu kvalitne vyškolených 
a vysokokvalifikovaných ľudí z určitého 
regiónu alebo krajiny do inej oblasti; 
poukazuje najmä na to, že hromadný 
odchod zdravotníckeho personálu, ako sú 
lekári a sestry, a pedagogických 
zamestnancov vedie k zhoršovaniu kvality 
zdravotnej starostlivosti a vzdelávania, 
v dôsledku čoho je najmä vo vidieckych 
oblastiach sťažený prístup 
k vysokokvalitnej starostlivosti 
a vzdelávaniu;

8. zdôrazňuje, že táto nedostatočná 
diverzifikácia v regionálnej hospodárskej 
štruktúre určitých regiónov môže viesť 
k vzniku negatívneho „zaradenia“, a to aj 
u ich obyvateľov, čo sa prejavuje 
v nespokojnosti s kvalitou života a so 
zariadeniami a službami, ktoré majú 
k dispozícii; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
účinok úniku mozgov, ktorý vedie 
k vysťahovávaniu kvalitne vyškolených 
a vysokokvalifikovaných ľudí z určitého 
regiónu alebo krajiny do inej oblasti; 
poukazuje najmä na to, že hromadný 
odchod zdravotníckeho personálu, ako sú 
lekári a sestry, a pedagogických 
zamestnancov, ktorý sa ešte viac prehĺbil 
v dôsledku úsporných politík a výrazných 
obmedzení verejného financovania 
zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, 
vedie k zhoršovaniu kvality zdravotnej 
starostlivosti a vzdelávania, v dôsledku 
čoho je najmä vo vidieckych oblastiach 
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sťažený prístup k vysokokvalitnej 
starostlivosti a vzdelávaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Francesca Donato, Mathilde Androuët, Rosanna Conte, Alessandro Panza, André 
Rougé, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že táto nedostatočná 
diverzifikácia v regionálnej hospodárskej 
štruktúre určitých regiónov môže viesť 
k vzniku negatívneho „zaradenia“, a to aj 
u ich obyvateľov, čo sa prejavuje 
v nespokojnosti s kvalitou života a so 
zariadeniami a službami, ktoré majú 
k dispozícii; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
účinok úniku mozgov, ktorý vedie 
k vysťahovávaniu kvalitne vyškolených 
a vysokokvalifikovaných ľudí z určitého 
regiónu alebo krajiny do inej oblasti; 
poukazuje najmä na to, že hromadný 
odchod zdravotníckeho personálu, ako sú 
lekári a sestry, a pedagogických 
zamestnancov vedie k zhoršovaniu kvality 
zdravotnej starostlivosti a vzdelávania, 
v dôsledku čoho je najmä vo vidieckych 
oblastiach sťažený prístup 
k vysokokvalitnej starostlivosti 
a vzdelávaniu;

8. zdôrazňuje, že táto nedostatočná 
diverzifikácia v regionálnej hospodárskej 
štruktúre určitých regiónov s osobitným 
zreteľom na ostrovné regióny môže viesť 
k vzniku negatívneho „zaradenia“, a to aj 
u ich obyvateľov, čo sa prejavuje 
v nespokojnosti s kvalitou života a so 
zariadeniami a službami, ktoré majú 
k dispozícii; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
účinok úniku mozgov, ktorý vedie 
k vysťahovávaniu kvalitne vyškolených 
a vysokokvalifikovaných ľudí z určitého 
regiónu alebo krajiny do inej oblasti; 
poukazuje najmä na to, že hromadný 
odchod zdravotníckeho personálu, ako sú 
lekári a sestry, a pedagogických 
zamestnancov vedie k zhoršovaniu kvality 
zdravotnej starostlivosti a vzdelávania, 
v dôsledku čoho je najmä vo vidieckych 
oblastiach sťažený prístup 
k vysokokvalitnej starostlivosti 
a vzdelávaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Álvaro Amaro

Návrh uznesenia
Odsek 8
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že táto nedostatočná 
diverzifikácia v regionálnej hospodárskej 
štruktúre určitých regiónov môže viesť 
k vzniku negatívneho „zaradenia“, a to aj 
u ich obyvateľov, čo sa prejavuje 
v nespokojnosti s kvalitou života a so 
zariadeniami a službami, ktoré majú 
k dispozícii; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
účinok úniku mozgov, ktorý vedie 
k vysťahovávaniu kvalitne vyškolených 
a vysokokvalifikovaných ľudí z určitého 
regiónu alebo krajiny do inej oblasti; 
poukazuje najmä na to, že hromadný 
odchod zdravotníckeho personálu, ako sú 
lekári a sestry, a pedagogických 
zamestnancov vedie k zhoršovaniu kvality 
zdravotnej starostlivosti a vzdelávania, 
v dôsledku čoho je najmä vo vidieckych 
oblastiach sťažený prístup 
k vysokokvalitnej starostlivosti 
a vzdelávaniu;

8. zdôrazňuje, že táto nedostatočná 
diverzifikácia v regionálnej hospodárskej 
štruktúre určitých regiónov môže viesť 
k vzniku negatívneho „zaradenia“, a to aj 
u ich obyvateľov, čo sa prejavuje 
v nespokojnosti s kvalitou života a so 
zariadeniami a službami, ktoré majú 
k dispozícii; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
účinok úniku mozgov, ktorý vedie 
k vysťahovávaniu kvalitne vyškolených 
a vysokokvalifikovaných ľudí z určitého 
regiónu alebo krajiny do inej oblasti; 
poukazuje najmä na to, že hromadný 
odchod zdravotníckeho personálu, ako sú 
lekári a sestry, a pedagogických 
zamestnancov vedie k zhoršovaniu kvality 
zdravotnej starostlivosti a vzdelávania, 
v dôsledku čoho je najmä vo vzdialených 
vidieckych oblastiach 
a v najvzdialenejších regiónoch sťažený 
prístup k vysokokvalitnej starostlivosti 
a vzdelávaniu;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 107
Mathilde Androuët, André Rougé

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že táto nedostatočná 
diverzifikácia v regionálnej hospodárskej 
štruktúre určitých regiónov môže viesť 
k vzniku negatívneho „zaradenia“, a to aj 
u ich obyvateľov, čo sa prejavuje 
v nespokojnosti s kvalitou života a so 
zariadeniami a službami, ktoré majú 
k dispozícii; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
účinok úniku mozgov, ktorý vedie 
k vysťahovávaniu kvalitne vyškolených 
a vysokokvalifikovaných ľudí z určitého 
regiónu alebo krajiny do inej oblasti; 

8. zdôrazňuje, že táto nedostatočná 
diverzifikácia v regionálnej hospodárskej 
štruktúre určitých regiónov môže viesť 
k vzniku negatívneho „zaradenia“, a to aj 
u ich obyvateľov, čo sa prejavuje 
v nespokojnosti s kvalitou života a so 
zariadeniami a službami, ktoré majú 
k dispozícii; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
účinok úniku mozgov, ktorý vedie 
k vysťahovávaniu ľudí z určitého regiónu 
alebo krajiny do inej oblasti bez ohľadu na 
to, či sú kvalitne vyškolení 
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poukazuje najmä na to, že hromadný 
odchod zdravotníckeho personálu, ako sú 
lekári a sestry, a pedagogických 
zamestnancov vedie k zhoršovaniu kvality 
zdravotnej starostlivosti a vzdelávania, 
v dôsledku čoho je najmä vo vidieckych 
oblastiach sťažený prístup 
k vysokokvalitnej starostlivosti 
a vzdelávaniu;

a vysokokvalifikovaní alebo nie; 
poukazuje najmä na to, že hromadný 
odchod zdravotníckeho personálu, ako sú 
lekári a sestry, a pedagogických 
zamestnancov vedie k zhoršovaniu kvality 
zdravotnej starostlivosti a vzdelávania, 
v dôsledku čoho je najmä vo vidieckych 
oblastiach sťažený prístup 
k vysokokvalitnej starostlivosti 
a vzdelávaniu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 108
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Izabela-Helena 
Kloc, Raffaele Fitto

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zastáva názor, že aj mestské oblasti 
sú vystavené vyľudňovaniu, pričom od 
roku 1990 čelí úbytku obyvateľov každé 
piate mesto v Európe; poznamenáva však, 
že zmenšovanie miest nie je vždy 
nepretržitý lineárny proces a môže byť 
nárazové alebo dočasné v závislosti od 
územného kontextu;

9. zastáva názor, že aj mestské oblasti 
sú vystavené vyľudňovaniu, pričom od 
roku 1990 čelí úbytku obyvateľov každé 
piate mesto v Európe, pričom 
vyľudňovanie sa primerane neodráža 
v záznamoch vedených štatistickými 
úradmi a agentúrami, pretože údaje 
o odchode z oblastí sa oneskorujú 
o niekoľko rokov; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že tento jav znamená, že sa 
podceňuje skutočný rozsah vyľudňovania 
vo vidieckych oblastiach a v malých 
a stredne veľkých obciach a mestách; 
konštatuje tiež, že tento problém sa týka 
väčšiny nemetropolitných miest, najmä 
malých obcí a miest; poznamenáva však, 
že zmenšovanie miest nie je vždy 
nepretržitý lineárny proces a môže byť 
nárazové alebo dočasné v závislosti od 
územného kontextu;

Or. pl
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Pozmeňujúci návrh 109
Francesca Donato, Mathilde Androuët, Rosanna Conte, Alessandro Panza, André 
Rougé, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zastáva názor, že aj mestské oblasti 
sú vystavené vyľudňovaniu, pričom od 
roku 1990 čelí úbytku obyvateľov každé 
piate mesto v Európe; poznamenáva však, 
že zmenšovanie miest nie je vždy 
nepretržitý lineárny proces a môže byť 
nárazové alebo dočasné v závislosti od 
územného kontextu;

9. zastáva názor, že aj mestské oblasti 
sú vystavené vyľudňovaniu, pričom od 
roku 1990 čelí úbytku obyvateľov každé 
piate mesto v Európe; poznamenáva však, 
že zmenšovanie miest nie je vždy 
nepretržitý lineárny proces a môže byť 
nárazové alebo dočasné v závislosti od 
územného a hospodárskeho kontextu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
François Alfonsi

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. so znepokojením berie na vedomie 
značnú a pretrvávajúcu demografickú 
nerovnováhu medzi mužmi a ženami vo 
vidieckych oblastiach, keďže čistá 
migrácia je často negatívnejšia (viac ľudí 
odchádza, ako prichádza) u mladých žien 
než u mladých mužov1b; zdôrazňuje, že 
ženy vo vidieckych oblastiach sú 
základným aspektom rozvoja týchto 
komunít a že väčšie uznávanie práce 
a práv žien na trhu práce na vidieku by 
výrazne znížilo riziko vyľudňovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
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Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Josianne Cutajar
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. vyjadruje znepokojenie nad „ 
geografiou nespokojnosti“, ktorá sa 
vyskytuje v mnohých regiónoch EÚ, 
v ktorých majú ľudia pocit, že sa na nich 
zabudlo, a ktorá úzko súvisí 
s demografickými zmenami; „geografia 
nespokojnosti“ vedie k radikálnym 
politickým hnutiam a popieraniu 
integrácie EÚ, čo ohrozuje súdržnosť EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Bronis Ropė

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje systém tzv. vnútornej 
periferizácie v tom zmysle, že regióny 
východnej a južnej Európy hlásia výrazne 
záporné hodnoty miery čistej migrácie 
obyvateľstva, kým regióny severnej 
a západnej Európy hlásia výrazne kladné 
hodnoty, keďže neustále prijímajú vysoké 
počty ekonomických migrantov;

10. zdôrazňuje systém tzv. vnútornej 
periferizácie v tom zmysle, že regióny 
východnej a južnej Európy hlásia výrazne 
záporné hodnoty miery čistej migrácie 
obyvateľstva, kým regióny severnej 
a západnej Európy hlásia výrazne kladné 
hodnoty, keďže neustále prijímajú vysoké 
počty ekonomických migrantov;  
domnieva sa, že tieto rozdiely sa ešte 
prehĺbili nevyváženými spoločnými 
podpornými politikami EÚ, ako je 
spoločná poľnohospodárska politika, 
v rámci ktorej sú ešte stále obrovské 
rozdiely v podpore poľnohospodárov 
v rôznych regiónoch EÚ;

Or. lt
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Pozmeňujúci návrh 113
Mathilde Androuët, André Rougé, Francesca Donato

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje systém tzv. vnútornej 
periferizácie v tom zmysle, že regióny 
východnej a južnej Európy hlásia výrazne 
záporné hodnoty miery čistej migrácie 
obyvateľstva, kým regióny severnej 
a západnej Európy hlásia výrazne kladné 
hodnoty, keďže neustále prijímajú vysoké 
počty ekonomických migrantov;

10. zdôrazňuje systém tzv. vnútornej 
periferizácie v tom zmysle, že regióny 
východnej a južnej Európy hlásia výrazne 
záporné hodnoty miery čistej migrácie 
obyvateľstva, kým regióny severnej 
a západnej Európy hlásia výrazne kladné 
hodnoty, keďže okrem presunov 
európskeho obyvateľstva neustále 
prijímajú vysoké počty medzinárodných 
ekonomických migrantov; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 114
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Izabela-Helena 
Kloc, Raffaele Fitto

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. zdôrazňuje systém tzv. vnútornej 
periferizácie v tom zmysle, že regióny 
východnej a južnej Európy hlásia výrazne 
záporné hodnoty miery čistej migrácie 
obyvateľstva, kým regióny severnej 
a západnej Európy hlásia výrazne kladné 
hodnoty, keďže neustále prijímajú vysoké 
počty ekonomických migrantov;

10. zdôrazňuje systém tzv. vnútornej 
periferizácie v tom zmysle, že regióny 
strednej, východnej a južnej Európy hlásia 
výrazne záporné hodnoty miery čistej 
migrácie obyvateľstva, kým regióny 
severnej a západnej Európy hlásia výrazne 
kladné hodnoty, keďže neustále prijímajú 
vysoké počty ekonomických migrantov;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 115
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Alin Mituța, 
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Sandro Gozi, Irène Tolleret

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. zdôrazňuje, že znižovanie rozdielov 
medzi regiónmi, najmä vo vidieckych 
oblastiach, si vyžaduje ďalšiu sociálnu 
a hospodársku integráciu žien; nabáda 
Komisiu a členské štáty, aby vytvorili 
osobitné stratégie na podporu posilnenia 
postavenia žien vo vidieckych oblastiach 
prostredníctvom politík celoživotného 
vzdelávania, prístupu k finančným 
nástrojom na podporu podnikateľských 
projektov a riešenia nedostatkov 
v infraštruktúre, a to aj v súvislosti 
s poskytovaním rôznych druhov 
starostlivosti; podporuje zber údajov 
rozčlenených podľa pohlavia s cieľom 
identifikovať a riešiť akékoľvek 
existujúce rodové nerovnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
François Alfonsi

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. zdôrazňuje, že v niekoľkých 
štúdiách sa uvádza, že rastie počet 
európskeho obyvateľstva vystaveného 
intenzívnym hrozbám súvisiacim so 
zmenou klímy; zdôrazňuje, že dochádza 
k silnejšiemu nárastu frekvencie 
a intenzity vĺn horúčav a prudkému 
vzostupu sucha v južných regiónoch; so 
znepokojením konštatuje, že tieto javy 
povedú k ďalšej dezertifikácii 
a následnému vyľudňovaniu v týchto 
najviac postihnutých oblastiach;



PE680.966v01-00 60/153 AM\1224331SK.docx

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Podnadpis 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

„Prijímajúce“ regióny vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Izabela-Helena 
Kloc, Raffaele Fitto

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. berie na vedomie, že metropolitné 
oblasti v okolí veľkých miest 
zaznamenávajú kladné hodnoty miery 
migrácie s typickým pohybom 
obyvateľstva z vidieka do miest v dôsledku 
čoraz viac urbanizovanej koncentrácie 
v modeloch rastu zamestnanosti;

11. berie na vedomie, že metropolitné 
oblasti v okolí veľkých miest 
zaznamenávajú kladné hodnoty miery 
migrácie s typickým pohybom 
obyvateľstva z vidieka do miest, a preto 
zažívajú prílev mladých ľudí s obrovským 
potenciálom rastu bez toho, aby predtým 
museli znášať náklady na ich 
starostlivosť, výchovu a primárne a/alebo 
stredoškolské vzdelávanie, čo vedie 
k čoraz viac urbanizovanej koncentrácii 
v modeloch rastu zamestnanosti;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 119
Mathilde Androuët, André Rougé
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Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. berie na vedomie, že metropolitné 
oblasti v okolí veľkých miest 
zaznamenávajú kladné hodnoty miery 
migrácie s typickým pohybom 
obyvateľstva z vidieka do miest v dôsledku 
čoraz viac urbanizovanej koncentrácie 
v modeloch rastu zamestnanosti;

11. berie na vedomie, že metropolitné 
oblasti v okolí veľkých miest 
zaznamenávajú kladné hodnoty miery 
migrácie s typickým pohybom 
obyvateľstva z vidieka do miest, ako aj 
s pohybom obyvateľstva z tretích krajín do 
týchto mestských oblastí, v dôsledku čoraz 
viac urbanizovanej koncentrácie 
v modeloch rastu zamestnanosti;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 120
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. berie na vedomie, že metropolitné 
oblasti v okolí veľkých miest 
zaznamenávajú kladné hodnoty miery 
migrácie s typickým pohybom 
obyvateľstva z vidieka do miest v dôsledku 
čoraz viac urbanizovanej koncentrácie 
v modeloch rastu zamestnanosti;

11. berie na vedomie, že metropolitné 
oblasti v okolí veľkých miest 
zaznamenávajú kladné hodnoty miery 
migrácie v dôsledku čoraz viac 
urbanizovanej koncentrácie v modeloch 
rastu zamestnanosti; konštatuje však, že 
z prognóz na nasledujúce roky vyplýva, že 
v blízkej budúcnosti budú mnohé mestské 
oblasti čeliť úbytku obyvateľstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Izabela-Helena 
Kloc, Raffaele Fitto
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Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. poznamenáva takisto, že regióny 
s vysokým podielom ľudí s vysokou 
úrovňou vzdelania sú menej vystavené 
procesu vyľudňovania;

12. poznamenáva takisto, že regióny 
s vysokým podielom ľudí s vysokou 
úrovňou vzdelania a poskytujúce viac 
pracovných príležitostí pre ľudí s vysokou 
úrovňou vzdelania sú menej vystavené 
procesu vyľudňovania;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 122
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. na druhej strane zdôrazňuje, že 
nadmerná koncentrácia obyvateľov 
v niektorých mestských oblastiach už má 
vedľajšie účinky, ako je preťaženie, rastúce 
náklady na bývanie a dopravu, znečistenie, 
zhoršovanie kvality života a rozrastanie 
miest, ako aj značné riziko chudoby 
a sociálneho vylúčenia určitých skupín 
obyvateľstva, a preto miestne orgány 
verejnej správy nie sú schopné poskytnúť 
služby všetkým obyvateľom mestských 
oblastí;

14. na druhej strane zdôrazňuje, že 
nadmerná koncentrácia obyvateľov 
v niektorých mestských oblastiach už má 
vedľajšie účinky, ako je preťaženie, rastúce 
náklady na bývanie a dopravu, znečistenie, 
zhoršovanie kvality života a rozrastanie 
miest, ako aj značné riziko chudoby 
a sociálneho vylúčenia určitých skupín 
obyvateľstva, a preto miestne orgány 
verejnej správy nie sú schopné poskytnúť 
služby všetkým obyvateľom mestských 
oblastí; varuje pred niektorými 
negatívnymi účinkami vysokej 
koncentrácie obyvateľstva v mestských 
oblastiach na verejné zdravie v kontexte 
pandémie COVID-19;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 123
François Alfonsi

Návrh uznesenia
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Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. na druhej strane zdôrazňuje, že 
nadmerná koncentrácia obyvateľov 
v niektorých mestských oblastiach už má 
vedľajšie účinky, ako je preťaženie, rastúce 
náklady na bývanie a dopravu, znečistenie, 
zhoršovanie kvality života a rozrastanie 
miest, ako aj značné riziko chudoby 
a sociálneho vylúčenia určitých skupín 
obyvateľstva, a preto miestne orgány 
verejnej správy nie sú schopné poskytnúť 
služby všetkým obyvateľom mestských 
oblastí;

14. na druhej strane zdôrazňuje, že 
nadmerná koncentrácia obyvateľov 
v niektorých mestských oblastiach už má 
vedľajšie účinky, ako je preťaženie, rastúce 
náklady na bývanie a dopravu, znečistenie, 
nedostatočná dostupnosť vody, problémy 
so zneškodňovaním odpadu, vysoká 
spotreba energie, zhoršovanie kvality 
života a rozrastanie miest, ako aj značné 
riziko chudoby a sociálneho vylúčenia 
určitých skupín obyvateľstva, a preto 
miestne orgány verejnej správy nie sú 
schopné poskytnúť služby všetkým 
obyvateľom mestských oblastí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Mathilde Androuët, André Rougé

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. na druhej strane zdôrazňuje, že 
nadmerná koncentrácia obyvateľov 
v niektorých mestských oblastiach už má 
vedľajšie účinky, ako je preťaženie, rastúce 
náklady na bývanie a dopravu, znečistenie, 
zhoršovanie kvality života a rozrastanie 
miest, ako aj značné riziko chudoby 
a sociálneho vylúčenia určitých skupín 
obyvateľstva, a preto miestne orgány 
verejnej správy nie sú schopné poskytnúť 
služby všetkým obyvateľom mestských 
oblastí;

