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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Táto iniciatíva nadväzuje na oznámenie Komisie zo 6. decembra 2017 o nových rozpočtových 

nástrojoch pre stabilnú eurozónu, ktoré je súčasťou balíka iniciatív na prehĺbenie 

hospodárskej a menovej únie v Európe. 

 

Európska únia ešte stále čelí významnej medzere v investíciách, ktorá výrazne oslabuje 

dlhodobý rast EÚ a má značné negatívne účinky na tvorbu pracovných miest a hospodársku 

a sociálnu súdržnosť. Globálna kríza poukázala na výrazné obmedzenia dostupných nástrojov 

jednotlivých členských štátov, ktoré vychádzajú takmer výlučne z jednotnej menovej politiky. 

Súčasná štruktúra HMÚ nedovoľuje zmiernenie veľkých asymetrických otrasov a účinné 

zabezpečenie zachovania úrovne verejných investícií členských štátov, a to najmä v malých 

otvorených ekonomikách. Integrovanejšia eurozóna by priniesla ďalšiu stabilitu a prosperitu 

celej Únii. Prehĺbenie HMÚ si vyžaduje nielen rozhodné opatrenia jednotlivých členských 

štátov, ale aj primeranú podporu z rozpočtových nástrojov EÚ a nástrojov EÚ na koordináciu 

politík. 

 

Stabilizačná funkcia je koncipovaná pre členské štáty eurozóny, ako aj pre členské štáty mimo 

eurozóny, ktoré sa zúčastňujú na európskom mechanizme výmenných kurzov (ERM II). 

Návrh doplní existujúce nástroje Únie na financovanie zamestnanosti, rastu a investícií 

a vnútroštátnych fiškálnych politík, ako aj finančnú pomoc na riešenie závažných finančných 

ťažkostí, ako je napríklad európsky finančný stabilizačný mechanizmus (EFSM) a EMS. 

 

Navrhovaný Európsky nástroj stabilizácie investícií by mal pomôcť stabilizovať oprávnené 

verejné investície vo forme úverov a úrokových dotácií v členských štátoch zasiahnutých 

veľkými asymetrickými otrasmi v prípadoch, keď je pôsobenie vnútroštátnych automatických 

stabilizátorov nedostatočné, vnútroštátna fiškálna politika čelí zložitému kompromisu medzi 

stabilizáciou a udržateľnosťou, menová politika je obmedzená a koordinácia fiškálnej politiky 

dosiahla svoje limity. Z dlhodobého hľadiska by tento systém pomohol zabrániť poklesu rastu 

a zamestnanosti a umožnil lepšie financovanie proticyklických politík sociálnej súdržnosti. 

 

Rozhodnutie poskytnúť podporu je podmienené tým, že dotknutý členský štát spĺňa prísne 

kritériá oprávnenosti založené na dodržiavaní rozhodnutí a odporúčaní rámca fiškálneho 

a makroekonomického dohľadu. Dodatočné kritériá na aktivovanie podpory v rámci nástroja 

sú založené na aktivačnom mechanizme, v ktorom sa zohľadňujú dvojaké údaje 

o nezamestnanosti, a to vzhľadom na skutočnosť, že výrazný nárast vnútroštátnej miery 

nezamestnanosti je významným ukazovateľom vplyvu veľkého asymetrického otrasu. Úvery, 

ktoré by mohla Komisia poskytnúť, sú obmedzené na stanovený strop vo výške 30 miliárd 

EUR. 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko podporuje cieľ nariadenia a ďalej navrhuje 

zdôrazniť, že solidarita a súdržnosť medzi členskými štátmi je základom odolnosti HMÚ. 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko sa vo svojom stanovisku takisto snažil 

zdôrazniť potrebu uplatniť zásady Európskeho piliera sociálnych práv prostredníctvom rámca 

európskeho semestra, ako aj význam boja proti nerovnostiam a dosiahnutia cieľov stability, 

rastu a zamestnanosti. 
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Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko je presvedčený, že tento nástroj by mal byť 

vytvorený s cieľom zachovať verejné investície, zmierniť otrasy a zabrániť ich prenosu do 

iných krajín. Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko si však uvedomuje, že by to 

mohol byť krok smerujúci k budúcim mechanizmom, ktoré by zabezpečili makroekonomickú 

stabilizačnú funkciu. 