14. na druhej strane zdôrazňuje, že 
nadmerná koncentrácia obyvateľov 
v niektorých mestských oblastiach už má 
vedľajšie účinky, ako je preťaženie, rastúce 
náklady na bývanie a dopravu, znečistenie, 
zhoršovanie kvality života a rozrastanie 
miest, ako aj značné riziko chudoby, 
sociálneho vylúčenia a neistoty určitých 
skupín obyvateľstva, a preto miestne 
orgány verejnej správy nie sú schopné 
poskytnúť služby všetkým obyvateľom 
mestských oblastí;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 125
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Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. poznamenáva, že ekonomická 
migrácia má priamy vplyv na inkluzívnosť 
v mestách a vyžaduje si politické reakcie 
prispôsobené rôznym územným 
kontextom;

15. poznamenáva, že vzhľadom na 
meniace sa migračné trendy čelia miestne 
a regionálne samosprávy výzve 
podporovať väčšiu inkluzívnosť, ktorá si 
vyžaduje politické reakcie a podporné 
opatrenia prispôsobené rôznym územným 
kontextom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. poznamenáva, že ekonomická 
migrácia má priamy vplyv na inkluzívnosť 
v mestách a vyžaduje si politické reakcie 
prispôsobené rôznym územným 
kontextom;

15. poznamenáva, že migrácia má 
priamy vplyv na inkluzívnosť v mestách 
a vyžaduje si politické reakcie 
prispôsobené rôznym územným 
kontextom; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
potrebu posilniť politiky začleňovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Mathilde Androuët, André Rougé

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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15. poznamenáva, že ekonomická 
migrácia má priamy vplyv na inkluzívnosť 
v mestách a vyžaduje si politické reakcie 
prispôsobené rôznym územným 
kontextom;

15. poznamenáva, že ekonomická 
migrácia má priamy vplyv na neistotu 
v mestách a vyžaduje si politické reakcie 
prispôsobené rôznym územným 
kontextom;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 128
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Podnadpis 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Zvýšenie atraktívnosti regiónov Hľadanie riešení problému 
demografického poklesu

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Podnadpis 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

požaduje väčšiu koordináciu nástrojov 
EÚ, najmä EŠIF a nástroja 
NextGenerationEU, s cieľom zabezpečiť 
komplexnejší prístup k demografickým 
výzvam; navrhuje, že je potrebné 
preskúmať existujúce politiky, a to 
vzhľadom na skutočnosť, že použité 
mechanizmy doteraz nezabránili vývoju 
demografickej nerovnováhy;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Podnadpis 7 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

vyzýva EÚ, aby zahrnula demografické 
výzvy do celého spektra politík, a to aj do 
rozpočtových okruhov, s cieľom umožniť 
vypracovanie primeraných politík; 
domnieva sa, že by sa mal zohľadniť 
vplyv verejných politík na demografiu 
a malo by sa vykonať posúdenie vplyvu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Podnadpis 7 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

opätovne vyzýva Komisiu, aby navrhla 
stratégiu v oblasti demografických zmien, 
ktorá bude prednostne zameraná na tieto 
oblasti: dôstojné zamestnanie, rovnováha 
medzi pracovným a súkromným životom, 
územný aspekt politík na podporu 
hospodárskej činnosti a zamestnanosti, 
primerané poskytovanie sociálnych 
služieb vo verejnom záujme na všetkých 
územiach, miestna verejná doprava, 
primeraná starostlivosť o závislé osoby, 
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dlhodobá starostlivosť a kvalitné 
pracovné podmienky, pričom osobitná 
pozornosť sa bude venovať novým 
formám práce a ich sociálnemu vplyvu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Podnadpis 7 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

zdôrazňuje, že je dôležité mať pracovné 
právne predpisy ústretové voči rodinám, 
ktoré umožnia uspokojivú rovnováhu 
medzi pracovným a súkromným životom; 
v tejto súvislosti zdôrazňuje úlohu 
sociálnych partnerov a význam 
kolektívneho vyjednávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Podnadpis 7 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

zdôrazňuje, že politika súdržnosti by mala 
podporovať zamestnateľnosť 
a začleňovanie žien, najmä matiek, ktoré 
sa usilujú nájsť si zamestnanie; 
zdôrazňuje, že je dôležité pomáhať 
mladým matkám vrátiť sa do práce, a to 
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najmä zabezpečením cenovo dostupných 
zariadení starostlivosti o deti všetkých 
vekových kategórií a presadzovaním 
politík spoločnej zodpovednosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Podnadpis 7 f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

zdôrazňuje, že je potrebné podporovať 
mladé rodiny tým, že sa zlepšia podmienky 
na to, aby mali deti; konštatuje, že podľa 
posúdenia z roku 2018 sa nedosiahol 
barcelonský cieľ, aby sa 90 % detí vo veku 
od troch rokov do veku povinnej školskej 
dochádzky zúčastňovalo na formálnej 
starostlivosti o deti alebo navštevovalo 
predškolské zariadenia; zdôrazňuje, že je 
dôležité, aby mali mladé rodiny prístup 
k cenovo dostupným zariadeniam 
starostlivosti o deti, aby sa mohli 
rozhodnúť mať deti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Podnadpis 7 g (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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domnieva sa, že EÚ by mala podporovať 
politiky v oblasti migrácie a integrácie 
v členských štátoch dodržiavaním práv 
a právomocí týchto členských štátov, ako 
aj zásadu subsidiarity s cieľom 
minimalizovať negatívne demografické 
trendy; domnieva sa, že miestne 
a regionálne samosprávy by sa mali 
stimulovať k úspešnému vykonávaniu 
integračných politík v teréne; zastáva 
názor, že miestne a regionálne 
samosprávy by sa mali aktívne podieľať 
na opatreniach prijímaných na riešenie 
demografických výziev;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Podnadpis 7 h (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

zdôrazňuje význam existujúcich iniciatív, 
ako sú európske partnerstvo v oblasti 
inovácií zamerané na aktívne a zdravé 
starnutie, aktívny a asistovaný život 
a znalostné a inovačné spoločenstvá EIT 
pre digitálnu oblasť a zdravie; vyzýva 
Komisiu, aby zohľadnila riešenia, ktoré 
už boli výsledkom týchto iniciatív, na 
prispôsobenie sa demografickému posunu 
a pri riešení demografických výziev, 
ktorým čelia európske regióny; poukazuje 
na význam európskeho kvalifikačného 
rámca pre celoživotné vzdelávanie ako 
spôsobu podpory vzdelávania a odbornej 
prípravy v oblastiach, ktorým hrozí 
vyľudnenie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 137
Josianne Cutajar

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje, že miestne a regionálne 
samosprávy by mali zohrávať rozhodujúcu 
úlohu pri vypracúvaní územných stratégií 
a mali by zohľadňovať potreby rozvoja 
a potenciál dotknutých oblastí, ako aj 
hospodárske, sociálne a demografické 
trendy; poukazuje na to, že stratégie 
miestneho rozvoja vedeného komunitou 
predstavujú užitočný nástroj, ktorý možno 
použiť na vytváranie pracovných miest 
a zvyšovanie dostupnosti služieb na 
miestnej úrovni;

16. zdôrazňuje, že miestne a regionálne 
samosprávy by mali zohrávať rozhodujúcu 
úlohu pri vypracúvaní územných stratégií 
a mali by zohľadňovať potreby rozvoja 
a potenciál dotknutých oblastí, ako aj 
hospodárske, sociálne a demografické 
trendy; poukazuje na to, že stratégie 
miestneho rozvoja vedeného komunitou 
predstavujú užitočný nástroj, ktorý možno 
použiť na vytváranie pracovných miest 
a zvyšovanie dostupnosti služieb na 
miestnej úrovni; v tejto súvislosti požaduje 
prispôsobenú technickú pomoc na 
podporu miestnych a regionálnych 
samospráv pri navrhovaní a vykonávaní 
týchto stratégií, a to aj prostredníctvom 
využitia participatívnych metód, do 
ktorých sú zapojené miestne 
zainteresované strany a občianska 
spoločnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Alin Mituța, 
Ondřej Knotek, Sandro Gozi, Irène Tolleret

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje, že miestne a regionálne 
samosprávy by mali zohrávať rozhodujúcu 
úlohu pri vypracúvaní územných stratégií 
a mali by zohľadňovať potreby rozvoja 
a potenciál dotknutých oblastí, ako aj 

16. zdôrazňuje, že miestne a regionálne 
samosprávy by mali zohrávať rozhodujúcu 
úlohu pri vypracúvaní územných stratégií 
a mali by zohľadňovať potreby rozvoja 
a potenciál dotknutých oblastí, ako aj 
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hospodárske, sociálne a demografické 
trendy; poukazuje na to, že stratégie 
miestneho rozvoja vedeného komunitou 
predstavujú užitočný nástroj, ktorý možno 
použiť na vytváranie pracovných miest 
a zvyšovanie dostupnosti služieb na 
miestnej úrovni;

hospodárske, sociálne a demografické 
trendy; poukazuje na to, že územný prístup 
k nástrojom EÚ, ako sú udržateľný rozvoj 
miest, stratégie miestneho rozvoja 
vedeného komunitou alebo integrované 
územné investície (IÚI), by mohol 
predstavovať užitočný nástroj, ktorý 
možno použiť na udržanie a vytváranie 
pracovných miest, posilnenie atraktívnosti 
regiónu a zvyšovanie dostupnosti služieb 
na miestnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Sandro Gozi, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène 
Tolleret, Laurence Farreng

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje, že miestne a regionálne 
samosprávy by mali zohrávať rozhodujúcu 
úlohu pri vypracúvaní územných stratégií 
a mali by zohľadňovať potreby rozvoja 
a potenciál dotknutých oblastí, ako aj 
hospodárske, sociálne a demografické 
trendy; poukazuje na to, že stratégie 
miestneho rozvoja vedeného komunitou 
predstavujú užitočný nástroj, ktorý možno 
použiť na vytváranie pracovných miest 
a zvyšovanie dostupnosti služieb na 
miestnej úrovni;

16. zdôrazňuje, že miestne a regionálne 
samosprávy, profesijné združenia a MVO 
sú nevyhnutné na identifikovanie 
a posudzovanie osobitných investičných 
potrieb vo vidieckych a mestských 
oblastiach, a preto by mali zohrávať 
rozhodujúcu úlohu pri vypracúvaní 
územných stratégií a mali by zohľadňovať 
potreby rozvoja a potenciál dotknutých 
oblastí, ako aj hospodárske, sociálne 
a demografické trendy; poukazuje na to, že 
stratégie miestneho rozvoja vedeného 
komunitou predstavujú nevyhnutný nástroj 
na vytváranie pracovných miest 
a zvyšovanie dostupnosti služieb na 
miestnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Alin Mituța, Vlad-Marius Botoş, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, 
Irène Tolleret, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez
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Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje, že miestne a regionálne 
samosprávy by mali zohrávať rozhodujúcu 
úlohu pri vypracúvaní územných stratégií 
a mali by zohľadňovať potreby rozvoja 
a potenciál dotknutých oblastí, ako aj 
hospodárske, sociálne a demografické 
trendy; poukazuje na to, že stratégie 
miestneho rozvoja vedeného komunitou 
predstavujú užitočný nástroj, ktorý možno 
použiť na vytváranie pracovných miest 
a zvyšovanie dostupnosti služieb na 
miestnej úrovni;

16. zdôrazňuje, že miestne a regionálne 
samosprávy by mali zohrávať rozhodujúcu 
úlohu pri vypracúvaní územných stratégií 
a mali by zohľadňovať potreby rozvoja 
a potenciál dotknutých oblastí, ako aj 
hospodárske, sociálne a demografické 
trendy; poukazuje na to, že stratégie 
miestneho rozvoja vedeného komunitou 
predstavujú užitočný nástroj, ktorý možno 
použiť na vytváranie pracovných miest 
a zvyšovanie dostupnosti služieb na 
miestnej úrovni; uznáva veľký potenciál 
obehového hospodárstva 
a biohospodárstva pri oživení týchto 
oblastí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje, že miestne a regionálne 
samosprávy by mali zohrávať rozhodujúcu 
úlohu pri vypracúvaní územných stratégií 
a mali by zohľadňovať potreby rozvoja 
a potenciál dotknutých oblastí, ako aj 
hospodárske, sociálne a demografické 
trendy; poukazuje na to, že stratégie 
miestneho rozvoja vedeného komunitou 
predstavujú užitočný nástroj, ktorý možno 
použiť na vytváranie pracovných miest 
a zvyšovanie dostupnosti služieb na 
miestnej úrovni;

16. zdôrazňuje, že miestne a regionálne 
samosprávy by mali zohrávať rozhodujúcu 
úlohu pri vypracúvaní územných stratégií 
a mali by zohľadňovať potreby rozvoja, 
ako aj mobilitu, územnú dostupnosť a 
základné služby a potenciál dotknutých 
oblastí, ako aj hospodárske, sociálne 
a demografické trendy; poukazuje na to, že 
stratégie miestneho rozvoja vedeného 
komunitou predstavujú užitočný nástroj, 
ktorý možno použiť na vytváranie 
pracovných miest a zvyšovanie dostupnosti 
služieb na miestnej úrovni;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 142
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Izabela-Helena 
Kloc, Raffaele Fitto

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje, že miestne a regionálne 
samosprávy by mali zohrávať rozhodujúcu 
úlohu pri vypracúvaní územných stratégií 
a mali by zohľadňovať potreby rozvoja 
a potenciál dotknutých oblastí, ako aj 
hospodárske, sociálne a demografické 
trendy; poukazuje na to, že stratégie 
miestneho rozvoja vedeného komunitou 
predstavujú užitočný nástroj, ktorý možno 
použiť na vytváranie pracovných miest 
a zvyšovanie dostupnosti služieb na 
miestnej úrovni;

16. zdôrazňuje, že miestne a regionálne 
samosprávy by mali popri podpore 
ústredných orgánov a orgánov EÚ 
zohrávať rozhodujúcu úlohu pri 
vypracúvaní územných stratégií a mali by 
zohľadňovať potreby rozvoja a potenciál 
dotknutých oblastí, ako aj hospodárske, 
sociálne a demografické trendy; poukazuje 
na to, že stratégie miestneho rozvoja 
vedeného komunitou predstavujú užitočný 
nástroj, ktorý možno použiť na vytváranie 
pracovných miest a zvyšovanie dostupnosti 
služieb na miestnej úrovni;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 143
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje, že miestne a regionálne 
samosprávy by mali zohrávať rozhodujúcu 
úlohu pri vypracúvaní územných stratégií 
a mali by zohľadňovať potreby rozvoja 
a potenciál dotknutých oblastí, ako aj 
hospodárske, sociálne a demografické 
trendy; poukazuje na to, že stratégie 
miestneho rozvoja vedeného komunitou 
predstavujú užitočný nástroj, ktorý možno 

16. zdôrazňuje, že miestne a regionálne 
samosprávy by mali zohrávať rozhodujúcu 
úlohu pri vypracúvaní územných stratégií 
a mali by zohľadňovať potreby rozvoja 
a potenciál dotknutých oblastí, ako aj 
hospodárske, sociálne a demografické 
trendy; poukazuje na to, že integrované 
územné investície (IÚI) a stratégie 
miestneho rozvoja vedeného komunitou 
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použiť na vytváranie pracovných miest 
a zvyšovanie dostupnosti služieb na 
miestnej úrovni;

predstavujú užitočný nástroj, ktorý možno 
použiť na vytváranie pracovných miest 
a zvyšovanie dostupnosti služieb na 
miestnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Bronis Ropė

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje, že miestne a regionálne 
samosprávy by mali zohrávať rozhodujúcu 
úlohu pri vypracúvaní územných stratégií 
a mali by zohľadňovať potreby rozvoja 
a potenciál dotknutých oblastí, ako aj 
hospodárske, sociálne a demografické 
trendy; poukazuje na to, že stratégie 
miestneho rozvoja vedeného komunitou 
predstavujú užitočný nástroj, ktorý možno 
použiť na vytváranie pracovných miest 
a zvyšovanie dostupnosti služieb na 
miestnej úrovni;

16. zdôrazňuje, že miestne a regionálne 
samosprávy by mali zohrávať rozhodujúcu 
úlohu pri vypracúvaní územných stratégií 
a mali by zohľadňovať potreby rozvoja 
a potenciál dotknutých oblastí, ako aj 
hospodárske, sociálne a demografické 
trendy; poukazuje na to, že stratégie 
miestneho rozvoja vedeného komunitou 
predstavujú užitočný, no nedostatočne 
financovaný nástroj, ktorý možno použiť 
na vytváranie pracovných miest 
a zvyšovanie dostupnosti služieb na 
miestnej úrovni;

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 145
Mathilde Androuët, André Rougé

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje, že miestne a regionálne 
samosprávy by mali zohrávať rozhodujúcu 
úlohu pri vypracúvaní územných stratégií 
a mali by zohľadňovať potreby rozvoja 
a potenciál dotknutých oblastí, ako aj 
hospodárske, sociálne a demografické 

16. zdôrazňuje, že miestne a regionálne 
samosprávy a vnútroštátne orgány by mali 
zohrávať rozhodujúcu úlohu pri 
vypracúvaní územných stratégií a mali by 
zohľadňovať potreby rozvoja a potenciál 
dotknutých oblastí, ako aj hospodárske, 
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trendy; poukazuje na to, že stratégie 
miestneho rozvoja vedeného komunitou 
predstavujú užitočný nástroj, ktorý možno 
použiť na vytváranie pracovných miest 
a zvyšovanie dostupnosti služieb na 
miestnej úrovni;

sociálne a demografické trendy; poukazuje 
na to, že stratégie miestneho rozvoja 
vedeného komunitou predstavujú užitočný 
nástroj, ktorý možno použiť na vytváranie 
pracovných miest a zvyšovanie dostupnosti 
služieb na miestnej úrovni;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 146
Álvaro Amaro

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. zdôrazňuje, že je dôležité 
disponovať štatistickými údajmi 
a demografickými ukazovateľmi, ktoré sú 
čo najviac rozčlenené z územného 
hľadiska – aspoň na úrovni NUTS 3 
a podľa možnosti na nižších úrovniach, 
ale aj na základe veku a pohlavia, aby 
bolo možné podrobnejšie analyzovať 
skutočnú situáciu, a tým aj umožniť 
lepšie, účinnejšie a cielenejšie opatrenia 
verejných orgánov na daných územiach;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 147
Mathilde Androuët, André Rougé

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. domnieva sa, že Urbánna agenda 
pre EÚ, v rámci ktorej sa vymedzujú 
hlavné priority a činnosti na zlepšenie 
kvality života v mestských oblastiach, by 
mohla slúžiť ako model na zabezpečenie 
primeraných nástrojov na podporu rastu, 

17. trvá na tom, aby sa vypracovali 
stratégie zamerané na posilnenie 
vedomostnej ekonomiky a inteligentnej 
špecializácie v európskych regiónoch, a to 
aj vytvorením vedomostných sietí 
a podporovaním investícií do ľudského 
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integrácie, spolupráce a inovácií 
a riešenie sociálnych výziev; trvá takisto 
na tom, aby sa vypracovali stratégie 
zamerané na posilnenie vedomostnej 
ekonomiky a inteligentnej špecializácie 
v európskych regiónoch, a to aj vytvorením 
vedomostných sietí a podporovaním 
investícií do ľudského kapitálu;

kapitálu a do priemyslu s vysokou mierou 
zamestnateľnosti;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 148
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Sandro Gozi, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène 
Tolleret, Laurence Farreng

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. domnieva sa, že Urbánna agenda 
pre EÚ, v rámci ktorej sa vymedzujú 
hlavné priority a činnosti na zlepšenie 
kvality života v mestských oblastiach, by 
mohla slúžiť ako model na zabezpečenie 
primeraných nástrojov na podporu rastu, 
integrácie, spolupráce a inovácií a riešenie 
sociálnych výziev; trvá takisto na tom, aby 
sa vypracovali stratégie zamerané na 
posilnenie vedomostnej ekonomiky 
a inteligentnej špecializácie v európskych 
regiónoch, a to aj vytvorením 
vedomostných sietí a podporovaním 
investícií do ľudského kapitálu;

17. domnieva sa, že Urbánna agenda 
pre EÚ, v rámci ktorej sa vymedzujú 
hlavné priority a činnosti na zlepšenie 
kvality života v mestských oblastiach, by 
mohla slúžiť ako model na zabezpečenie 
primeraných nástrojov na podporu rastu, 
integrácie, spolupráce a inovácií a riešenie 
sociálnych výziev; trvá takisto na tom, aby 
sa vypracovali stratégie zamerané na 
posilnenie vedomostnej ekonomiky 
a inteligentnej špecializácie v európskych 
regiónoch, a to aj vytvorením 
vedomostných sietí a podporovaním 
investícií do ľudského kapitálu; 
zdôrazňuje, že politika súdržnosti by mala 
prispievať k boju proti všeobecne 
existujúcim mestským nerovnostiam, a to 
lepším začlenením žien do plánovania 
politík regionálneho a mestského rozvoja 
s cieľom navrhnúť rodovo inkluzívne 
mestá a komunity, ktoré pracujú pre 
všetkých;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 149
Alin Mituța, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, Susana 
Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. domnieva sa, že Urbánna agenda 
pre EÚ, v rámci ktorej sa vymedzujú 
hlavné priority a činnosti na zlepšenie 
kvality života v mestských oblastiach, by 
mohla slúžiť ako model na zabezpečenie 
primeraných nástrojov na podporu rastu, 
integrácie, spolupráce a inovácií a riešenie 
sociálnych výziev; trvá takisto na tom, aby 
sa vypracovali stratégie zamerané na 
posilnenie vedomostnej ekonomiky 
a inteligentnej špecializácie v európskych 
regiónoch, a to aj vytvorením 
vedomostných sietí a podporovaním 
investícií do ľudského kapitálu;

17. domnieva sa, že Urbánna agenda 
pre EÚ, v rámci ktorej sa vymedzujú 
hlavné priority a činnosti na zlepšenie 
kvality života v mestských oblastiach, by 
mohla slúžiť ako model na zabezpečenie 
primeraných nástrojov na podporu rastu, 
integrácie, spolupráce a inovácií a riešenie 
sociálnych výziev; trvá takisto na tom, aby 
sa vypracovali stratégie zamerané na 
posilnenie vedomostnej ekonomiky 
a inteligentnej špecializácie v európskych 
regiónoch, a to aj vytvorením 
vedomostných sietí a podporovaním 
investícií do ľudského kapitálu; 
zdôrazňuje, že politika súdržnosti by mala 
prispievať k boju proti nerovnostiam 
a k vytváraniu príležitostí pre menšiny, 
ako sú Rómovia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Ondřej Knotek, Sandro Gozi, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Alin Mituța, 
Stéphane Bijoux, Irène Tolleret

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. domnieva sa, že Urbánna agenda 
pre EÚ, v rámci ktorej sa vymedzujú 
hlavné priority a činnosti na zlepšenie 
kvality života v mestských oblastiach, by 
mohla slúžiť ako model na zabezpečenie 
primeraných nástrojov na podporu rastu, 
integrácie, spolupráce a inovácií a riešenie 
sociálnych výziev; trvá takisto na tom, aby 

17. domnieva sa, že Urbánna agenda 
pre EÚ, v rámci ktorej sa vymedzujú 
hlavné priority a činnosti na zlepšenie 
kvality života v mestských oblastiach, 
pomáha pri vytváraní primeraných 
nástrojov na podporu rastu, integrácie, 
spolupráce a inovácií a riešenie sociálnych 
výziev; trvá takisto na tom, aby sa 



PE680.966v01-00 78/153 AM\1224331SK.docx

SK

sa vypracovali stratégie zamerané na 
posilnenie vedomostnej ekonomiky 
a inteligentnej špecializácie v európskych 
regiónoch, a to aj vytvorením 
vedomostných sietí a podporovaním 
investícií do ľudského kapitálu;

vypracovali stratégie zamerané na 
posilnenie vedomostnej ekonomiky 
a inteligentnej špecializácie v európskych 
regiónoch, a to aj vytvorením 
vedomostných sietí a podporovaním 
investícií do ľudského kapitálu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Mathilde Androuët, André Rougé

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. pripomína potrebu stratégií 
zameraných na zvrátenie migrácie za 
prácou; vyzýva miestne a regionálne 
samosprávy, aby riešili únik mozgov vo 
„vysielajúcich“ regiónoch prostredníctvom 
prevencie, zmierňovania následkov 
a vhodných reakcií; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že vo viacerých členských 
štátoch už existuje niekoľko iniciatív, ako 
sú stimuly pre pracovníkov s vysoko 
špecializovanými zručnosťami zamerané 
na to, aby v príslušných regiónoch 
dochádzalo k prílevu namiesto úniku 
mozgov;

18. pripomína potrebu stratégií 
zameraných na zvrátenie migrácie za 
prácou; vyzýva miestne a regionálne 
samosprávy, aby riešili únik mozgov vo 
„vysielajúcich“ regiónoch prostredníctvom 
prevencie, zmierňovania následkov 
a vhodných reakcií; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že vo viacerých členských 
štátoch už existuje niekoľko iniciatív, ako 
sú stimuly pre pracovníkov s vysoko 
špecializovanými zručnosťami zamerané 
na to, aby v príslušných regiónoch 
dochádzalo k prílevu namiesto úniku 
mozgov; domnieva sa, že táto stratégia 
zameraná na zvrátenie úniku mozgov vo 
„vysielajúcich“ regiónoch Európskej únie 
sa musí vzťahovať aj na „vysielajúce“ 
regióny tretích krajín;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 152
Ondřej Knotek, Stéphane Bijoux, Alin Mituța, Vlad-Marius Botoş, Sandro Gozi, Irène 
Tolleret

Návrh uznesenia
Odsek 18
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. pripomína potrebu stratégií 
zameraných na zvrátenie migrácie za 
prácou; vyzýva miestne a regionálne 
samosprávy, aby riešili únik mozgov vo 
„vysielajúcich“ regiónoch prostredníctvom 
prevencie, zmierňovania následkov 
a vhodných reakcií; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že vo viacerých členských 
štátoch už existuje niekoľko iniciatív, ako 
sú stimuly pre pracovníkov s vysoko 
špecializovanými zručnosťami zamerané 
na to, aby v príslušných regiónoch 
dochádzalo k prílevu namiesto úniku 
mozgov;

18. pripomína potrebu stratégií 
zameraných na zvrátenie migrácie za 
prácou na úrovni EÚ a na vnútroštátnej 
úrovni; vyzýva miestne a regionálne 
samosprávy, aby zvyšovali svoju 
atraktívnosť a riešili únik mozgov vo 
„vysielajúcich“ regiónoch prostredníctvom 
prevencie, zmierňovania následkov 
a vhodných reakcií; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že vo viacerých členských 
štátoch už existuje niekoľko iniciatív, ako 
sú stimuly pre pracovníkov s vysoko 
špecializovanými zručnosťami zamerané 
na to, aby v príslušných regiónoch 
dochádzalo k prílevu namiesto úniku 
mozgov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Bronis Ropė

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. pripomína potrebu stratégií 
zameraných na zvrátenie migrácie za 
prácou; vyzýva miestne a regionálne 
samosprávy, aby riešili únik mozgov vo 
„vysielajúcich“ regiónoch prostredníctvom 
prevencie, zmierňovania následkov 
a vhodných reakcií; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že vo viacerých členských 
štátoch už existuje niekoľko iniciatív, ako 
sú stimuly pre pracovníkov s vysoko 
špecializovanými zručnosťami zamerané 
na to, aby v príslušných regiónoch 
dochádzalo k prílevu namiesto úniku 
mozgov;

18. pripomína potrebu stratégií 
zameraných na zvrátenie migrácie za 
prácou; vyzýva vnútroštátne orgány, ktoré 
by mohli vytvoriť nevyhnutné podmienky, 
miestne a regionálne samosprávy, aby 
riešili únik mozgov vo „vysielajúcich“ 
regiónoch prostredníctvom prevencie, 
zmierňovania následkov a vhodných 
reakcií; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že vo 
viacerých členských štátoch už existuje 
niekoľko iniciatív, ako sú stimuly pre 
pracovníkov s vysoko špecializovanými 
zručnosťami zamerané na to, aby 
v príslušných regiónoch dochádzalo 
k prílevu namiesto úniku mozgov;

Or. lt
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Pozmeňujúci návrh 154
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. pripomína potrebu stratégií 
zameraných na zvrátenie migrácie za 
prácou; vyzýva miestne a regionálne 
samosprávy, aby riešili únik mozgov vo 
„vysielajúcich“ regiónoch prostredníctvom 
prevencie, zmierňovania následkov 
a vhodných reakcií; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že vo viacerých členských 
štátoch už existuje niekoľko iniciatív, ako 
sú stimuly pre pracovníkov s vysoko 
špecializovanými zručnosťami zamerané 
na to, aby v príslušných regiónoch 
dochádzalo k prílevu namiesto úniku 
mozgov;

18. pripomína potrebu stratégií 
zameraných na zvrátenie migrácie za 
prácou; vyzýva miestne a regionálne 
samosprávy, aby riešili únik mozgov vo 
„vysielajúcich“ regiónoch prostredníctvom 
prevencie, zmierňovania následkov 
a vhodných reakcií; s využitím 
prostriedkov, ktoré poskytujú politiky 
súdržnosti; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že 
vo viacerých členských štátoch už existuje 
niekoľko iniciatív, ako sú stimuly pre 
pracovníkov s vysoko špecializovanými 
zručnosťami zamerané na to, aby 
v príslušných regiónoch dochádzalo 
k prílevu namiesto úniku mozgov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Izabela-Helena 
Kloc, Raffaele Fitto

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. pripomína potrebu stratégií 
zameraných na zvrátenie migrácie za 
prácou; vyzýva miestne a regionálne 
samosprávy, aby riešili únik mozgov vo 
„vysielajúcich“ regiónoch prostredníctvom 
prevencie, zmierňovania následkov 
a vhodných reakcií; v tejto súvislosti 

18. pripomína potrebu stratégií 
zameraných na zvrátenie migrácie za 
prácou; vyzýva miestne a regionálne 
samosprávy, ústredné orgány a orgány 
EÚ, aby riešili únik mozgov vo 
„vysielajúcich“ regiónoch prostredníctvom 
prevencie, zmierňovania následkov 
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zdôrazňuje, že vo viacerých členských 
štátoch už existuje niekoľko iniciatív, ako 
sú stimuly pre pracovníkov s vysoko 
špecializovanými zručnosťami zamerané 
na to, aby v príslušných regiónoch 
dochádzalo k prílevu namiesto úniku 
mozgov;

a vhodných reakcií; v tejto súvislosti 
zdôrazňuje, že vo viacerých členských 
štátoch už existuje niekoľko iniciatív, ako 
sú stimuly pre pracovníkov s vysoko 
špecializovanými zručnosťami zamerané 
na to, aby v príslušných regiónoch 
dochádzalo k prílevu namiesto úniku 
mozgov;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 156
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. opakuje, že európske štrukturálne 
a investičné fondy, a najmä EFRR, by 
mali pri koncipovaní a vykonávaní 
programov venovať osobitnejšiu 
pozornosť demografickým zmenám ako 
základnej výzve a prioritnej oblasti; 
opakuje svoju požiadavku, aby najmenej 
5 % zdrojov EFRR bolo pridelených na 
integrovaný územný rozvoj v 
mimomestských oblastiach postihnutých 
prírodnými, geografickými alebo 
demografickými znevýhodneniami;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 157
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh



PE680.966v01-00 82/153 AM\1224331SK.docx

SK

18a. podporuje rozvoj špecializovaných 
stimulačných programov na pritiahnutie 
mladých ľudí do vidieckych 
a polomestských oblastí; okrem toho 
podporuje opatrenia na zlepšenie účasti 
na trhu práce, najmä pre ženy a osoby so 
zdravotným postihnutím, a podporu 
odbornej prípravy prispôsobenej 
potrebám, potenciálu a silným stránkam 
každého regiónu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Odsek 18 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18b. domnieva sa, že dopravná sieť 
môže zohrávať rozhodujúcu úlohu pri 
riešení demografických zmien, a to 
posilnením prepojenosti vidieka a miest 
a bojom proti územnej rozdrobenosti, 
zabezpečením inkluzívneho 
a udržateľného rastu prostredníctvom 
cielených investícií, ako aj uľahčením 
prístupu k vysokokvalitným verejným 
službám, ktoré konsolidujú obyvateľstvo; 
v tejto súvislosti zdôrazňuje význam 
zlepšenia dopravnej infraštruktúry, 
podpory prechodu na udržateľné 
a inteligentné dopravné siete, posilnenia 
interoperability v dopravných systémoch 
a zaručenia lepšej miestnej a verejnej 
dopravy s cieľom začleniť demografické 
zmeny a ich vplyv do politiky mobility;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 159
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Odsek 18 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18c. nabáda tvorcov politík na miestnej, 
regionálnej a vnútroštátnej úrovni, aby 
podporovali koncepciu „hospodárstva 
zameraného na dobré životné 
podmienky“, a tak prispievali 
k pozitívnemu hospodárskemu cyklu 
a pomáhali udržať dlhodobé investície do 
dobrých životných podmienok; okrem 
toho nabáda na podporu zdravého 
a aktívneho starnutia, ktoré spolu 
s hospodárstvom zameraným na dobré 
životné podmienky a s opatreniami 
zameranými na zlepšenie kvality života 
a boj proti osamelosti môže podporiť rast 
v regiónoch s prevažne starnúcim 
obyvateľstvom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Alin Mituța, 
Sandro Gozi, Irène Tolleret

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. zdôrazňuje, že zdravotná kríza 
spôsobená pandémiou COVID-19 zasiahla 
všetky členské štáty a regióny v rôznej 
miere a pravdepodobne bude viesť 
k novým trendom, pokiaľ ide 
o demografické toky; v tejto súvislosti 
pripomína, že dodatočné zdroje poskytnuté 
prostredníctvom Pomoci pri obnove 

19. zdôrazňuje, že zdravotná kríza 
spôsobená pandémiou COVID-19 zasiahla 
všetky členské štáty a regióny v rôznej 
miere a pravdepodobne bude viesť 
k novým trendom, pokiaľ ide 
o demografické toky; v tejto súvislosti 
pripomína, že dodatočné zdroje poskytnuté 
prostredníctvom Pomoci pri obnove 
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v rámci politiky súdržnosti a pri obnove 
území v Európe (REACT-EU) na 
zabezpečenie riadnej a rozsiahlej obnovy 
hospodárstva EÚ po kríze by mohli 
výrazne pomôcť udržať zamestnanosť, a to 
aj prostredníctvom podpory pre malé 
a stredné podniky, režimy skráteného 
pracovného času a samostatne zárobkovo 
činné osoby;

v rámci politiky súdržnosti a pri obnove 
území v Európe (REACT-EU) na 
zabezpečenie riadnej a rozsiahlej obnovy 
hospodárstva EÚ po kríze by mohli 
výrazne pomôcť udržať zamestnanosť, a to 
aj prostredníctvom podpory pre malé 
a stredné podniky, režimy skráteného 
pracovného času a samostatne zárobkovo 
činné osoby; v tejto súvislosti pripomína, 
že pandémia zdôraznila význam 
digitalizácie v celom hospodárstve pri 
zmiernení dôsledkov obmedzenia kontaktu 
medzi ľuďmi a slobody pohybu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Izabela-Helena 
Kloc, Raffaele Fitto

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. zdôrazňuje, že zdravotná kríza 
spôsobená pandémiou COVID-19 zasiahla 
všetky členské štáty a regióny v rôznej 
miere a pravdepodobne bude viesť 
k novým trendom, pokiaľ ide 
o demografické toky; v tejto súvislosti 
pripomína, že dodatočné zdroje poskytnuté 
prostredníctvom Pomoci pri obnove 
v rámci politiky súdržnosti a pri obnove 
území v Európe (REACT-EU) na 
zabezpečenie riadnej a rozsiahlej obnovy 
hospodárstva EÚ po kríze by mohli 
výrazne pomôcť udržať zamestnanosť, a to 
aj prostredníctvom podpory pre malé 
a stredné podniky, režimy skráteného 
pracovného času a samostatne zárobkovo 
činné osoby;

19. zdôrazňuje, že zdravotná kríza 
spôsobená pandémiou COVID-19 zasiahla 
všetky členské štáty a regióny v rôznej 
miere a pravdepodobne bude viesť 
k novým trendom, pokiaľ ide 
o demografické toky; v tejto súvislosti 
pripomína, že dodatočné zdroje poskytnuté 
prostredníctvom Pomoci pri obnove 
v rámci politiky súdržnosti a pri obnove 
území v Európe (REACT-EU) na 
zabezpečenie riadnej a rozsiahlej obnovy 
hospodárstva EÚ po kríze by mohli 
výrazne pomôcť udržať zamestnanosť 
a vytvoriť nové pracovné miesta pre 
vzdelaných jednotlivcov v oblastiach, 
ktorým hrozí vyľudnenie, a to aj 
prostredníctvom podpory pre malé 
a stredné podniky a samostatne zárobkovo 
činné osoby, ako aj prostredníctvom 
zavádzania pružných foriem organizácie 
práce vrátane práce na diaľku 
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a skráteného pracovného času;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 162
Mauri Pekkarinen

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. zdôrazňuje, že zdravotná kríza 
spôsobená pandémiou COVID-19 zasiahla 
všetky členské štáty a regióny v rôznej 
miere a pravdepodobne bude viesť 
k novým trendom, pokiaľ ide 
o demografické toky; v tejto súvislosti 
pripomína, že dodatočné zdroje poskytnuté 
prostredníctvom Pomoci pri obnove 
v rámci politiky súdržnosti a pri obnove 
území v Európe (REACT-EU) na 
zabezpečenie riadnej a rozsiahlej obnovy 
hospodárstva EÚ po kríze by mohli 
výrazne pomôcť udržať zamestnanosť, a to 
aj prostredníctvom podpory pre malé 
a stredné podniky, režimy skráteného 
pracovného času a samostatne zárobkovo 
činné osoby;

19. zdôrazňuje, že zdravotná kríza 
spôsobená pandémiou COVID-19 zasiahla 
všetky členské štáty a regióny v rôznej 
miere a pravdepodobne bude viesť 
k novým trendom, pokiaľ ide 
o demografické toky; v tejto súvislosti 
pripomína, že dodatočné zdroje poskytnuté 
prostredníctvom Pomoci pri obnove 
v rámci politiky súdržnosti a pri obnove 
území v Európe (REACT-EU) na 
zabezpečenie riadnej a rozsiahlej obnovy 
hospodárstva EÚ po kríze by mohli 
výrazne pomôcť udržať zamestnanosť, a to 
aj prostredníctvom podpory pre malé 
a stredné podniky, režimy skráteného 
pracovného času a samostatne zárobkovo 
činné osoby; zdôrazňuje, že v dôsledku 
digitalizácie je viac pracovných miest 
nezávislých od miesta; príležitosti, ktoré to 
ponúka, sa musia využiť na vytváranie 
nových pracovných miest v oblastiach so 
starnúcim obyvateľstvom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Krzysztof Hetman

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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19. zdôrazňuje, že zdravotná kríza 
spôsobená pandémiou COVID-19 zasiahla 
všetky členské štáty a regióny v rôznej 
miere a pravdepodobne bude viesť 
k novým trendom, pokiaľ ide 
o demografické toky; v tejto súvislosti 
pripomína, že dodatočné zdroje poskytnuté 
prostredníctvom Pomoci pri obnove 
v rámci politiky súdržnosti a pri obnove 
území v Európe (REACT-EU) na 
zabezpečenie riadnej a rozsiahlej obnovy 
hospodárstva EÚ po kríze by mohli 
výrazne pomôcť udržať zamestnanosť, a to 
aj prostredníctvom podpory pre malé 
a stredné podniky, režimy skráteného 
pracovného času a samostatne zárobkovo 
činné osoby;

19. zdôrazňuje, že zdravotná kríza 
spôsobená pandémiou COVID-19 zasiahla 
všetky členské štáty a regióny v rôznej 
miere a pravdepodobne bude viesť 
k novým trendom, pokiaľ ide 
o demografické toky; v tejto súvislosti 
pripomína, že dodatočné zdroje poskytnuté 
prostredníctvom Pomoci pri obnove 
v rámci politiky súdržnosti a pri obnove 
území v Európe (REACT-EU) na 
zabezpečenie riadnej a rozsiahlej obnovy 
hospodárstva EÚ po kríze by mohli 
výrazne pomôcť udržať zamestnanosť, a to 
aj prostredníctvom podpory pre malé 
a stredné podniky, režimy skráteného 
pracovného času a samostatne zárobkovo 
činné osoby; zdôrazňuje, že takáto 
podpora sa musí poskytovať 
nediskriminačným spôsobom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Josianne Cutajar
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. zdôrazňuje, že zdravotná kríza 
spôsobená pandémiou COVID-19 zasiahla 
všetky členské štáty a regióny v rôznej 
miere a pravdepodobne bude viesť 
k novým trendom, pokiaľ ide 
o demografické toky; v tejto súvislosti 
pripomína, že dodatočné zdroje poskytnuté 
prostredníctvom Pomoci pri obnove 
v rámci politiky súdržnosti a pri obnove 
území v Európe (REACT-EU) na 
zabezpečenie riadnej a rozsiahlej obnovy 
hospodárstva EÚ po kríze by mohli 
výrazne pomôcť udržať zamestnanosť, a to 
aj prostredníctvom podpory pre malé 

19. zdôrazňuje, že zdravotná kríza 
spôsobená pandémiou COVID-19 zasiahla 
všetky členské štáty a regióny v rôznej 
miere a pravdepodobne bude viesť 
k novým trendom, pokiaľ ide 
o demografické toky; v tejto súvislosti 
pripomína, že dodatočné zdroje poskytnuté 
prostredníctvom Pomoci pri obnove 
v rámci politiky súdržnosti a pri obnove 
území v Európe (REACT-EU) na 
zabezpečenie riadnej a rozsiahlej obnovy 
hospodárstva EÚ po kríze by mohli 
výrazne pomôcť udržať zamestnanosť, a to 
aj prostredníctvom podpory pre malé 
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a stredné podniky, režimy skráteného 
pracovného času a samostatne zárobkovo 
činné osoby;

a stredné podniky, režimy skráteného 
pracovného času a samostatne zárobkovo 
činné osoby, hoci ide len o dočasný 
nástroj;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Francesca Donato, Mathilde Androuët, Rosanna Conte, Alessandro Panza, André 
Rougé, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. zdôrazňuje, že zdravotná kríza 
spôsobená pandémiou COVID-19 zasiahla 
všetky členské štáty a regióny v rôznej 
miere a pravdepodobne bude viesť 
k novým trendom, pokiaľ ide 
o demografické toky; v tejto súvislosti 
pripomína, že dodatočné zdroje poskytnuté 
prostredníctvom Pomoci pri obnove 
v rámci politiky súdržnosti a pri obnove 
území v Európe (REACT-EU) na 
zabezpečenie riadnej a rozsiahlej obnovy 
hospodárstva EÚ po kríze by mohli 
výrazne pomôcť udržať zamestnanosť, a to 
aj prostredníctvom podpory pre malé 
a stredné podniky, režimy skráteného 
pracovného času a samostatne zárobkovo 
činné osoby;

19. zdôrazňuje, že zdravotná kríza 
spôsobená pandémiou COVID-19 zasiahla 
všetky členské štáty a regióny v rôznej 
miere a pravdepodobne bude viesť 
k novým trendom, pokiaľ ide 
o demografické toky; v tejto súvislosti 
pripomína, že dodatočné zdroje poskytnuté 
prostredníctvom Pomoci pri obnove 
v rámci politiky súdržnosti a pri obnove 
území v Európe (REACT-EU) na 
zabezpečenie riadnej a rozsiahlej obnovy 
hospodárstva EÚ po kríze by mohli 
pomôcť udržať zamestnanosť, a to aj 
prostredníctvom podpory pre malé 
a stredné podniky, režimy skráteného 
pracovného času a samostatne zárobkovo 
činné osoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Isabel Benjumea Benjumea, Francisco José Millán Mon

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. pripomína, že v rámci Mechanizmu 20. pripomína, že v rámci Mechanizmu 
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na podporu obnovy a odolnosti sa poskytne 
rozsiahla finančná podpora na zvýšenie 
odolnosti a zlepšenie pripravenosti 
hospodárstiev členských štátov na 
budúcnosť, a trvá na tom, že členské štáty 
by mali navrhnúť opatrenia na riešenie 
demografických zmien; zdôrazňuje 
význam nástrojov na prechod na 
udržateľnosť, ako je Fond na spravodlivú 
transformáciu a jeho mechanizmus 
vykonávania, ktorých cieľom je 
podporovať spoločenstvá postihnuté 
energetickou transformáciou a zabrániť 
riziku vyľudnenia;

na podporu obnovy a odolnosti sa poskytne 
rozsiahla finančná podpora na zvýšenie 
odolnosti a zlepšenie pripravenosti 
hospodárstiev členských štátov na 
budúcnosť, a trvá na tom, že členské štáty 
by mali podľa svojich osobitných 
okolností preskúmať možnosť navrhnúť 
opatrenia na riešenie demografických 
zmien vo svojich vnútroštátnych plánoch 
na podporu obnovy a odolnosti; na 
príprave uvedených plánov sa musia 
aktívne podieľať miestne a regionálne 
samosprávy, keďže ide o oblasť s 
osobitným významom pri hodnotení týchto 
plánov a ich následnom riadení členskými 
štátmi; zdôrazňuje význam nástrojov na 
prechod na udržateľnosť, ako je Fond na 
spravodlivú transformáciu a jeho 
mechanizmus vykonávania, ktorých 
cieľom je podporovať spoločenstvá 
postihnuté energetickou transformáciou 
a zabrániť riziku vyľudnenia;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 167
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Alin Mituța, 
Ondřej Knotek, Sandro Gozi, Irène Tolleret

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. pripomína, že v rámci Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti sa poskytne 
rozsiahla finančná podpora na zvýšenie 
odolnosti a zlepšenie pripravenosti 
hospodárstiev členských štátov na 
budúcnosť, a trvá na tom, že členské štáty 
by mali navrhnúť opatrenia na riešenie 
demografických zmien; zdôrazňuje 
význam nástrojov na prechod na 
udržateľnosť, ako je Fond na spravodlivú 
transformáciu a jeho mechanizmus 
vykonávania, ktorých cieľom je 
podporovať spoločenstvá postihnuté 

20. naliehavo vyzýva členské štáty 
a regionálne samosprávy, aby 
prostredníctvom nástrojov politiky 
súdržnosti zaviedli integrovaný prístup 
s cieľom riešiť demografické výzvy, 
a nabáda na podporu inteligentných dedín 
ako nástroja na pritiahnutie a udržanie 
obyvateľstva; pripomína, že v rámci 
Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti sa poskytne rozsiahla finančná 
podpora na zvýšenie odolnosti a zlepšenie 
pripravenosti hospodárstiev členských 
štátov na budúcnosť, a trvá na tom, že 
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energetickou transformáciou a zabrániť 
riziku vyľudnenia;

členské štáty by mali navrhnúť opatrenia 
na riešenie demografických zmien; 
zdôrazňuje význam nástrojov na prechod 
na udržateľnosť, ako je Fond na 
spravodlivú transformáciu a jeho 
mechanizmus vykonávania, ktorých 
cieľom je podporovať spoločenstvá 
postihnuté energetickou transformáciou 
a zabrániť riziku vyľudnenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. pripomína, že v rámci Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti sa poskytne 
rozsiahla finančná podpora na zvýšenie 
odolnosti a zlepšenie pripravenosti 
hospodárstiev členských štátov na 
budúcnosť, a trvá na tom, že členské štáty 
by mali navrhnúť opatrenia na riešenie 
demografických zmien; zdôrazňuje 
význam nástrojov na prechod na 
udržateľnosť, ako je Fond na spravodlivú 
transformáciu a jeho mechanizmus 
vykonávania, ktorých cieľom je 
podporovať spoločenstvá postihnuté 
energetickou transformáciou a zabrániť 
riziku vyľudnenia;

20. pripomína, že v rámci Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti sa poskytne 
rozsiahla finančná podpora na zvýšenie 
odolnosti a zlepšenie pripravenosti 
hospodárstiev členských štátov na 
budúcnosť, a trvá na tom, že členské štáty 
by mali navrhnúť opatrenia na riešenie 
demografických zmien; zdôrazňuje 
význam nástrojov na prechod na 
udržateľnosť, ako je Fond na spravodlivú 
transformáciu a jeho mechanizmus 
vykonávania, ktorých cieľom je 
podporovať spoločenstvá postihnuté 
energetickou transformáciou a zabrániť 
riziku vyľudnenia; pripomína, že EFRR 
na budúci viacročný finančný rámec na 
roky 2021 – 2027 umožňuje osobitnú 
podporu regiónom úrovne NUTS 3 a 
miestnym samosprávam, ktoré čelia 
demografickým výzvam, ako je 
vyľudňovanie;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 169
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François Alfonsi

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. pripomína, že v rámci Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti sa poskytne 
rozsiahla finančná podpora na zvýšenie 
odolnosti a zlepšenie pripravenosti 
hospodárstiev členských štátov na 
budúcnosť, a trvá na tom, že členské štáty 
by mali navrhnúť opatrenia na riešenie 
demografických zmien; zdôrazňuje 
význam nástrojov na prechod na 
udržateľnosť, ako je Fond na spravodlivú 
transformáciu a jeho mechanizmus 
vykonávania, ktorých cieľom je 
podporovať spoločenstvá postihnuté 
energetickou transformáciou a zabrániť 
riziku vyľudnenia;

20. pripomína, že v rámci Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti sa poskytne 
rozsiahla finančná podpora na zvýšenie 
odolnosti a zlepšenie pripravenosti 
hospodárstiev členských štátov na 
budúcnosť, a trvá na tom, že členské štáty 
by mali navrhnúť opatrenia na riešenie 
demografických zmien v najviac 
dotknutých regiónoch; vyzýva členské 
štáty, aby náležite zapojili miestne 
a regionálne samosprávy do navrhovania 
a prípravy svojich plánov v kontexte 
Mechanizmu na podporu obnovy 
a odolnosti; zdôrazňuje význam nástrojov 
na prechod na udržateľnosť, ako je Fond na 
spravodlivú transformáciu a jeho 
mechanizmus vykonávania, ktorých 
cieľom je podporovať spoločenstvá 
postihnuté energetickou transformáciou 
a zabrániť riziku vyľudnenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Francesca Donato, Mathilde Androuët, Rosanna Conte, Alessandro Panza, André 
Rougé, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. pripomína, že v rámci Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti sa poskytne 
rozsiahla finančná podpora na zvýšenie 
odolnosti a zlepšenie pripravenosti 
hospodárstiev členských štátov na 
budúcnosť, a trvá na tom, že členské štáty 
by mali navrhnúť opatrenia na riešenie 
demografických zmien; zdôrazňuje 

20. pripomína, že v rámci Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti sa poskytne 
podmienečná finančná podpora na 
zvýšenie odolnosti a zlepšenie 
pripravenosti hospodárstiev členských 
štátov na budúcnosť a že členské štáty by 
mali navrhnúť opatrenia na riešenie 
demografických zmien; zdôrazňuje 
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význam nástrojov na prechod na 
udržateľnosť, ako je Fond na spravodlivú 
transformáciu a jeho mechanizmus 
vykonávania, ktorých cieľom je 
podporovať spoločenstvá postihnuté 
energetickou transformáciou a zabrániť 
riziku vyľudnenia;

význam nástrojov na zlepšenie mobility 
ľudí a tovaru vo vidieckych, ostrovných 
a horských oblastiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Ondřej Knotek, Sandro Gozi, Laurence Farreng, Vlad-Marius Botoş, Alin Mituța, 
Stéphane Bijoux, Irène Tolleret

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. pripomína, že v rámci Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti sa poskytne 
rozsiahla finančná podpora na zvýšenie 
odolnosti a zlepšenie pripravenosti 
hospodárstiev členských štátov na 
budúcnosť, a trvá na tom, že členské štáty 
by mali navrhnúť opatrenia na riešenie 
demografických zmien; zdôrazňuje 
význam nástrojov na prechod na 
udržateľnosť, ako je Fond na spravodlivú 
transformáciu a jeho mechanizmus 
vykonávania, ktorých cieľom je 
podporovať spoločenstvá postihnuté 
energetickou transformáciou a zabrániť 
riziku vyľudnenia;

20. pripomína, že v rámci Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti sa poskytne 
rozsiahla finančná podpora na zvýšenie 
odolnosti a zlepšenie pripravenosti 
hospodárstiev členských štátov na 
budúcnosť, a trvá na tom, že členské štáty 
by mali navrhnúť opatrenia na riešenie 
demografických zmien; zdôrazňuje 
význam nástrojov na prechod na 
udržateľnosť, ako je Fond na spravodlivú 
transformáciu a jeho mechanizmus 
vykonávania, ktorých cieľom je 
podporovať spoločenstvá postihnuté 
energetickou transformáciou 
prostredníctvom pomoci pri transformácii, 
a zabrániť tak okrem iného riziku 
vyľudnenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Bronis Ropė

Návrh uznesenia
Odsek 20
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. pripomína, že v rámci Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti sa poskytne 
rozsiahla finančná podpora na zvýšenie 
odolnosti a zlepšenie pripravenosti 
hospodárstiev členských štátov na 
budúcnosť, a trvá na tom, že členské štáty 
by mali navrhnúť opatrenia na riešenie 
demografických zmien; zdôrazňuje 
význam nástrojov na prechod na 
udržateľnosť, ako je Fond na spravodlivú 
transformáciu a jeho mechanizmus 
vykonávania, ktorých cieľom je 
podporovať spoločenstvá postihnuté 
energetickou transformáciou a zabrániť 
riziku vyľudnenia;

20. pripomína, že v rámci Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti sa poskytne 
rozsiahla finančná podpora na zvýšenie 
odolnosti a zlepšenie pripravenosti 
hospodárstiev členských štátov na 
budúcnosť, a trvá na tom, že členské štáty 
by mali navrhnúť opatrenia na riešenie 
demografických zmien, najmä väčšiu 
podporu ľudskému kapitálu; zdôrazňuje 
význam nástrojov na prechod na 
udržateľnosť, ako je Fond na spravodlivú 
transformáciu a jeho mechanizmus 
vykonávania, ktorých cieľom je 
podporovať spoločenstvá postihnuté 
energetickou transformáciou a zabrániť 
riziku vyľudnenia;

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 173
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. pripomína, že v rámci Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti sa poskytne 
rozsiahla finančná podpora na zvýšenie 
odolnosti a zlepšenie pripravenosti 
hospodárstiev členských štátov na 
budúcnosť, a trvá na tom, že členské štáty 
by mali navrhnúť opatrenia na riešenie 
demografických zmien; zdôrazňuje 
význam nástrojov na prechod na 
udržateľnosť, ako je Fond na spravodlivú 
transformáciu a jeho mechanizmus 
vykonávania, ktorých cieľom je 
podporovať spoločenstvá postihnuté 
energetickou transformáciou a zabrániť 
riziku vyľudnenia;

20. pripomína, že v rámci Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti sa poskytne 
rozsiahla finančná podpora na zvýšenie 
odolnosti a zlepšenie pripravenosti 
hospodárstiev členských štátov na 
budúcnosť, a trvá na tom, že členské štáty 
by mali navrhnúť opatrenia na riešenie 
demografických zmien, a to investovaním 
do najzraniteľnejších oblastí; zdôrazňuje 
význam nástrojov na prechod na 
udržateľnosť, ako je Fond na spravodlivú 
transformáciu a jeho mechanizmus 
vykonávania, ktorých cieľom je 
podporovať spoločenstvá postihnuté 
energetickou transformáciou a zabrániť 
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riziku vyľudnenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Izabela-Helena 
Kloc, Raffaele Fitto

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. pripomína, že v rámci Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti sa poskytne 
rozsiahla finančná podpora na zvýšenie 
odolnosti a zlepšenie pripravenosti 
hospodárstiev členských štátov na 
budúcnosť, a trvá na tom, že členské štáty 
by mali navrhnúť opatrenia na riešenie 
demografických zmien; zdôrazňuje 
význam nástrojov na prechod na 
udržateľnosť, ako je Fond na spravodlivú 
transformáciu a jeho mechanizmus 
vykonávania, ktorých cieľom je 
podporovať spoločenstvá postihnuté 
energetickou transformáciou a zabrániť 
riziku vyľudnenia;

20. pripomína, že v rámci Mechanizmu 
na podporu obnovy a odolnosti sa poskytne 
rozsiahla finančná podpora na zvýšenie 
odolnosti a zlepšenie pripravenosti 
hospodárstiev členských štátov na 
budúcnosť, a trvá na tom, že členské štáty 
by mali navrhnúť a vykonávať opatrenia 
na riešenie nepriaznivých demografických 
zmien, napríklad zavedením rozsiahlejších 
opatrení telepráce, ktoré umožňujú prácu 
na diaľku, vďaka čomu je pre mladých 
vzdelaných ľudí možné zostať 
v oblastiach, z ktorých možno v minulosti 
odišli a ktorým hrozí vyľudňovanie;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 175
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Alin Mituța, 
Sandro Gozi, Irène Tolleret

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. víta zámer Komisie urýchliť 
zavádzanie vysokokapacitnej 
širokopásmovej infraštruktúry na riedko 
osídlených a vidieckych územiach 
a považuje to za príležitosť na zlepšenie 
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kvality života a na podporu vytvárania 
pracovných miest, inovácie a lepšej 
dostupnosti verejných služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Krzysztof Hetman

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zvážili, ako by kríza spôsobená 
ochorením COVID-19 a nárast práce 
z domu mohli ovplyvniť budúcu mobilitu 
v rámci EÚ a vnímanie atraktívnosti 
rôznych regiónov, a aby to zohľadnili vo 
svojich politikách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. pripomína potrebu ďalšieho 
zjednodušenia nástrojov politiky 
súdržnosti, aby sa umožnilo jednoduchšie, 
ale zároveň správne riadenie finančných 
zdrojov a maximalizácia synergií medzi 
rôznymi fondmi EÚ; zdôrazňuje potrebu 
znížiť byrokraciu a zabezpečiť jednotné 
právne predpisy počas celého procesu 
vykonávania projektu;

21. pripomína potrebu ďalších 
miestnych a integrovaných prístupov 
politiky súdržnosti, národných 
strategických plánov v oblasti spoločnej 
poľnohospodárskej politiky a národných 
strategických plánov obnovy, aby sa 
umožnilo jednoduchšie, ale zároveň 
správne riadenie finančných zdrojov 
a maximalizácia synergií medzi rôznymi 
fondmi EÚ a integrovanými nástrojmi; 
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zdôrazňuje potrebu znížiť byrokraciu 
a zabezpečiť jednotné právne predpisy 
počas celého procesu vykonávania 
projektu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. pripomína potrebu ďalšieho 
zjednodušenia nástrojov politiky 
súdržnosti, aby sa umožnilo jednoduchšie, 
ale zároveň správne riadenie finančných 
zdrojov a maximalizácia synergií medzi 
rôznymi fondmi EÚ; zdôrazňuje potrebu 
znížiť byrokraciu a zabezpečiť jednotné 
právne predpisy počas celého procesu 
vykonávania projektu;

21. pripomína potrebu ďalších 
miestnych a integrovaných prístupov 
politiky súdržnosti, národných 
strategických plánov v oblasti spoločnej 
poľnohospodárskej politiky a národných 
strategických plánov obnovy najmä 
s cieľom zlepšiť synergie medzi rôznymi 
fondmi EÚ a integrovanými nástrojmi; 
zdôrazňuje potrebu posilniť 
administratívnu kapacitu, znížiť 
byrokraciu a zabezpečiť jednotné právne 
predpisy počas celého procesu 
vykonávania projektu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Francesca Donato, Mathilde Androuët, Rosanna Conte, Alessandro Panza, André 
Rougé, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. pripomína potrebu ďalšieho 
zjednodušenia nástrojov politiky 
súdržnosti, aby sa umožnilo jednoduchšie, 
ale zároveň správne riadenie finančných 
zdrojov a maximalizácia synergií medzi 

21. pripomína potrebu ďalšieho 
zjednodušenia nástrojov politiky 
súdržnosti, aby sa umožnilo jednoduchšie, 
ale zároveň správne riadenie finančných 
zdrojov a maximalizácia synergií medzi 
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rôznymi fondmi EÚ; zdôrazňuje potrebu 
znížiť byrokraciu a zabezpečiť jednotné 
právne predpisy počas celého procesu 
vykonávania projektu;

rôznymi fondmi EÚ; zdôrazňuje potrebu 
znížiť byrokraciu a zabezpečiť jednotné 
právne predpisy počas celého procesu 
vykonávania projektu a cielenú technickú 
pomoc vo všetkých fázach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. zdôrazňuje, že je v prípade 
možnosti dôležité zahrnúť osobitnú 
rozpočtovú reakciu na zvrátenie 
demografických trendov do všetkých 
príslušných programov EÚ; konštatuje, že 
je potrebné počítať s možnosťou 
prepojenia rôznych fondov EÚ na jeden 
projekt;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Álvaro Amaro

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva členské štáty, aby pri 
programovaní a vykonávaní politiky 
súdržnosti na roky 2021 – 2027 v plnej 
miere zohľadňovali zásadu partnerstva; 
zdôrazňuje význam uprednostňovania 
regionálnych potrieb, a to aj pokiaľ ide 
o demografické a migračné aspekty 

22. vyzýva členské štáty, aby pri 
programovaní a vykonávaní politiky 
súdržnosti na roky 2021 – 2027 v plnej 
miere zohľadňovali zásadu partnerstva; 
zdôrazňuje význam uprednostňovania 
regionálnych a subregionálnych potrieb, 
a to aj pokiaľ ide o demografické 
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a urbanistické výzvy; a migračné aspekty a územné výzvy 
(urbanistické a vidiecke); zdôrazňuje, že je 
v tejto oblasti dôležité zaviesť stratégie, 
ktoré sú integrované z funkčného 
a územného hľadiska a prispôsobené 
každému regiónu a ktoré zapájajú 
regionálne a miestne samosprávy, 
sociálnych partnerov, príslušných aktérov 
občianskej spoločnosti a iné 
zainteresované strany; tieto stratégie by 
mali sprevádzať posúdenia územného 
a demografického vplyvu, ktoré sa 
vykonávajú súbežne s hospodárskymi, 
environmentálnymi a sociálnymi 
posúdeniami;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 182
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Sandro Gozi, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène 
Tolleret, Laurence Farreng

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva členské štáty, aby pri 
programovaní a vykonávaní politiky 
súdržnosti na roky 2021 – 2027 v plnej 
miere zohľadňovali zásadu partnerstva; 
zdôrazňuje význam uprednostňovania 
regionálnych potrieb, a to aj pokiaľ ide 
o demografické a migračné aspekty 
a urbanistické výzvy;

22. vyzýva členské štáty, aby pri 
programovaní a vykonávaní politiky 
súdržnosti na roky 2021 – 2027 v plnej 
miere zohľadňovali zásadu partnerstva; 
zdôrazňuje význam uprednostňovania 
regionálnych potrieb, a to aj pokiaľ ide 
o demografické a migračné aspekty 
a urbanistické výzvy; vyzýva Komisiu, aby 
predložila kódex správania pre 
partnerstvo, v ktorom sa stanovia 
minimálne normy pre zapojenie 
príslušných miestnych a regionálnych 
samospráv, profesijných a príslušných 
organizácií občianskej spoločnosti 
v súlade so zásadou partnerstva;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 183
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Alin Mituța, 
Sandro Gozi, Irène Tolleret

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva členské štáty, aby pri 
programovaní a vykonávaní politiky 
súdržnosti na roky 2021 – 2027 v plnej 
miere zohľadňovali zásadu partnerstva; 
zdôrazňuje význam uprednostňovania 
regionálnych potrieb, a to aj pokiaľ ide 
o demografické a migračné aspekty 
a urbanistické výzvy;

22. dôrazne podporuje rozvoj 
špecializovaných stimulačných programov 
na udržanie obyvateľstva a pritiahnutie 
mladých ľudí do vidieckych 
a polomestských oblastí; vyzýva členské 
štáty, aby pri programovaní a vykonávaní 
politiky súdržnosti na roky 2021 – 2027 
v plnej miere zohľadňovali zásadu 
partnerstva; zdôrazňuje význam 
uprednostňovania regionálnych potrieb, 
a to aj pokiaľ ide o demografické 
a migračné aspekty a urbanistické výzvy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Krzysztof Hetman

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva členské štáty, aby pri 
programovaní a vykonávaní politiky 
súdržnosti na roky 2021 – 2027 v plnej 
miere zohľadňovali zásadu partnerstva; 
zdôrazňuje význam uprednostňovania 
regionálnych potrieb, a to aj pokiaľ ide 
o demografické a migračné aspekty 
a urbanistické výzvy;

22. vyzýva členské štáty, aby pri 
programovaní a vykonávaní politiky 
súdržnosti na roky 2021 – 2027 v plnej 
miere zohľadňovali zásadu partnerstva 
a aby vo svojich dohodách o partnerstve 
zohľadňovali osobitné potreby regiónov 
s demografickým znevýhodnením; 
zdôrazňuje význam uprednostňovania 
regionálnych potrieb, a to aj pokiaľ ide 
o demografické a migračné aspekty 
a urbanistické výzvy;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 185
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva členské štáty, aby pri 
programovaní a vykonávaní politiky 
súdržnosti na roky 2021 – 2027 v plnej 
miere zohľadňovali zásadu partnerstva; 
zdôrazňuje význam uprednostňovania 
regionálnych potrieb, a to aj pokiaľ ide 
o demografické a migračné aspekty 
a urbanistické výzvy;

22. vyzýva členské štáty, aby pri 
programovaní a vykonávaní politiky 
súdržnosti na roky 2021 – 2027 v plnej 
miere zohľadňovali zásadu partnerstva, 
ktorá sa, žiaľ, v niektorých ohľadoch ešte 
dostatočne neuplatňuje; zdôrazňuje 
význam uprednostňovania regionálnych 
potrieb, a to aj pokiaľ ide o demografické 
a migračné aspekty a urbanistické výzvy;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 186
Bronis Ropė

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. vyzýva členské štáty, aby pri 
programovaní a vykonávaní politiky 
súdržnosti na roky 2021 – 2027 v plnej 
miere zohľadňovali zásadu partnerstva; 
zdôrazňuje význam uprednostňovania 
regionálnych potrieb, a to aj pokiaľ ide 
o demografické a migračné aspekty 
a urbanistické výzvy;

22. vyzýva členské štáty, aby pri 
programovaní a vykonávaní politiky 
súdržnosti na roky 2021 – 2027 v plnej 
miere zohľadňovali zásadu partnerstva; 
zdôrazňuje význam uprednostňovania 
potrieb postindustriálnych a hraničných 
regiónov EÚ, a to aj pokiaľ ide 
o demografické a migračné aspekty 
a urbanistické výzvy;

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 187
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Alin Mituța, 
Sandro Gozi, Irène Tolleret

Návrh uznesenia
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Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. pripomína pozíciu Európskeho 
parlamentu k nariadeniu o Európskom 
fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom 
fonde, v ktorej sa uvádza, že jedným z ich 
hlavných cieľov je podpora mestských 
a vidieckych oblastí s geografickým alebo 
demografickým znevýhodnením; v tejto 
súvislosti pripomína, že osobitná podpora 
by sa mala poskytnúť oblastiam úrovne 
NUTS 3 alebo klastrom miestnych 
správnych jednotiek s hustotou 
obyvateľstva menej ako 12,5 obyvateľa na 
km2 alebo s priemerným ročným poklesom 
počtu obyvateľov o viac ako 1 % v rokoch 
2007 až 2017, na ktoré by sa mali 
vzťahovať osobitné regionálne 
a vnútroštátne politiky s cieľom 
zabezpečiť lepšiu fyzickú prepojenosť 
a prepojenosť IKT, zlepšiť kvalitu 
sociálnych služieb a prístup k nim, 
podporovať podnikanie a vytváranie 
kvalitných pracovných príležitostí 
prostredníctvom nástrojov súdržnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. pripomína, že Európsky parlament 
vo svojej pozícii k Európskemu fondu 
regionálneho rozvoja a ku Kohéznemu 
fondu (27. marca 2020) uvádza, že medzi 
ciele týchto fondov patrí podpora 
mestských a vidieckych oblastí so 
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zemepisným alebo demografickým 
znevýhodnením; v pozícii sa takisto 
uvádza, že členské štáty vyčlenia 
poskytovanie finančnej podpory EÚ na 
projekty, ktoré podporujú 
environmentálne udržateľný a sociálne 
inkluzívny hospodársky rozvoj 
v príslušných regiónoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
François Alfonsi

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. pripomína, že ukazovatele HDP 
a hustoty obyvateľstva samé osebe 
nepostačujú na klasifikáciu územia so 
závažným a trvalým demografickým 
znevýhodnením; žiada Európsku komisiu, 
aby vypracovala usmernenia pre následný 
vývoj príslušných demografických 
ukazovateľov, ktoré by mohli lepšie 
pomôcť vymedziť holistické výzvy, ktorým 
čelia územia, ktoré sú najviac postihnuté 
vyľudňovaním;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. pripomína svoju pozíciu, že ciele 
EFRR/KF zahŕňajú cieľ podpory 
mestských a vidieckych oblastí 
s geografickým alebo demografickým 
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znevýhodnením, a dodáva, že členské štáty 
by mali podporovať a prideľovať 
poskytovanie finančnej podpory EÚ na 
projekty, ktoré podporujú 
environmentálne udržateľný a sociálne 
inkluzívny hospodársky rozvoj 
v dotknutých regiónoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Constanze Krehl

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. zdôrazňuje potrebu koordinácie 
a spoločných pravidiel pre EŠIF s cieľom 
zabezpečiť investície z EPFRV do 
vidieckych komunít v oblastiach, ako je 
napríklad: infraštruktúra, rýchly 
širokopásmový internet, dopravné siete, 
pracovné príležitosti, verejné služby, 
prístup k zdravotnej starostlivosti, 
príležitosti na vzdelávanie, prispôsobenie 
sa technologickej zmene a kultúrne 
zariadenia a voľnočasové aktivity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Mauri Pekkarinen

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. pripomína, že v EÚ sa nachádzajú 
aj veľké oblasti s mimoriadne nízkou 
hustotou obyvateľstva, a to menej než 2 
obyvatelia na km2, s mimoriadne starým 
obyvateľstvom a nízkym počtom 
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obyvateľov v produktívnom veku; 
potrebám týchto regiónov sa musí pri 
cielení financovania súdržnosti klásť 
väčšia priorita;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Alin Mituța, Vlad-Marius Botoş, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, 
Irène Tolleret, Susana Solís Pérez

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. zdôrazňuje, že dialóg medzi 
zainteresovanými stranami, občianskou 
spoločnosťou a orgánmi môže prispieť 
k lepšiemu využívaniu kohéznych fondov 
a k zvýšeniu kvality projektov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

Návrh uznesenia
Odsek 22 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22b. v tejto súvislosti pripomína, že 
osobitná podpora by sa mala poskytnúť 
oblastiam úrovne NUTS 3 alebo klastrom 
miestnych správnych jednotiek s hustotou 
obyvateľstva menej ako 12,5 obyvateľa na 
km2 v prípade riedko osídlených oblastí 
alebo menej ako 12 obyvateľov na km2 
v prípade veľmi riedko osídlených oblastí, 
alebo s priemerným poklesom počtu 
obyvateľov o viac ako 1 % v rokoch 2007 
až 2017, na ktoré by sa mali vzťahovať 
osobitné regionálne a vnútroštátne plány 
na podporu verejných služieb, zvýšenie 
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atraktívnosti a podporu dostupnosti 
digitálnych a verejných služieb vrátane 
fondu v dohode o spolupráci v rámci 
štrukturálnych fondov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Odsek 22 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22b. zastáva svoju pozíciu, že osobitná 
podpora by sa mala poskytnúť oblastiam 
úrovne NUTS 3 alebo klastrom miestnych 
správnych jednotiek s hustotou 
obyvateľstva menej ako 12,5 obyvateľa na 
km2 v prípade riedko osídlených oblastí 
alebo s priemerným poklesom počtu 
obyvateľov o viac ako 1 % v rokoch 2007 
až 2017, na ktoré by sa mali vzťahovať 
osobitné regionálne a vnútroštátne plány 
na zvýšenie atraktívnosti, zvýšenie 
investícií podnikov a podporu dostupnosti 
digitálnych a verejných služieb vrátane 
fondu v dohode o spolupráci v rámci 
štrukturálnych fondov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Odsek 22 c (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22c. víta nový článok 8a nariadenia 
o Európskom fonde regionálneho rozvoja 
a Kohéznom fonde, v ktorom sa vyžadujú 
národné plány na podporu regionálnych 
a miestnych oblastí, ktoré čelia 
nepretržitému demografickému poklesu, 
vrátane pridelenia finančných 
prostriedkov na zvýšenie atraktívnosti, 
podporu investícií podnikov a zlepšenie 
dostupnosti digitálnych a verejných 
služieb; tieto národné plány by mali byť 
zosúladené so správou Európskej komisie 
o vplyve demografických zmien v EÚ 
a dlhodobej vízii pre vidiecke oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Alin Mituța, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva členské štáty, aby do 
svojich národných rozvojových politík 
a dlhodobých stratégií udržateľného 
rozvoja prepojených s európskym 
semestrom začlenili demografické výzvy, 
čím sa zabezpečia primerané finančné 
prostriedky na demografické otázky;

23. vyzýva členské štáty, aby do 
svojich národných rozvojových politík 
a dlhodobých stratégií udržateľného 
rozvoja prepojených s európskym 
semestrom začlenili demografické výzvy, 
čím sa zabezpečia primerané finančné 
prostriedky na demografické otázky; 
vyzýva Komisiu, aby monitorovala 
demografické výzvy a vytvorila prepojenie 
medzi európskym semestrom 
a demografickými zmenami s cieľom 
zvrátiť negatívne trendy prostredníctvom 
makroekonomických opatrení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea
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Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva členské štáty, aby do 
svojich národných rozvojových politík 
a dlhodobých stratégií udržateľného 
rozvoja prepojených s európskym 
semestrom začlenili demografické výzvy, 
čím sa zabezpečia primerané finančné 
prostriedky na demografické otázky;

23. vyzýva členské štáty, aby do 
svojich národných plánov na podporu 
obnovy a odolnosti, svojich národných 
rozvojových politík a dlhodobých stratégií 
udržateľného rozvoja prepojených 
s európskym semestrom začlenili 
demografické výzvy, čím sa zabezpečia 
primerané finančné prostriedky na 
demografické otázky;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 199
Ondřej Knotek, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Alin Mituța, Vlad-Marius Botoş, 
Laurence Farreng, Irène Tolleret

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva členské štáty, aby do 
svojich národných rozvojových politík 
a dlhodobých stratégií udržateľného 
rozvoja prepojených s európskym 
semestrom začlenili demografické výzvy, 
čím sa zabezpečia primerané finančné 
prostriedky na demografické otázky;

23. vyzýva Európsku komisiu 
a členské štáty, aby do svojich európskych 
a národných rozvojových politík 
a dlhodobých stratégií udržateľného 
rozvoja prepojených s európskym 
semestrom začlenili demografické výzvy, 
čím sa zabezpečia primerané finančné 
prostriedky na demografické otázky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Bronis Ropė

Návrh uznesenia
Odsek 23
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva členské štáty, aby do 
svojich národných rozvojových politík 
a dlhodobých stratégií udržateľného 
rozvoja prepojených s európskym 
semestrom začlenili demografické výzvy, 
čím sa zabezpečia primerané finančné 
prostriedky na demografické otázky;

23. vyzýva členské štáty a Komisiu, 
aby do svojich národných rozvojových 
politík a dlhodobých stratégií udržateľného 
rozvoja prepojených s európskym 
semestrom začlenili demografické výzvy, 
čím sa zabezpečia primerané finančné 
prostriedky na demografické otázky;

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 201
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Izabela-Helena 
Kloc, Raffaele Fitto

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva členské štáty, aby do 
svojich národných rozvojových politík 
a dlhodobých stratégií udržateľného 
rozvoja prepojených s európskym 
semestrom začlenili demografické výzvy, 
čím sa zabezpečia primerané finančné 
prostriedky na demografické otázky;

23. vyzýva členské štáty, aby do 
svojich národných rozvojových politík 
a dlhodobých stratégií udržateľného 
rozvoja prepojených s európskym 
semestrom začlenili diferencované 
demografické výzvy, čím sa zabezpečia 
primerané finančné prostriedky na 
demografické otázky;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 202
Mathilde Androuët, André Rougé, Francesca Donato

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva členské štáty, aby do 
svojich národných rozvojových politík 
a dlhodobých stratégií udržateľného 
rozvoja prepojených s európskym 
semestrom začlenili demografické výzvy, 

23. vyzýva členské štáty, aby do 
svojich národných rozvojových politík 
a dlhodobých stratégií udržateľného 
rozvoja začlenili demografické výzvy, čím 
sa zabezpečia primerané finančné 
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čím sa zabezpečia primerané finančné 
prostriedky na demografické otázky;

prostriedky na demografické otázky;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 203
Francesca Donato, Mathilde Androuët, Rosanna Conte, Alessandro Panza, André 
Rougé, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva členské štáty, aby do 
svojich národných rozvojových politík 
a dlhodobých stratégií udržateľného 
rozvoja prepojených s európskym 
semestrom začlenili demografické výzvy, 
čím sa zabezpečia primerané finančné 
prostriedky na demografické otázky;

23. vyzýva členské štáty, aby do 
svojich národných rozvojových politík 
a dlhodobých stratégií udržateľného 
rozvoja začlenili demografické výzvy, čím 
sa zabezpečia primerané finančné 
prostriedky na demografické otázky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. vyzýva členské štáty, aby do 
svojich národných rozvojových politík 
a dlhodobých stratégií udržateľného 
rozvoja prepojených s európskym 
semestrom začlenili demografické výzvy, 
čím sa zabezpečia primerané finančné 
prostriedky na demografické otázky;

23. vyzýva členské štáty, aby do 
svojich národných rozvojových politík 
a dlhodobých stratégií udržateľného 
rozvoja začlenili demografické výzvy, čím 
sa zabezpečia primerané finančné 
prostriedky na demografické otázky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
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François Alfonsi

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. vyzýva členské štáty, aby 
v spolupráci s Európskou komisiou 
a v rámci nového programového obdobia 
navrhli a pripravili cielené operačné 
programy na boj proti vyľudňovaniu; 
v tejto súvislosti by zachovanie 
endogénnych zdrojov a podpora 
územných iniciatív spolu s osobitnými 
projektmi a možnosťami financovania, 
ktorých cieľom je zlepšiť miestnu 
dopravu a všeobecný prístup k základným 
službám, mali zohrávať kľúčovú úlohu 
pri zvyšovaní atraktívnosti územia na 
zvrátenie súčasných demografických 
trendov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Tom Berendsen

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby pri formovaní energetickej 
transformácie zohľadnili príležitosti, 
ktoré prináša vidieckym 
a postindustriálnym oblastiam, a to 
vytvorením dostatočného priestoru pre 
miestne iniciatívy spolupráce 
a poskytnutím dostatočnej podpory týmto 
iniciatívam, pričom sa bude výslovne 
čerpať z úspešných skúseností získaných 
v oblasti politiky súdržnosti;

Or. nl
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Pozmeňujúci návrh 207
Álvaro Amaro

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vyzýva regióny ohrozené 
vyľudnením, aby zamerali investície na 
všeobecnú prístupnosť kvalitných služieb 
a infraštruktúry a vytváranie pracovných 
miest; trvá na tom, že je potrebné 
investovať do vzdelávania, rekvalifikácie 
pracovníkov, vytvárania vhodných 
podmienok na podnikanie a podpory MSP;

24. vyzýva regióny ohrozené 
vyľudnením, aby zamerali investície na 
všeobecnú prístupnosť kvalitných služieb 
a infraštruktúry a vytváranie pracovných 
miest, rekvalifikáciu pracovníkov, 
vytváranie vhodných podmienok na 
podnikanie a podporu MSP; domnieva sa, 
že investície do všetkých úrovní 
vzdelávania a celoživotného vzdelávania 
sú prioritou, najmä vo vidieckych 
oblastiach a najvzdialenejších regiónoch, 
s cieľom povzbudiť mladých ľudí, aby 
zostali v týchto regiónoch, a bojovať proti 
predčasnému ukončeniu školskej 
dochádzky, ponúknuť im atraktívne 
vzdelávanie, odbornú prípravu, možnosti 
zvyšovania kvalifikácie a rekvalifikácie na 
miestnej a regionálnej úrovni vrátane 
digitálnych zručností, a to 
prostredníctvom vzdelávania v triede 
alebo na diaľku, s cieľom povzbudiť ich 
k štúdiu v týchto regiónoch; 

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 208
Isabel Benjumea Benjumea, Francisco José Millán Mon

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vyzýva regióny ohrozené 
vyľudnením, aby zamerali investície na 
všeobecnú prístupnosť kvalitných služieb 
a infraštruktúry a vytváranie pracovných 

24. vyzýva regióny ohrozené 
vyľudnením, aby zamerali investície na 
všeobecnú prístupnosť kvalitných služieb 
a infraštruktúry s účasťou MSP a 
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miest; trvá na tom, že je potrebné 
investovať do vzdelávania, rekvalifikácie 
pracovníkov, vytvárania vhodných 
podmienok na podnikanie a podpory MSP;

spoločností poskytujúcich služby, 
a vytváranie pracovných miest; trvá na 
tom, že je potrebné investovať do 
vzdelávania, štipendií, školskej dopravy, 
rozšírenia siete vzdelávania detí do 
3 rokov, rekvalifikácie pracovníkov, 
vytvárania vhodných podmienok na 
podnikanie a podpory MSP;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 209
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Izabela-Helena 
Kloc, Raffaele Fitto

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vyzýva regióny ohrozené 
vyľudnením, aby zamerali investície na 
všeobecnú prístupnosť kvalitných služieb 
a infraštruktúry a vytváranie pracovných 
miest; trvá na tom, že je potrebné 
investovať do vzdelávania, rekvalifikácie 
pracovníkov, vytvárania vhodných 
podmienok na podnikanie a podpory MSP;

24. vyzýva regióny ohrozené 
vyľudnením, aby zamerali investície na 
vytváranie pracovných miest, najmä pre 
mladých ľudí vrátane tých, ktorí ukončili 
vysokoškolské vzdelávanie, ako aj na 
spôsoby podpory mladých rodín, aby sa 
usadili v týchto regiónoch, a na všeobecnú 
prístupnosť kvalitných služieb 
a infraštruktúry; trvá na tom, že je potrebné 
investovať do vzdelávania, rekvalifikácie 
pracovníkov, vytvárania vhodných 
podmienok na podnikanie a podpory MSP;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 210
Mathilde Androuët, André Rougé

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vyzýva regióny ohrozené 
vyľudnením, aby zamerali investície na 

24. vyzýva regióny ohrozené 
vyľudnením, aby zamerali investície na 
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všeobecnú prístupnosť kvalitných služieb 
a infraštruktúry a vytváranie pracovných 
miest; trvá na tom, že je potrebné 
investovať do vzdelávania, rekvalifikácie 
pracovníkov, vytvárania vhodných 
podmienok na podnikanie a podpory MSP;

prístupnosť a reorganizáciu kvalitných 
verejných služieb a infraštruktúry 
a vytváranie pracovných miest; trvá na 
tom, že je potrebné investovať do 
vzdelávania, rekvalifikácie pracovníkov, 
premiestnenia podnikov, vytvárania 
vhodných podmienok na podnikanie 
a podpory mikropodnikov a MSP, 
inovačných odvetví, krátkych 
dodávateľských reťazcov a lokalizmu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 211
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vyzýva regióny ohrozené 
vyľudnením, aby zamerali investície na 
všeobecnú prístupnosť kvalitných služieb 
a infraštruktúry a vytváranie pracovných 
miest; trvá na tom, že je potrebné 
investovať do vzdelávania, rekvalifikácie 
pracovníkov, vytvárania vhodných 
podmienok na podnikanie a podpory MSP;

24. vyzýva regióny ohrozené 
vyľudnením, aby zamerali investície na 
všeobecnú prístupnosť kvalitných služieb 
a infraštruktúry a vytváranie pracovných 
miest; trvá na tom, že je potrebné 
investovať do vzdelávania, rekvalifikácie 
pracovníkov, vytvárania vhodných 
podmienok na podnikanie a podpory MSP; 
domnieva sa, že regióny budú v tomto 
úsilí potrebovať sústredenú podporu Únie 
a členských štátov;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 212
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Sandro Gozi, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène 
Tolleret, Laurence Farreng

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vyzýva regióny ohrozené 24. vyzýva regióny ohrozené 
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vyľudnením, aby zamerali investície na 
všeobecnú prístupnosť kvalitných služieb 
a infraštruktúry a vytváranie pracovných 
miest; trvá na tom, že je potrebné 
investovať do vzdelávania, rekvalifikácie 
pracovníkov, vytvárania vhodných 
podmienok na podnikanie a podpory MSP;

vyľudnením, aby zamerali investície na 
všeobecnú prístupnosť kvalitných služieb 
a infraštruktúry a vytváranie pracovných 
miest; trvá na tom, že je potrebné 
investovať do vzdelávania, rekvalifikácie 
pracovníkov, vytvárania vhodných 
podmienok na podnikanie a podpory MSP; 
vyzýva na investície do zariadení 
starostlivosti o deti s cieľom posilniť 
účasť žien na trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Bronis Ropė

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vyzýva regióny ohrozené 
vyľudnením, aby zamerali investície na 
všeobecnú prístupnosť kvalitných služieb 
a infraštruktúry a vytváranie pracovných 
miest; trvá na tom, že je potrebné 
investovať do vzdelávania, rekvalifikácie 
pracovníkov, vytvárania vhodných 
podmienok na podnikanie a podpory MSP;

24. vyzýva regióny ohrozené 
vyľudnením, aby zamerali investície na 
všeobecnú prístupnosť kvalitných služieb 
a infraštruktúry a vytváranie pracovných 
miest, najmä vytváraním daňových 
stimulov pre spoločnosti investujúce do 
výroby v regiónoch; trvá na tom, že je 
potrebné investovať do vzdelávania, 
rekvalifikácie pracovníkov, vytvárania 
vhodných podmienok na podnikanie 
a podpory MSP;

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 214
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vyzýva regióny ohrozené 
vyľudnením, aby zamerali investície na 

24. vyzýva regióny ohrozené 
vyľudnením, aby zamerali investície na 
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všeobecnú prístupnosť kvalitných služieb 
a infraštruktúry a vytváranie pracovných 
miest; trvá na tom, že je potrebné 
investovať do vzdelávania, rekvalifikácie 
pracovníkov, vytvárania vhodných 
podmienok na podnikanie a podpory MSP;

všeobecnú prístupnosť kvalitných služieb 
a infraštruktúry a vytváranie pracovných 
miest; trvá na tom, že je potrebné 
investovať do vzdelávania, cenovo 
dostupných, prístupných a primeraných 
služieb v oblasti mobility, ako aj do 
rekvalifikácie pracovníkov, vytvárania 
vhodných podmienok na podnikanie 
a podpory MSP;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 215
Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vyzýva regióny ohrozené 
vyľudnením, aby zamerali investície na 
všeobecnú prístupnosť kvalitných služieb 
a infraštruktúry a vytváranie pracovných 
miest; trvá na tom, že je potrebné 
investovať do vzdelávania, rekvalifikácie 
pracovníkov, vytvárania vhodných 
podmienok na podnikanie a podpory MSP;

24. vyzýva regióny ohrozené 
vyľudnením, aby zamerali investície na 
všeobecnú prístupnosť kvalitných služieb 
a infraštruktúry a vytváranie pracovných 
miest; trvá na tom, že je potrebné 
investovať do vzdelávania, rekvalifikácie 
pracovníkov, vytvárania vhodných 
podmienok na podnikanie a podpory MSP; 
vyzýva členské štáty, aby posilnili svoju 
podporu na tento účel;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Krzysztof Hetman

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vyzýva regióny ohrozené 
vyľudnením, aby zamerali investície na 
všeobecnú prístupnosť kvalitných služieb 
a infraštruktúry a vytváranie pracovných 

24. vyzýva regióny ohrozené 
vyľudnením, aby zamerali investície na 
všeobecnú prístupnosť kvalitných služieb 
a infraštruktúry a vytváranie pracovných 
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miest; trvá na tom, že je potrebné 
investovať do vzdelávania, rekvalifikácie 
pracovníkov, vytvárania vhodných 
podmienok na podnikanie a podpory MSP;

miest; trvá na tom, že je potrebné 
investovať do vzdelávania, zvyšovania 
úrovne zručností a rekvalifikácie 
pracovníkov, vytvárania vhodných 
podmienok na podnikanie a podpory MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Francesca Donato, Mathilde Androuët, Rosanna Conte, Alessandro Panza, André 
Rougé, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. vyzýva regióny ohrozené 
vyľudnením, aby zamerali investície na 
všeobecnú prístupnosť kvalitných služieb 
a infraštruktúry a vytváranie pracovných 
miest; trvá na tom, že je potrebné 
investovať do vzdelávania, rekvalifikácie 
pracovníkov, vytvárania vhodných 
podmienok na podnikanie a podpory MSP;

24. vyzýva regióny ohrozené 
vyľudnením, aby zamerali investície na 
všeobecnú prístupnosť kvalitných služieb 
a infraštruktúry a vytváranie pracovných 
miest; trvá na tom, že je potrebné 
investovať do vzdelávania, rekvalifikácie 
pracovníkov, vytvárania vhodných 
podmienok na podnikanie a podpory 
mikropodnikov a MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Sandro Gozi, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène 
Tolleret, Laurence Farreng

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. zdôrazňuje úlohu mladých ľudí 
v oblasti budúcej udržateľnosti vidieckych 
spoločenstiev, uznáva, že politické 
nástroje spojené s investíciami a rastom 
sú často prepojené s vidieckymi oblasťami 
a majú menší vplyv v oblastiach s nižšou 
hustotou obyvateľstva; požaduje cielené 
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investície do podnikania na vidieku a do 
inovatívnych vidieckych MSP s osobitným 
zameraním na mladých ľudí; zdôrazňuje 
význam podpory aktraktívnosti 
znevýhodnených oblastí vrátane 
príležitostí na vzdelávanie a zamestnanie, 
ako aj zariadení a služieb pre mladých 
ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
európsky program rozvoja vidieka, ktorý 
sa bude zaoberať rôznymi 
demografickými problémami vidieckych 
oblastí z holistického hľadiska, ktorý 
posilní postavenie vidieckych 
spoločenstiev a zohľadní prechod ku 
klimatickej neutralite a digitálnu 
transformáciu a bude sa nimi zaoberať; 
zdôrazňuje, že tento program musí riešiť 
vzťah medzi vytváraním pracovných 
príležitostí – vrátane práce na diaľku –, 
zlepšovaním dopravnej infraštruktúry a 
služieb a digitálnym prepojením;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 220
Mathilde Androuët, André Rougé

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. domnieva sa, že Komisia by 
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v súvislosti s hospodárskou obnovou mala 
uvažovať o tom, ako udržať miestne 
pracovné miesta a miestne podniky vo 
„vysielajúcich“ regiónoch; domnieva sa, 
že vnútroštátne a miestne orgány by mali 
podporovať svoje hospodárstva 
prostredníctvom verejného obstarávania; 
domnieva sa, že predchádzanie väčším 
migráciám a premiestňovaniam je 
príležitosťou, ako obmedziť emisie 
skleníkových plynov, a tak dodržiavať 
ciele Európskej zelenej dohody;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 221
Alin Mituța, Vlad-Marius Botoş, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. zdôrazňuje, že v mnohých 
vidieckych oblastiach čelia deti, ktorých 
rodičia žijú a pracujú v zahraničí a ktoré 
často končia v starostlivosti rodinného 
príslušníka alebo žijú samy, ťažkostiam 
pri prístupe k základným službám; vyzýva 
regionálne a miestne samosprávy, aby 
identifikovali potreby týchto detí, vytvorili 
poradenské služby tam, kde je to vhodné, 
a uľahčili zlúčenie rodiny a prístup 
k bývaniu, zdravotnej starostlivosti 
a vzdelávaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Stéphane Bijoux, Irène Tolleret, Sandro Gozi, Laurence Farreng, Alin Mituța, Ondřej 
Knotek, Katalin Cseh, Susana Solís Pérez

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. požaduje väčšiu podporu 
regiónom, ktoré zažívajú prudký 
demografický rast, ako sú Mayotte alebo 
Guyana, a to využitím primeraných 
finančných zdrojov na zabezpečenie 
dostatočnej kontinuity základných služieb, 
ale aj kvality, najmä v oblasti vzdelávania, 
zdravotníctva a dopravy;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 223
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Návrh uznesenia
Odsek 24 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24b. vyzýva Komisiu, aby v rámci 
stratégie inteligentnej a udržateľnej 
mobility, plánu pre budúcnosť dopravy v 
Únii, zohľadnila potreby a výzvy 
vidieckych oblastí, pokiaľ ide o 
prepojenie, prístupnosť a mobilitu; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby podporovali 
investície do udržateľnej dopravnej 
infraštruktúry a verejnej dopravy vo 
vidieckych oblastiach, poskytovali cenovo 
dostupné, prístupné a spravodlivé služby v 
oblasti mobility a aby hľadali nové 
iniciatívy v oblasti zdieľaných a 
kolaboratívnych služieb mobility vo 
vidieckych oblastiach;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 224
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Sandro Gozi, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène 
Tolleret, Laurence Farreng

Návrh uznesenia
Odsek 24 b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24b. pripomína, že zdravie je základným 
ľudským právom; vyzýva na posilnenie 
verejných služieb vo vidieckych 
oblastiach, ako sú zdravotnícke 
zariadenia, s cieľom riešiť veľmi 
významné nerovnosti a rozdiely v strednej 
dĺžke života na základe miesta bydliska, 
spoločenského postavenia a úrovne 
vzdelania v niektorých členských štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González

Návrh uznesenia
Odsek 24 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24c. vyzýva Komisiu, aby budúca 
revízia usmernení pre transeurópsku 
dopravnú sieť (TEN-T) naďalej 
zabezpečovala sociálno-ekonomickú a 
územnú súdržnosť a dostupnosť v celej 
Únii a jej regiónoch; považuje za dôležité 
ďalej rozvíjať sieť TEN-T s cieľom 
zamerať sa na prepojenie medzi 
základnými a globálnymi sieťami, najmä 
vo vidieckych, okrajových, riedko 
osídlených, ostrovných a 
najvzdialenejších regiónoch; poukazuje 
na to, že zlepšenie dostupnosti vo 
vidieckych a odľahlých oblastiach bude 
mať pozitívny vplyv na správne 
fungovanie dodávateľského reťazca a 
vnútorného trhu;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 226
Isabel García Muñoz, Cristina Maestre Martín De Almagro, Mónica Silvana González
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Návrh uznesenia
Odsek 24 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24d. domnieva sa, že vidiecky cestovný 
ruch hrá veľmi dôležitú úlohu pri riešení 
javu vyľudňovania a pri zvyšovaní 
hospodárskej a demografickej 
diverzifikácie vidieckych oblastí; 
poukazuje na to, že vidiecky cestovný ruch 
je príležitosťou na podporu vytvárania 
pracovných miest a udržania obyvateľstva 
na týchto územiach, čo má pozitívny vplyv 
na rozvoj kvalitných základných služieb a 
zlepšenie prepojenia; zdôrazňuje, že 
vidiecky cestovný ruch by mohol byť 
kľúčom k prechodu na udržateľný, 
zodpovedný a inteligentný cestovný ruch;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 227
Isabel Benjumea Benjumea, Francisco José Millán Mon

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. považuje za vhodné zapojiť 
regionálne a miestne samosprávy do 
dlhodobej kooperatívnej správy vecí 
verejných a plánovania iniciatív na rôznych 
úrovniach; žiada Komisiu a členské štáty, 
aby šírili osvedčené postupy týkajúce sa 
využívania a prínosov tohto typu správy 
vecí verejných a plánovania nástrojov na 
podporu polycentrického rozvoja;

25. považuje za vhodné zapojiť 
regionálne a miestne samosprávy do 
dlhodobej kooperatívnej správy vecí 
verejných a plánovania iniciatív na rôznych 
úrovniach; žiada Komisiu a členské štáty, 
aby šírili osvedčené postupy týkajúce sa 
využívania a prínosov tohto typu správy 
vecí verejných a plánovania nástrojov na 
podporu polycentrického rozvoja; v tomto 
zmysle vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
plánovanie a riadenie Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti môžu 
centrálne vykonávať členské štáty bez 
aktívnej a skutočnej účasti regiónov, na 
rozdiel od toho, ako sa to v minulosti dialo 
v prípade štrukturálnych a investičných 
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fondov a politiky súdržnosti;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 228
Mathilde Androuët, André Rougé

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. považuje za vhodné zapojiť 
regionálne a miestne samosprávy do 
dlhodobej kooperatívnej správy vecí 
verejných a plánovania iniciatív na rôznych 
úrovniach; žiada Komisiu a členské štáty, 
aby šírili osvedčené postupy týkajúce sa 
využívania a prínosov tohto typu správy 
vecí verejných a plánovania nástrojov na 
podporu polycentrického rozvoja;

25. považuje za vhodné zapojiť 
vnútroštátne orgány a regionálne 
a miestne samosprávy do dlhodobej 
kooperatívnej správy vecí verejných 
a plánovania iniciatív na rôznych 
úrovniach; žiada Komisiu a členské štáty, 
aby šírili osvedčené postupy týkajúce sa 
využívania a prínosov tohto typu správy 
vecí verejných a plánovania nástrojov na 
podporu polycentrického rozvoja;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 229
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. považuje za vhodné zapojiť 
regionálne a miestne samosprávy do 
dlhodobej kooperatívnej správy vecí 
verejných a plánovania iniciatív na rôznych 
úrovniach; žiada Komisiu a členské štáty, 
aby šírili osvedčené postupy týkajúce sa 
využívania a prínosov tohto typu správy 
vecí verejných a plánovania nástrojov na 
podporu polycentrického rozvoja;

25. považuje za vhodné zapojiť 
regionálne a miestne samosprávy do 
dlhodobej kooperatívnej správy vecí 
verejných a plánovania iniciatív na rôznych 
úrovniach; žiada Komisiu a členské štáty, 
aby využívali nástroj posudzovania 
územného vplyvu na ďalšie navrhovanie 
politík EÚ a vnútroštátnych politík, ktoré 
majú vplyv na demografické zmeny;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 230
Isabel Benjumea Benjumea, Francisco José Millán Mon

Návrh uznesenia
Odsek 25 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25a. domnieva sa, že veľmi užitočným 
nástrojom je aj atraktívna fiškálna 
politika, ktorou sa môže zabezpečiť, aby si 
občania vybrali konkrétne územie, na 
ktorom sa usadia a zariadia si tam život; v 
rámci voľnej daňovej súťaže vytvorenie 
príťažlivých oblastí pre obchodné 
investície z dôvodu nízkych daňových 
sadzieb, zníženia daní pre rodiny a 
vrátane daňových stimulov pre 
pracovníkov a samostatne zárobkovo 
činné osoby uľahčí vytváranie 
pracovných miest, vytváranie príležitostí, 
investície a spotrebu, čo pomôže zvrátiť 
negatívne demografické trendy na 
územiach, kde sa tieto fiškálne politiky 
uplatňujú;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 231
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Alin Mituța, 
Sandro Gozi, Irène Tolleret

Návrh uznesenia
Odsek 25 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25a. žiada štatistický úrad Európskej 
komisie a národné štatistické úrady, aby 
poskytovali údaje na úrovni NUTS 3 
a LAU s cieľom lepšie monitorovať vplyv 
demografických výziev na územia; nabáda 
k tomu, aby sa ako prostriedok na 
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zníženie rozdielov vo vidieckych 
a mestských oblastiach presadzovali 
ukazovatele založené skôr na územnom 
pokrytí než na pokrytí obyvateľstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 232
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Sandro Gozi, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène 
Tolleret, Laurence Farreng, Ondřej Knotek

Návrh uznesenia
Odsek 25 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25a. zdôrazňuje úlohu miest a regiónov 
vo vyľudnených a preľudnených 
oblastiach; opätovne zdôrazňuje potrebu 
ďalších možností financovania, ktoré by 
mestá a regióny mali priamo k dispozícii 
na vykonávanie programov na miestnej 
úrovni; vyzýva na zvýšenie rozpočtu 
a rozšírenie rozsahu pôsobnosti Európskej 
mestskej iniciatívy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
Tom Berendsen

Návrh uznesenia
Odsek 25 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25a. vyzýva tvorcov politík na všetkých 
úrovniach, aby formovali svoje politiky 
tak, aby iniciatívy a vývoj vyplývajúce 
z miestnych spoločenstiev mali svoje 
miesto nielen v rámci týchto politík, ale 
aby takisto tvorili ich základ;

Or. nl



PE680.966v01-00 124/153 AM\1224331SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 234
Josianne Cutajar

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. nabáda tvorcov politík na 
regionálnej a vnútroštátnej úrovni, aby 
investovali do vedomostnej ekonomiky, 
ako aj do poskytovania služieb a stimulov 
s cieľom udržať si vysokokvalifikovaných 
pracovníkov a zriadiť výskumné centrá 
v rôznych regiónoch;

26. zastáva názor, že inovácie 
a výskum môžu mať pozitívne účinky 
presahovania na regionálnej úrovni; 
nabáda tvorcov politík na regionálnej 
a vnútroštátnej úrovni, aby investovali do 
vedomostnej ekonomiky, ako aj do 
poskytovania služieb a stimulov s cieľom 
udržať si vysokokvalifikovaných 
pracovníkov a zriadiť výskumné centrá 
v rôznych regiónoch; vyzýva na ďalší 
rozvoj synergií medzi európskymi 
štrukturálnymi a investičnými fondmi 
a programom Horizont Európa, ako aj 
ďalšími iniciatívami, ako sú iniciatívy, 
ktoré podporuje Európsky inovačný 
a technologický inštitút;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. nabáda tvorcov politík na 
regionálnej a vnútroštátnej úrovni, aby 
investovali do vedomostnej ekonomiky, 
ako aj do poskytovania služieb a stimulov 
s cieľom udržať si vysokokvalifikovaných 
pracovníkov a zriadiť výskumné centrá 
v rôznych regiónoch;

26. nabáda členské štáty, aby v plnej 
miere zapojili regionálne a miestne 
samosprávy do všetkých fáz procesu 
prípravy a vykonávania plánu obnovy; 
nabáda miestne a regionálne samosprávy, 
aby využívali nový Mechanizmus na 
podporu obnovy a odolnosti na 
investovanie do rozšírenia 
širokopásmového pripojenia s cieľom 
investovať do podpory digitálneho 
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hospodárstva, ako aj do poskytovania 
kvalitných a základných verejných 
služieb, udržať si vysokokvalifikovaných 
pracovníkov a zabezpečiť atraktívnosť 
vyľudnených oblastí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. nabáda tvorcov politík na 
regionálnej a vnútroštátnej úrovni, aby 
investovali do vedomostnej ekonomiky, 
ako aj do poskytovania služieb a stimulov 
s cieľom udržať si vysokokvalifikovaných 
pracovníkov a zriadiť výskumné centrá 
v rôznych regiónoch;

26. nabáda tvorcov politík na 
regionálnej a vnútroštátnej úrovni, aby 
využívali nový Mechanizmus na podporu 
obnovy a odolnosti na investovanie do 
rozšírenia širokopásmového pripojenia 
s cieľom podporiť vedomostnú 
ekonomiku, ako aj do poskytovania 
vysokokvalitných verejných služieb 
a stimulov, vďaka ktorým je možné udržať 
si vysokokvalifikovaných pracovníkov 
a presadzovať tzv. trojitú špirálu s cieľom 
zabezpečiť atraktívnosť vyľudnených 
oblastí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 237
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Alin Mituța, 
Ondřej Knotek, Sandro Gozi, Irène Tolleret

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. nabáda tvorcov politík na 26. nabáda tvorcov politík na 
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regionálnej a vnútroštátnej úrovni, aby 
investovali do vedomostnej ekonomiky, 
ako aj do poskytovania služieb a stimulov 
s cieľom udržať si vysokokvalifikovaných 
pracovníkov a zriadiť výskumné centrá 
v rôznych regiónoch;

regionálnej a vnútroštátnej úrovni, aby 
investovali do digitálnej a vedomostnej 
ekonomiky, ako aj do poskytovania služieb 
a stimulov s cieľom udržať si 
vysokokvalifikovaných pracovníkov 
a zriadiť výskumné centrá v rôznych 
regiónoch s cieľom zabezpečiť 
atraktívnosť vyľudnených oblastí pre 
mladých talentovaných pracovníkov 
a podnikateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 238
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. nabáda tvorcov politík na 
regionálnej a vnútroštátnej úrovni, aby 
investovali do vedomostnej ekonomiky, 
ako aj do poskytovania služieb a stimulov 
s cieľom udržať si vysokokvalifikovaných 
pracovníkov a zriadiť výskumné centrá 
v rôznych regiónoch;

26. nabáda tvorcov politík na 
regionálnej a vnútroštátnej úrovni, aby 
investovali do vedomostnej ekonomiky, 
ako aj do poskytovania služieb a stimulov 
s cieľom udržať si vysokokvalifikovaných 
pracovníkov a zriadiť výskumné centrá 
v rôznych regiónoch, ako aj čerpať 
finančné prostriedky z Mechanizmu na 
podporu obnovy a odolnosti;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 239
Álvaro Amaro

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. nabáda tvorcov politík na 
regionálnej a vnútroštátnej úrovni, aby 
investovali do vedomostnej ekonomiky, 
ako aj do poskytovania služieb a stimulov 

26. nabáda tvorcov politík na 
regionálnej a vnútroštátnej úrovni, aby 
investovali do vedomostnej ekonomiky, 
ako aj do poskytovania zdrojov, služieb 
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s cieľom udržať si vysokokvalifikovaných 
pracovníkov a zriadiť výskumné centrá 
v rôznych regiónoch;

a stimulov s cieľom udržať si 
vysokokvalifikovaných pracovníkov 
a zriadiť výskumné centrá v rôznych 
regiónoch;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 240
Alin Mituța, Vlad-Marius Botoş, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret

Návrh uznesenia
Odsek 26 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26a. zdôrazňuje, že sezónni pracovníci 
sú dôležití na doplnenie nedostatočného 
počtu pracovníkov v určitých odvetviach, 
najmä v poľnohospodárstve; zdôrazňuje, 
že viaceré členské štáty zaviedli opatrenia 
na zmiernenie účinkov pandémie COVID-
19, ktorá negatívne ovplyvnila sezónnych 
pracovníkov; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zabezpečili dôstojné pracovné 
a životné podmienky sezónnych 
pracovníkov a uznali ich hospodársku 
a sociálnu strategickú hodnotu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Álvaro Amaro

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. odporúča vypracovať takzvané 
oázové stratégie zamerané na 
najúspešnejšie, najviac životaschopné 
a rastúce odvetvia využívaním miestneho 
potenciálu na rozvoj regiónu; vyzýva 
miestne a regionálne samosprávy, aby sa 
sústredili na prilákanie mladých, 

27. odporúča vypracovať takzvané 
oázové stratégie zamerané na 
najúspešnejšie, najviac životaschopné 
a rastúce odvetvia využívaním miestneho 
potenciálu na rozvoj regiónu; vyzýva 
miestne a regionálne samosprávy, aby sa 
sústredili na prilákanie mladých, 
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kvalifikovaných a talentovaných 
pracovníkov, podporovanie podnikania 
a využívanie miestnych a vnútroštátnych 
stimulov a stimulov EÚ; zdôrazňuje úlohu 
takzvanej striebornej ekonomiky v zmene 
politiky vo vidieckych oblastiach, keď sa 
problém starnúceho obyvateľstva stáva 
príležitosťou na rozvoj vidieckych oblastí;

kvalifikovaných a talentovaných 
pracovníkov, podporovanie podnikania 
a využívanie miestnych a vnútroštátnych 
stimulov a stimulov EÚ; ďalej zdôrazňuje 
význam presadzovania opatrení na 
podporu solidarity medzi generáciami, 
aktívneho starnutia a príležitostí 
ponúkaných takzvanou striebornou 
ekonomikou v hlavnej zmene politiky vo 
vidieckych oblastiach, keď sa problém 
starnúceho obyvateľstva stáva príležitosťou 
na rozvoj vidieckych oblastí;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 242
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Alin Mituța, 
Sandro Gozi, Irène Tolleret

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. odporúča vypracovať takzvané 
oázové stratégie zamerané na 
najúspešnejšie, najviac životaschopné 
a rastúce odvetvia využívaním miestneho 
potenciálu na rozvoj regiónu; vyzýva 
miestne a regionálne samosprávy, aby sa 
sústredili na prilákanie mladých, 
kvalifikovaných a talentovaných 
pracovníkov, podporovanie podnikania 
a využívanie miestnych a vnútroštátnych 
stimulov a stimulov EÚ; zdôrazňuje úlohu 
takzvanej striebornej ekonomiky v zmene 
politiky vo vidieckych oblastiach, keď sa 
problém starnúceho obyvateľstva stáva 
príležitosťou na rozvoj vidieckych oblastí;

27. nabáda regióny, aby využili svoje 
konkurenčné výhody stanovené 
v stratégiách inteligentnej špecializácie; 
odporúča vypracovať takzvané oázové 
stratégie zamerané na najúspešnejšie, 
najviac životaschopné a rastúce odvetvia 
využívaním miestneho potenciálu na 
rozvoj regiónu; vyzýva miestne 
a regionálne samosprávy, aby sa sústredili 
na prilákanie mladých, kvalifikovaných 
a talentovaných pracovníkov, 
podporovanie podnikania a využívanie 
miestnych a vnútroštátnych stimulov 
a stimulov EÚ; zdôrazňuje úlohu takzvanej 
striebornej ekonomiky v zmene politiky vo 
vidieckych oblastiach, keď sa problém 
starnúceho obyvateľstva stáva príležitosťou 
na rozvoj vidieckych oblastí;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 243
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. odporúča vypracovať takzvané 
oázové stratégie zamerané na 
najúspešnejšie, najviac životaschopné 
a rastúce odvetvia využívaním miestneho 
potenciálu na rozvoj regiónu; vyzýva 
miestne a regionálne samosprávy, aby sa 
sústredili na prilákanie mladých, 
kvalifikovaných a talentovaných 
pracovníkov, podporovanie podnikania 
a využívanie miestnych a vnútroštátnych 
stimulov a stimulov EÚ; zdôrazňuje úlohu 
takzvanej striebornej ekonomiky v zmene 
politiky vo vidieckych oblastiach, keď sa 
problém starnúceho obyvateľstva stáva 
príležitosťou na rozvoj vidieckych oblastí;

27. odporúča vypracovať takzvané 
oázové stratégie zamerané na 
najúspešnejšie, najviac životaschopné 
a rastúce odvetvia využívaním miestneho 
potenciálu na rozvoj regiónu; vyzýva 
miestne a regionálne samosprávy, aby 
investovali do iniciatívy záruky pre 
mladých ľudí, ktorá je zameraná na 
prilákanie mladých, kvalifikovaných 
a talentovaných pracovníkov, 
podporovanie podnikania a využívanie 
miestnych a vnútroštátnych stimulov 
a stimulov EÚ; zdôrazňuje úlohu takzvanej 
striebornej ekonomiky v zmene politiky vo 
vidieckych oblastiach, keď sa problém 
starnúceho obyvateľstva stáva príležitosťou 
na rozvoj vidieckych oblastí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 244
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Izabela-Helena 
Kloc, Raffaele Fitto

Návrh uznesenia
Odsek 27

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27. odporúča vypracovať takzvané 
oázové stratégie zamerané na 
najúspešnejšie, najviac životaschopné 
a rastúce odvetvia využívaním miestneho 
potenciálu na rozvoj regiónu; vyzýva 
miestne a regionálne samosprávy, aby sa 
sústredili na prilákanie mladých, 

27. odporúča vypracovať takzvané 
oázové stratégie zamerané na 
najúspešnejšie, najviac životaschopné 
a rastúce odvetvia využívaním miestneho 
potenciálu na rozvoj regiónu; vyzýva 
miestne a regionálne samosprávy, aby sa 
sústredili na prilákanie mladých, 
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kvalifikovaných a talentovaných 
pracovníkov, podporovanie podnikania 
a využívanie miestnych a vnútroštátnych 
stimulov a stimulov EÚ; zdôrazňuje úlohu 
takzvanej striebornej ekonomiky v zmene 
politiky vo vidieckych oblastiach, keď sa 
problém starnúceho obyvateľstva stáva 
príležitosťou na rozvoj vidieckych oblastí;

kvalifikovaných a talentovaných 
pracovníkov a aby si udržali všetkých 
takýchto pracovníkov, ktorí sú 
v súčasnosti zamestnaní, ako aj na 
podporovanie podnikania a využívanie 
miestnych a vnútroštátnych stimulov 
a stimulov EÚ; zdôrazňuje úlohu takzvanej 
striebornej ekonomiky v zmene politiky vo 
vidieckych oblastiach, keď sa problém 
starnúceho obyvateľstva stáva príležitosťou 
na rozvoj vidieckych oblastí;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 245
François Alfonsi

Návrh uznesenia
Odsek 27 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

27a. vyzýva členské štáty a Európsku 
komisiu, aby preskúmali možnosť prijať 
jasné celoeurópske takzvané stratégie 
diaspóry, ktoré by mali byť zamerané na 
podporu procesov návratu tých, ktorí 
odišli do „atraktívnejšieho“ regiónu 
a rozmýšľali by o prípadnom návrate, 
a prispeli tak k rozvoju „vysielajúceho“ 
regiónu zručnosťami, znalosťami 
a zdrojmi, ktoré nadobudli inde; 
domnieva sa, že tieto stratégie by mohli 
stavať na vzájomne prospešných 
partnerstvách medzi krajinami, ktoré 
podporujú spätnú migráciu, a prípadne 
zapojiť aj nenavracajúcich sa migrantov 
do podpory vytvárania vedomostných sietí 
a investícií do ľudského kapitálu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 246
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
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González, Nora Mebarek
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Odsek 28

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28. zdôrazňuje potrebu širšej územnej 
perspektívy na posilnenie sietí menej 
významných miest a menších obcí 
s cieľom využiť ich významný potenciál na 
posilnenie územnej, hospodárskej 
a sociálnej súdržnosti mimo ich 
bezprostredných hraníc, a to 
prostredníctvom väčšej spolupráce medzi 
mestami a vidiekom a na regionálnej 
úrovni;

28. zdôrazňuje potrebu širšej územnej 
perspektívy v súlade s novou Lipskou 
chartou: „Transformative Power of Cities 
for the Common Good“ (Transformačný 
potenciál miest využiteľný pre verejné 
blaho) a „Územnou agendou 2030“ na 
posilnenie sietí menej významných miest 
a menších obcí s cieľom využiť ich 
významný potenciál na posilnenie 
územnej, hospodárskej a sociálnej 
súdržnosti mimo ich bezprostredných 
hraníc, a to prostredníctvom väčšieho 
prepojenia medzi mestami a vidiekom, 
funkčných oblastí a regionálnej 
spolupráce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

Návrh uznesenia
Odsek 28 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28a. žiada štatistický úrad Európskej 
komisie, aby poskytoval údaje 
ukazovateľov v oblasti kvality života na 
úrovni NUTS 3 a LAU s cieľom 
monitorovať vplyv demografických výziev 
na územia; zdôrazňuje možnosť 
členských štátov využívať Mechanizmus 
na podporu obnovy a odolnosti na 
modernizáciu kapacity zberu údajov na 
týchto úrovniach s cieľom zabezpečiť, aby 
vnútroštátne investičné politiky 
a európske údaje zodpovedali skutočnej 
situácii na týchto územiach;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 248
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Odsek 28 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

28a. žiada štatistický úrad Európskej 
komisie, aby poskytoval údaje 
ukazovateľov v oblasti kvality života na 
úrovni NUTS 3 a LAU s cieľom 
monitorovať vplyv demografických výziev 
na územia; zdôrazňuje možnosť 
členských štátov využívať Mechanizmus 
na podporu obnovy a odolnosti na 
modernizáciu kapacity zberu údajov na 
týchto úrovniach s cieľom zabezpečiť, aby 
vnútroštátne investičné politiky 
a európske údaje zodpovedali skutočnej 
situácii na týchto územiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 249
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Alin Mituța, 
Sandro Gozi, Irène Tolleret

Návrh uznesenia
Odsek 29

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29. vyzýva Komisiu, aby sa zamerala 
na koordináciu politiky na úrovni EÚ, 
pokiaľ ide o otázky týkajúce sa oblastí 
funkčnej spolupráce na rôznych úrovniach, 
ako je cezhraničná, makroregionálna 
spolupráca a spolupráca medzi vidiekom 
a mestami, s cieľom riešiť demografické 

29. vyzýva Komisiu, aby sa zamerala 
na koordináciu politiky na úrovni EÚ, 
pokiaľ ide o otázky týkajúce sa oblastí 
funkčnej spolupráce na rôznych úrovniach, 
ako je cezhraničná, makroregionálna 
spolupráca a spolupráca medzi vidiekom 
a mestami, s cieľom riešiť demografické 
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výzvy; výzvy; naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
zosúladili svoje národné demografické 
plány so správou Európskej komisie 
o vplyve demografických zmien v Európe 
a dlhodobej vízii pre vidiecke oblasti; 
domnieva sa, že na budúcej Konferencii 
o budúcnosti Európy by sa malo 
navrhnúť vymedzenie oblastí, ktoré čelia 
závažným a trvalým prírodným 
a demografickým znevýhodneniam 
uvedeným v článku 174 (ZFEÚ), s cieľom 
zabezpečiť dlhodobú podporu kľúčových 
politík EÚ prostredníctvom prístupu 
vychádzajúceho z miestnych daností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh uznesenia
Odsek 29 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

29a. žiada Komisiu o presnú definíciu 
pojmu „závažné a trvalé znevýhodnenie 
demografickými podmienkami“ v článku 
174 ZFEÚ a článku 121 nariadenia (EÚ) 
č. 1303/2013, ktorá umožní štatisticky 
kvantifikovať demografické výzvy; 
opakuje svoj návrh, aby sa „regióny 
trpiace závažnými a trvalými 
demografickými znevýhodneniami“ 
definovali ako regióny úrovne NUTS 3 a 
zoskupenia miestnych samospráv, ktoré v 
rokoch 2007 až 2017 dosiahli priemerný 
pokles počtu obyvateľov o viac ako 1 % 
alebo ktoré majú hustotu obyvateľstva 
menej ako 12,5 obyvateľa na km2 v riedko 
osídlených oblastiach alebo menej ako 
8 obyvateľov na km2 vo veľmi riedko 
osídlených oblastiach;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 251
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Alin Mituța, 
Ondřej Knotek, Sandro Gozi, Irène Tolleret

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. trvá na tom, že je potrebné zamerať 
investície na informačné a komunikačné 
technológie, keďže majú potenciál zmenšiť 
vzdialenosť medzi používateľmi a prilákať 
vysokokvalifikovaných pracovníkov; 
zdôrazňuje, že je dôležité financovať 
rozvoj a zavádzanie týchto technológií 
v spoločnostiach a na školách vo 
vidieckych a izolovaných regiónoch 
a regiónoch s transformujúcim sa 
priemyslom;

30. trvá na tom, že je potrebné zamerať 
investície na informačné a komunikačné 
technológie, keďže majú potenciál zmenšiť 
vzdialenosť medzi používateľmi a prilákať 
vysokokvalifikovaných pracovníkov; 
zdôrazňuje, že je dôležité financovať 
rozvoj a zavádzanie týchto technológií 
v spoločnostiach a na školách vo 
vidieckych a izolovaných regiónoch 
a regiónoch s transformujúcim sa 
priemyslom; zdôrazňuje význam 
rovnakého a súbežného zavádzania týchto 
technológií v regiónoch, aby sa zabránilo 
ďalšiemu prehlbovaniu rozdielov 
v atraktívnosti a digitálnej priepasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 252
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. trvá na tom, že je potrebné zamerať 
investície na informačné a komunikačné 
technológie, keďže majú potenciál zmenšiť 
vzdialenosť medzi používateľmi a prilákať 
vysokokvalifikovaných pracovníkov; 
zdôrazňuje, že je dôležité financovať 
rozvoj a zavádzanie týchto technológií 
v spoločnostiach a na školách vo 
vidieckych a izolovaných regiónoch 

30. trvá na tom, že je potrebné zamerať 
investície na informačné a komunikačné 
technológie, keďže majú potenciál zmenšiť 
vzdialenosť medzi používateľmi a prilákať 
vysokokvalifikovaných pracovníkov, 
s cieľom predchádzať digitálnej priepasti 
a zabezpečiť digitálnu súdržnosť; 
zdôrazňuje, že je dôležité financovať 
infraštruktúry, rozvoj a zavádzanie týchto 
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a regiónoch s transformujúcim sa 
priemyslom;

technológií v spoločnostiach a na školách 
vo vidieckych a izolovaných regiónoch 
a regiónoch s transformujúcim sa 
priemyslom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 253
Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. trvá na tom, že je potrebné zamerať 
investície na informačné a komunikačné 
technológie, keďže majú potenciál zmenšiť 
vzdialenosť medzi používateľmi a prilákať 
vysokokvalifikovaných pracovníkov; 
zdôrazňuje, že je dôležité financovať 
rozvoj a zavádzanie týchto technológií 
v spoločnostiach a na školách vo 
vidieckych a izolovaných regiónoch 
a regiónoch s transformujúcim sa 
priemyslom;

30. trvá na tom, že je potrebné zamerať 
investície na informačné a komunikačné 
technológie, keďže majú potenciál zmenšiť 
vzdialenosť medzi používateľmi a prilákať 
vysokokvalifikovaných pracovníkov, 
s cieľom predchádzať digitálnej priepasti 
a zabezpečiť digitálnu súdržnosť; 
zdôrazňuje, že je dôležité financovať 
infraštruktúry, rozvoj a zavádzanie týchto 
technológií v MSP a na školách vo 
vidieckych a izolovaných regiónoch 
a regiónoch s transformujúcim sa 
priemyslom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 254
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. trvá na tom, že je potrebné zamerať 
investície na informačné a komunikačné 
technológie, keďže majú potenciál zmenšiť 
vzdialenosť medzi používateľmi a prilákať 
vysokokvalifikovaných pracovníkov; 
zdôrazňuje, že je dôležité financovať 

30. trvá na tom, že je potrebné zamerať 
investície na informačné a komunikačné 
technológie, keďže majú potenciál zmenšiť 
vzdialenosť medzi používateľmi a prilákať 
vysokokvalifikovaných pracovníkov; 
zdôrazňuje, že je dôležité financovať 
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rozvoj a zavádzanie týchto technológií 
v spoločnostiach a na školách vo 
vidieckych a izolovaných regiónoch 
a regiónoch s transformujúcim sa 
priemyslom;

rozvoj a zavádzanie týchto technológií 
v spoločnostiach a na školách vo 
vidieckych a izolovaných regiónoch 
a regiónoch s transformujúcim sa 
priemyslom, a to aj z prostriedkov 
Mechanizmu na podporu obnovy a 
odolnosti;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 255
Bronis Ropė

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. trvá na tom, že je potrebné zamerať 
investície na informačné a komunikačné 
technológie, keďže majú potenciál zmenšiť 
vzdialenosť medzi používateľmi a prilákať 
vysokokvalifikovaných pracovníkov; 
zdôrazňuje, že je dôležité financovať 
rozvoj a zavádzanie týchto technológií 
v spoločnostiach a na školách vo 
vidieckych a izolovaných regiónoch 
a regiónoch s transformujúcim sa 
priemyslom;

30. trvá na tom, že je potrebné zamerať 
investície na informačné a komunikačné 
technológie a ľudský kapitál, keďže majú 
potenciál zmenšiť vzdialenosť medzi 
používateľmi a prilákať 
vysokokvalifikovaných pracovníkov; 
zdôrazňuje, že je dôležité financovať 
rozvoj a zavádzanie týchto technológií 
v spoločnostiach a na školách vo 
vidieckych a izolovaných regiónoch 
a regiónoch s transformujúcim sa 
priemyslom;

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 256
Francesca Donato, Mathilde Androuët, Rosanna Conte, Alessandro Panza, André 
Rougé, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. trvá na tom, že je potrebné zamerať 
investície na informačné a komunikačné 
technológie, keďže majú potenciál zmenšiť 

30. trvá na tom, že je potrebné zamerať 
investície na infraštruktúry mobility 
a miestneho zdravotníctva, keďže majú 
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vzdialenosť medzi používateľmi a prilákať 
vysokokvalifikovaných pracovníkov; 
zdôrazňuje, že je dôležité financovať 
rozvoj a zavádzanie týchto technológií 
v spoločnostiach a na školách vo 
vidieckych a izolovaných regiónoch 
a regiónoch s transformujúcim sa 
priemyslom;

potenciál zmenšiť vzdialenosť medzi 
používateľmi a prilákať pracovníkov; 
zdôrazňuje, že je dôležité financovať 
rozvoj a zavádzanie pracovných zručností 
v spoločnostiach a na školách vo 
vidieckych, ostrovných, horských 
a izolovaných regiónoch a regiónoch 
s transformujúcim sa priemyslom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 257
Bronis Ropė

Návrh uznesenia
Odsek 30

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30. trvá na tom, že je potrebné zamerať 
investície na informačné a komunikačné 
technológie, keďže majú potenciál zmenšiť 
vzdialenosť medzi používateľmi a prilákať 
vysokokvalifikovaných pracovníkov; 
zdôrazňuje, že je dôležité financovať 
rozvoj a zavádzanie týchto technológií 
v spoločnostiach a na školách vo 
vidieckych a izolovaných regiónoch 
a regiónoch s transformujúcim sa 
priemyslom;

30. trvá na tom, že je potrebné zamerať 
investície na informačné a komunikačné 
technológie, keďže majú potenciál zmenšiť 
vzdialenosť medzi používateľmi a prilákať 
vysokokvalifikovaných pracovníkov; 
zdôrazňuje, že je dôležité financovať 
rozvoj a zavádzanie týchto technológií 
v spoločnostiach a na školách vo 
vidieckych a izolovaných regiónoch 
a regiónoch s transformujúcim sa 
priemyslom;

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 258
François Alfonsi

Návrh uznesenia
Odsek 30 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30a. so znepokojením konštatuje, že 
digitálna prepojenosť vo vidieckych 
oblastiach predstavuje v priemere 
približne polovicu (47 %) celej EÚ, 
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a poukazuje na to, že je potrebné riešiť 
digitálnu priepasť medzi mestami 
a vidiekom, aby sa vidiecke oblasti stali 
atraktívnejšími pre mladých ľudí a aby sa 
znížil trend vyľudňovania; zdôrazňuje, že 
posilnenie digitálnej prepojenosti 
v oblastiach zasiahnutých vyľudňovaním, 
zabezpečenie primeraného prístupu 
k širokopásmovému internetu pre 
všetkých občanov v týchto oblastiach 
a uprednostňovanie digitalizácie malých 
podnikov je takisto nevyhnutné pre 
oživenie z hospodárskeho, sociálneho 
a demografického hľadiska;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 259
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Alin Mituța, 
Sandro Gozi, Irène Tolleret

Návrh uznesenia
Odsek 30 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30a. vyzýva členské štáty a regióny, aby 
účinnejším spôsobom využili potenciál 
digitalizácie na rozvoj a poskytovanie 
kvalitných služieb starostlivosti; 
pripomína, že digitalizácia a prepojenosť 
ponúkajú napríklad zjednodušením 
monitorovania zdravia alebo 
telekonzultáciami príležitosti na 
poskytovanie zdravotníckych služieb 
v riedko osídlených oblastiach alebo 
oblastiach, ktoré čelia prírodným alebo 
demografickým výzvam a často nemajú 
dostatočnú základnú infraštruktúru 
v oblasti zdravotnej starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 260
Josianne Cutajar
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Návrh uznesenia
Odsek 30 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

30a. zdôrazňuje potenciál modrého 
hospodárstva zvrátiť negatívny 
demografický trend na európskych 
malých ostrovoch a v okrajových 
prímorských regiónoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 261
Susana Solís Pérez, Katalin Cseh, Stéphane Bijoux, Laurence Farreng, Alin Mituța, 
Ondřej Knotek, Sandro Gozi, Irène Tolleret

Návrh uznesenia
Odsek 31

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

31. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby podporovali „magnetické mestá“, 
pretože hlavne ony prispievajú 
k budovaniu regionálnych „pólov rastu“; 
zdôrazňuje, že menej významné mestá 
zohrávajú rozhodujúcu úlohu 
v regionálnom rozvoji, a vyzýva členské 
štáty, aby zaviedli do praxe stratégie pre 
harmonizovaný rozvoj týchto miest;

31. uznáva, že „magnetické mestá“ 
primárne prispievajú k budovaniu 
regionálnych „pólov rastu“; zdôrazňuje 
však, že menej významné mestá zohrávajú 
rozhodujúcu úlohu v regionálnom rozvoji, 
v tejto súvislosti vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby zaviedli do praxe stratégie pre 
harmonizovaný rozvoj týchto miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 262
Francesca Donato, Mathilde Androuët, Rosanna Conte, Alessandro Panza, André 
Rougé, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. domnieva sa, že obce by mali 32. domnieva sa, že obce by mali 
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presadzovať iniciatívy „otvorených 
inovácií“ a využívať pritom vedomosti na 
urýchlenie procesu inovácií a rozvoj 
prístupu založeného na spolupráci 
s príslušnými partnermi 
a zainteresovanými stranami s cieľom 
vytvoriť inovačné ekosystémy;

okrem iniciatív „otvorených inovácií“ 
presadzovať sociálne, kultúrne 
a obchodné iniciatívy a využívať pritom 
vedomosti na urýchlenie procesu inovácií 
a rozvoj prístupu založeného na spolupráci 
s príslušnými partnermi 
a zainteresovanými stranami s cieľom 
vytvoriť kultúrne a priaznivé 
podnikateľské ekosystémy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 263
Mathilde Androuët, André Rougé

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. domnieva sa, že obce by mali 
presadzovať iniciatívy „otvorených 
inovácií“ a využívať pritom vedomosti na 
urýchlenie procesu inovácií a rozvoj 
prístupu založeného na spolupráci 
s príslušnými partnermi 
a zainteresovanými stranami s cieľom 
vytvoriť inovačné ekosystémy;

32. domnieva sa, že obce by mali 
presadzovať vytváranie inovačných 
zoskupení podporovaných politikou 
v oblasti ochrany digitálnej a priemyselnej 
nezávislosti na úrovni členských štátov 
a Európskej únie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 264
Tom Berendsen

Návrh uznesenia
Odsek 32

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32. domnieva sa, že obce by mali 
presadzovať iniciatívy „otvorených 
inovácií“ a využívať pritom vedomosti na 
urýchlenie procesu inovácií a rozvoj 
prístupu založeného na spolupráci 
s príslušnými partnermi 

32. domnieva sa, že obce by mali 
presadzovať iniciatívy „otvorených 
inovácií“ a využívať pritom vedomosti na 
urýchlenie procesu inovácií a rozvoj 
prístupu založeného na spolupráci 
s príslušnými partnermi 
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a zainteresovanými stranami s cieľom 
vytvoriť inovačné ekosystémy;

a zainteresovanými stranami s cieľom 
vytvoriť regionálne inovačné ekosystémy;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 265
François Alfonsi

Návrh uznesenia
Odsek 32 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

32a. zdôrazňuje, že ak by sa riadne 
vykonávanie činností modrého 
hospodárstva dôkladne monitorovalo 
s cieľom zmierniť akékoľvek negatívne 
environmentálne externality a zvýšiť 
sociálno-ekonomické prínosy pre celý 
hodnotový reťazec vrátane malých 
podnikov, vnútrozemských území 
a miestnych občanov, mohlo by pomôcť 
v boji proti vyľudňovaniu v južnej Európe 
a prispieť k rozšíreniu príjmov 
z pobrežných miest do obcí na vidieku, 
zvýšiť sociálne začlenenie a dosiahnuť 
ciele zakotvené v Európskej zelenej 
dohode;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 266
Bronis Ropė

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. odporúča v prípade potreby 
reformu systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy v členských štátoch v kombinácii 
s politikami na zabránenie trvalému úniku 
mozgov z „vysielajúcich“ regiónov; trvá na 
využívaní miestnych a regionálnych výhod, 

33. odporúča v prípade potreby 
reformu systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy v členských štátoch v kombinácii 
s politikami na zabránenie trvalému úniku 
mozgov z „vysielajúcich“ regiónov; trvá na 
využívaní miestnych a regionálnych výhod, 
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ako aj na rozvoji hospodárskych 
a sociálnych zariadení, a to nielen s cieľom 
zabrániť úniku mozgov, ale aj zvrátiť tento 
jav;

ako aj na rozvoji hospodárskych 
a sociálnych zariadení, a to nielen s cieľom 
zabrániť úniku mozgov, ale aj zvrátiť tento 
jav; odporúča, aby inštitúcie 
vysokoškolského vzdelávania, ktoré sa 
zameriavajú na odbornú prípravu 
študentov študujúcich poľnohospodárstvo 
a ekonomiku vidieka, hľadali spôsoby, 
ako zvýšiť možnosti 
prijímania/uprednostňovania absolventov 
z „vysielajúcich“ regiónov, a tak zvýšiť 
ich možnosti na získanie vysokoškolského 
vzdelania a návrat po jeho nadobudnutí 
do „vysielajúceho“ regiónu, v ktorom 
môžu prispievať k jeho hospodárskej 
životaschopnosti;

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 267
Josianne Cutajar

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. odporúča v prípade potreby 
reformu systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy v členských štátoch v kombinácii 
s politikami na zabránenie trvalému úniku 
mozgov z „vysielajúcich“ regiónov; trvá na 
využívaní miestnych a regionálnych výhod, 
ako aj na rozvoji hospodárskych 
a sociálnych zariadení, a to nielen s cieľom 
zabrániť úniku mozgov, ale aj zvrátiť tento 
jav;

33. odporúča v prípade potreby 
reformu systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy v členských štátoch v kombinácii 
s politikami na zabránenie trvalému úniku 
mozgov z „vysielajúcich“ regiónov; trvá na 
využívaní miestnych a regionálnych výhod, 
ako aj na rozvoji hospodárskych 
a sociálnych zariadení, a to nielen s cieľom 
zabrániť úniku mozgov, ale aj zvrátiť tento 
jav; zastáva názor, že odborné vzdelávanie 
a príprava môžu predstavovať účinný 
spôsob, ako zlepšiť zručnosti pracovníkov 
a zvýšiť ich odolnosť voči rýchlej 
dynamike trhu práce, a tým prispieť 
k predchádzaniu úniku mozgov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 268
François Alfonsi

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. odporúča v prípade potreby 
reformu systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy v členských štátoch v kombinácii 
s politikami na zabránenie trvalému úniku 
mozgov z „vysielajúcich“ regiónov; trvá na 
využívaní miestnych a regionálnych výhod, 
ako aj na rozvoji hospodárskych 
a sociálnych zariadení, a to nielen s cieľom 
zabrániť úniku mozgov, ale aj zvrátiť tento 
jav;

33. domnieva sa, že problém úniku 
mozgov v Európskej únii je zložitý 
a viacfaktorový, a požaduje od Únie aj 
členských štátov pragmatickú politickú 
reakciu; odporúča v prípade potreby 
prehodnotenie systémov vzdelávania 
a odbornej prípravy v členských štátoch, 
ktoré by mali byť zamerané na zabránenie 
trvalému úniku mozgov z „vysielajúcich“ 
regiónov; trvá na využívaní miestnych 
a regionálnych výhod, ako aj na rozvoji 
hospodárskych a sociálnych zariadení, a to 
nielen s cieľom zabrániť úniku mozgov, ale 
aj zvrátiť tento jav;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 269
Alin Mituța, Vlad-Marius Botoş, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, 
Irène Tolleret, Susana Solís Pérez

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. odporúča v prípade potreby 
reformu systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy v členských štátoch v kombinácii 
s politikami na zabránenie trvalému úniku 
mozgov z „vysielajúcich“ regiónov; trvá na 
využívaní miestnych a regionálnych výhod, 
ako aj na rozvoji hospodárskych 
a sociálnych zariadení, a to nielen s cieľom 
zabrániť úniku mozgov, ale aj zvrátiť tento 
jav;

33. odporúča v prípade potreby 
reformu systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy v členských štátoch v kombinácii 
s politikami na zabránenie trvalému úniku 
mozgov z „vysielajúcich“ regiónov; trvá na 
využívaní miestnych a regionálnych výhod, 
ako aj na rozvoji hospodárskych 
a sociálnych zariadení, a to nielen s cieľom 
zabrániť úniku mozgov, ale aj zvrátiť tento 
jav; nabáda regionálne a miestne 
samosprávy, aby uľahčili prístup 
k duálnemu vzdelávaniu s cieľom zlepšiť 
prechod do zamestnania po ukončení 
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vzdelávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 270
Mathilde Androuët, André Rougé

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. odporúča v prípade potreby 
reformu systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy v členských štátoch v kombinácii 
s politikami na zabránenie trvalému úniku 
mozgov z „vysielajúcich“ regiónov; trvá na 
využívaní miestnych a regionálnych výhod, 
ako aj na rozvoji hospodárskych 
a sociálnych zariadení, a to nielen s cieľom 
zabrániť úniku mozgov, ale aj zvrátiť tento 
jav;

33. odporúča členským štátom, aby 
v prípade potreby začali s úvahami 
a reformami systémov vzdelávania 
a odbornej prípravy a systému 
odmeňovania výskumných pracovníkov 
a vysokokvalifikovaných pracovníkov na 
zabránenie trvalému úniku mozgov 
z „vysielajúcich“ regiónov; trvá na 
využívaní miestnych a regionálnych výhod, 
ako aj na rozvoji hospodárskych 
a sociálnych zariadení, a to nielen s cieľom 
zabrániť úniku mozgov, ale aj zvrátiť tento 
jav, na úrovni EÚ, ako aj na úrovni mimo 
EÚ;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 271
Stanislav Polčák

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. odporúča v prípade potreby 
reformu systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy v členských štátoch v kombinácii 
s politikami na zabránenie trvalému úniku 
mozgov z „vysielajúcich“ regiónov; trvá na 
využívaní miestnych a regionálnych výhod, 
ako aj na rozvoji hospodárskych 
a sociálnych zariadení, a to nielen s cieľom 

33. odporúča v prípade potreby 
reformu systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy v členských štátoch v kombinácii 
s politikami na zabránenie trvalému úniku 
mozgov z „vysielajúcich“ regiónov; trvá na 
využívaní miestnych a regionálnych výhod, 
ako aj na rozvoji hospodárskych 
a sociálnych zariadení, a to nielen s cieľom 
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zabrániť úniku mozgov, ale aj zvrátiť tento 
jav;

zabrániť úniku mozgov, ale aj zvrátiť tento 
jav; domnieva sa, že návrat mozgov do 
„vysielajúcich“ regiónov predstavuje 
potenciál, ktorý musia tieto regióny 
systematicky využiť;

Or. cs

Pozmeňujúci návrh 272
Andżelika Anna Możdżanowska, Elżbieta Kruk, Valdemar Tomaševski, Izabela-Helena 
Kloc, Raffaele Fitto

Návrh uznesenia
Odsek 33

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33. odporúča v prípade potreby 
reformu systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy v členských štátoch v kombinácii 
s politikami na zabránenie trvalému úniku 
mozgov z „vysielajúcich“ regiónov; trvá na 
využívaní miestnych a regionálnych výhod, 
ako aj na rozvoji hospodárskych 
a sociálnych zariadení, a to nielen s cieľom 
zabrániť úniku mozgov, ale aj zvrátiť tento 
jav;

33. odporúča v prípade potreby 
reformu systémov vzdelávania a odbornej 
prípravy v členských štátoch okrem iného 
rozvojom sústav vzdelávania pre 
povolania, ktoré sa dajú zlúčiť s prácou 
na diaľku, v kombinácii s politikami na 
zabránenie trvalému úniku mozgov 
z „vysielajúcich“ regiónov; trvá na 
využívaní miestnych a regionálnych výhod, 
ako aj na rozvoji hospodárskych 
a sociálnych zariadení, a to nielen s cieľom 
zabrániť úniku mozgov, ale aj zvrátiť tento 
jav;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 273
Álvaro Amaro

Návrh uznesenia
Odsek 33 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33a. odporúča, aby sa v súlade so 
zásadou subsidiarity a tam, kde sa to 
považuje za vhodné, využívali daňové 
stimuly zamerané na udržanie 
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obyvateľstva alebo aby sa stimulovala 
pôrodnosť v oblastiach, ktoré sú závažne 
znevýhodnené prírodnými alebo 
demografickými podmienkami, s veľmi 
nízkou alebo výrazne klesajúcou hustotou 
obyvateľstva; ďalej zdôrazňuje, že je 
v tejto oblasti dôležité, aby sa vnútroštátne 
a európske politiky zameriavali na 
podporu rodín, najmä rodín so 
školopovinnými deťmi; 

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 274
François Alfonsi

Návrh uznesenia
Odsek 33 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33a. zdôrazňuje, že únik mozgov, ktorý 
je priamo vyvolaný existujúcou sociálnou 
a hospodárskou nerovnováhou medzi 
regiónmi EÚ, možno úspešne riešiť na 
nižšej úrovni štátnej správy, a to nielen 
preto, že práve miestne spoločenstvá sú 
priamo ovplyvnené dôsledkami úniku 
mozgov, ale aj preto, že zvyčajne ide 
o systémy s relatívne jasnými hranicami, 
ktoré umožňujú ľahšiu analýzu problému 
a riešenia prispôsobené na mieru;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 275
Alin Mituța, Laurence Farreng, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi, Irène Tolleret, Susana 
Solís Pérez, Vlad-Marius Botoş

Návrh uznesenia
Odsek 33 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

33a. zdôrazňuje, že mobilita pracovnej 
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sily by sa mala podporovať ako 
príležitosť, ktorá podnecuje výmenu 
zručností a odborných skúseností a ktorá 
môže pomôcť znížiť nedostatok zručností 
v týchto regiónoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 276
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Isabel García Muñoz, Josianne Cutajar
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že iniciatíva dlhodobej vízie pre vidiecke 
oblasti bude zahŕňať praktické riešenia 
a prostriedky podpory na riešenie 
demografických zmien; vyzýva Komisiu, 
aby po dohode s členskými štátmi navrhla 
„novú dohodu“ o demografii v EÚ ako 
viacúrovňový politický prístup;

34. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že iniciatíva dlhodobej vízie pre vidiecke 
oblasti bude zahŕňať praktické riešenia 
a prostriedky podpory na riešenie 
demografických zmien; vyzýva Komisiu, 
aby po dohode s členskými štátmi navrhla 
„novú dohodu“ o demografii v EÚ ako 
viacúrovňový politický prístup, ktorá 
povedie k európskej stratégii v oblasti 
demografických trendov; na budúcej 
Konferencii o budúcnosti Európy by sa 
malo navrhnúť vymedzenie oblastí, ktoré 
čelia závažným a trvalým prírodným 
a demografickým znevýhodneniam 
uvedeným v článku 174 (ZFEÚ), s cieľom 
zabezpečiť dlhodobú podporu kľúčových 
politík EÚ prostredníctvom prístupu 
vychádzajúceho z miestnych daností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 277
Álvaro Amaro

Návrh uznesenia
Odsek 34
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že iniciatíva dlhodobej vízie pre vidiecke 
oblasti bude zahŕňať praktické riešenia 
a prostriedky podpory na riešenie 
demografických zmien; vyzýva Komisiu, 
aby po dohode s členskými štátmi navrhla 
„novú dohodu“ o demografii v EÚ ako 
viacúrovňový politický prístup;

34. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že iniciatíva dlhodobej vízie pre vidiecke 
oblasti bude zahŕňať praktické riešenia 
a prostriedky podpory na riešenie 
demografických zmien; domnieva sa, že 
z tejto dlhodobej vízie pre vidiecke oblasti 
sa musí stať skutočná európska „vidiecka 
agenda“ s hmatateľnými a konkrétnymi 
cieľmi so zapojením všetkých príslušných 
regionálnych a miestnych aktérov do jej 
štruktúry, ako aj vykonávania; vyzýva 
Komisiu, aby po dohode s členskými 
štátmi navrhla „novú dohodu“ o demografii 
v EÚ ako viacúrovňový politický prístup;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 278
Katalin Cseh, Susana Solís Pérez, Sandro Gozi, Alin Mituța, Stéphane Bijoux, Irène 
Tolleret, Laurence Farreng

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že iniciatíva dlhodobej vízie pre vidiecke 
oblasti bude zahŕňať praktické riešenia 
a prostriedky podpory na riešenie 
demografických zmien; vyzýva Komisiu, 
aby po dohode s členskými štátmi navrhla 
„novú dohodu“ o demografii v EÚ ako 
viacúrovňový politický prístup;

34. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že iniciatíva dlhodobej vízie pre vidiecke 
oblasti bude zahŕňať praktické riešenia 
a prostriedky podpory na riešenie 
demografických zmien; vyzýva Komisiu, 
aby po dohode s členskými štátmi navrhla 
„novú dohodu“ o demografii v EÚ ako 
viacúrovňový politický prístup; dlhodobá 
vízia pre vidiecke oblasti by mala zahŕňať 
stratégiu uplatňovania hľadiska rodovej 
rovnosti, ako aj povinné nástroje 
posudzovania vplyvu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 279
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Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že iniciatíva dlhodobej vízie pre vidiecke 
oblasti bude zahŕňať praktické riešenia 
a prostriedky podpory na riešenie 
demografických zmien; vyzýva Komisiu, 
aby po dohode s členskými štátmi navrhla 
„novú dohodu“ o demografii v EÚ ako 
viacúrovňový politický prístup;

34. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že iniciatíva dlhodobej vízie pre vidiecke 
oblasti bude zahŕňať praktické riešenia 
a prostriedky podpory na riešenie 
demografických zmien; vyzýva Komisiu, 
aby po dohode s členskými štátmi a 
miestnymi a regionálnymi samosprávami 
navrhla „novú dohodu“ o demografii v EÚ 
ako viacúrovňový politický prístup;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 280
Francesca Donato, Mathilde Androuët, Rosanna Conte, Alessandro Panza, André 
Rougé, Vincenzo Sofo, Stefania Zambelli

Návrh uznesenia
Odsek 34

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že iniciatíva dlhodobej vízie pre vidiecke 
oblasti bude zahŕňať praktické riešenia 
a prostriedky podpory na riešenie 
demografických zmien; vyzýva Komisiu, 
aby po dohode s členskými štátmi navrhla 
„novú dohodu“ o demografii v EÚ ako 
viacúrovňový politický prístup;

34. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že iniciatíva dlhodobej vízie pre vidiecke, 
ostrovné a horské oblasti bude zahŕňať 
praktické riešenia a prostriedky podpory na 
riešenie demografických zmien; vyzýva 
Komisiu, aby po dohode s členskými 
štátmi navrhla „novú dohodu“ o demografii 
v EÚ ako viacúrovňový politický prístup;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 281
Ondřej Knotek, Vlad-Marius Botoş, Alin Mituța, Sandro Gozi, Stéphane Bijoux, Irène 
Tolleret

Návrh uznesenia
Odsek 34
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že iniciatíva dlhodobej vízie pre vidiecke 
oblasti bude zahŕňať praktické riešenia 
a prostriedky podpory na riešenie 
demografických zmien; vyzýva Komisiu, 
aby po dohode s členskými štátmi navrhla 
„novú dohodu“ o demografii v EÚ ako 
viacúrovňový politický prístup;

34. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že iniciatíva dlhodobej vízie pre vidiecke 
oblasti bude zahŕňať praktické riešenia 
a prostriedky podpory na riešenie 
okrajových oblastí a demografických 
zmien; vyzýva Komisiu, aby po dohode 
s členskými štátmi navrhla „novú dohodu“ 
o demografii v EÚ ako viacúrovňový 
politický prístup;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 282
Cristina Maestre Martín De Almagro, Pedro Marques, Rovana Plumb, Constanze 
Krehl, Vera Tax, Corina Crețu, Isabel Carvalhais, Tonino Picula, Mónica Silvana 
González, Nora Mebarek, Josianne Cutajar
v mene Výboru pre regionálny rozvoj

Návrh uznesenia
Odsek 34 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34a. konštatuje, že rôznorodosť 
administratívnych právomocí 
v jednotlivých členských štátoch vedie 
k tomu, že nie je možné vytvoriť 
univerzálny typ riešenia demografických 
výziev; navrhuje vytvoriť nezávislý orgán 
zapojený do hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja demograficky nestabilných 
oblastí; tento orgán by mal mať vysoký 
stupeň organizačnej samostatnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 283
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh uznesenia
Odsek 34 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34a. víta skutočnosť, že v súčasnom 
tíme komisárov je podpredsedníčka 
Európskej komisie pre demokraciu a 
demografiu; naliehavo žiada európske 
inštitúcie, aby demografické problémy, 
vyľudňovanie a starnutie boli 
stredobodom pozornosti na nasledujúcej 
Konferencii o budúcnosti Európy;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 284
Niyazi Kizilyürek, Martina Michels

Návrh uznesenia
Odsek 34 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34a. konštatuje, že na budúcej 
Konferencii o budúcnosti Európy by sa 
malo navrhnúť vymedzenie oblastí, ktoré 
čelia závažným a trvalým prírodným 
a demografickým znevýhodneniam 
uvedeným v článku 174 (ZFEÚ), s cieľom 
zabezpečiť dlhodobú podporu kľúčových 
politík EÚ prostredníctvom prístupu 
vychádzajúceho z miestnych daností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 285
Josianne Cutajar

Návrh uznesenia
Odsek 34 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34a. vyzýva Európsku komisiu, aby 
zvážila vyšší stupeň flexibility disciplíny 
štátnej pomoci s cieľom prekonať 
štrukturálne výzvy, ktorým čelia MSP 
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pôsobiace v izolovaných, vidieckych 
a riedko osídlených oblastiach, pričom 
konečným cieľom je preklenúť rozdiely 
v konkurencieschopnosti, ktoré vplývajú 
na tieto regióny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 286
Bronis Ropė

Návrh uznesenia
Odsek 34 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34a. odporúča členským štátom, aby 
zaviedli opatrenia na podporu mladých 
rodín pri kúpe ich prvého domova 
v regióne napríklad kompenzáciou úrokov 
z ich hypoték;

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 287
Josianne Cutajar

Návrh uznesenia
Odsek 34 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34b. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
komplexný rámec ukazovateľov na 
posúdenie kvality života na regionálnej 
úrovni vrátane subjektívnej miery dobrých 
životných podmienok, ktorý by mal byť 
sprevádzaný hospodárskymi ukazovateľmi 
pri hodnotení výsledkov politiky 
súdržnosti vo vidieckych a okrajových 
oblastiach;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 288
Francisco José Millán Mon, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh uznesenia
Odsek 35

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

35. poveruje svojho predsedu, aby 
postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

35. poveruje svojho predsedu, aby 
postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, 
Európskemu hospodárskemu 
a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a 
národným a regionálnym parlamentom 
členských štátov.

Or. es