 

Do dvoch rokov po nadobudnutí účinnosti nariadenia a následne každých päť rokov Komisia 

preskúma kvalitu systémov a postupov riadenia verejných investícií v členských štátoch. 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko navrhuje pridať ďalšie sociálne ukazovatele 

a ukazovatele zamestnanosti s cieľom lepšie merať účinky tohto nariadenia v praxi. Okrem 

toho sa spravodajca výboru požiadaného o stanovisko usiloval vyhodnotiť aj účinnosť kritérií 

aktivácie a možnosť rozšírenia flexibility a/alebo jej zavedenia v budúcnosti. 

 

 

 

 

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci vyzýva Výbor pre rozpočet a Výbor pre hospodárske 

a menové veci, aby ako gestorské výbory vzali do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy: 

 

Pozmeňujúci návrh  1 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(1) Podpora hospodárskej, sociálnej 

a územnej súdržnosti a vybudovanie 

hospodárskej a menovej únie (HMÚ) sú 

hlavné ciele zmlúv. 

(1) Podpora hospodárskej, sociálnej 

a územnej súdržnosti, solidarita medzi 

členskými štátmi, udržateľný rozvoj 

Európy a vybudovanie hospodárskej 

a menovej únie (HMÚ) sú hlavné ciele 

zmlúv. Okrem toho by sa mali zohľadniť 

požiadavky súvisiace s podporou vysokej 

úrovne zamestnanosti, zaručením 

primeranej sociálnej ochrany, bojom proti 

sociálnemu vylúčeniu a vysokou úrovňou 

vzdelávania, odbornej prípravy a ochrany 

ľudského zdravia. 

 

Pozmeňujúci návrh  2 
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Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(2) Posilňovanie hospodárskej 

súdržnosti medzi členskými štátmi, ktorých 

menou je euro, by prispelo k stabilite 

menovej únie a k harmonickému vývoju 

Únie ako celku. 

(2) Posilňovanie hospodárskej, 

sociálnej a územnej súdržnosti medzi 

členskými štátmi by prispelo k stabilite 

menovej únie a k harmonickému vývoju 

Únie ako celku, pričom cieľom je plná 

zamestnanosť a sociálny pokrok. 

 

Pozmeňujúci návrh  3 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Členské štáty by mali vykonávať 

svoje hospodárske politiky a koordinovať 

ich tak, aby dosiahli cieľ, ktorým je 

posilnenie hospodárskej, sociálnej 

a územnej súdržnosti. 

(3) Členské štáty by mali vykonávať 

svoje hospodárske politiky a politiky 

zamestnanosti a sociálne politiky tak, aby 

dosiahli ciele stability, rastu a tvorby 

pracovných miest, ktoré posilňujú 

hospodársku, sociálnu a územnú 

súdržnosť a sociálne začlenenie, a prispeli 

k realizácii práv a zásad stanovených v 

Európskom pilieri sociálnych práv. 

Členské štáty by sa okrem toho mali 

zamerať na odstránenie nerovností a 

podporu rovnosti medzi občanmi. 

 

Pozmeňujúci návrh  4 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) Keď svet a eurozónu zasiahla 

bezprecedentná finančná kríza 

a hospodársky pokles, ukázalo sa, že 

dostupné nástroje ako jednotná menová 

politika, automatické fiškálne stabilizátory 

a diskrečné opatrenia fiškálnej politiky na 

vnútroštátnej úrovni nestačia na 

zmiernenie veľkých asymetrických 

(4) Bezprecedentná globálna finančná 

kríza a hospodársky pokles odhalili 

obmedzenia dostupných nástrojov v 

eurozóne, ako sú jednotná menová politika, 

automatické fiškálne stabilizátory, 

vykonávanie štrukturálnych reforiem 
a diskrečné opatrenia fiškálnej politiky na 

vnútroštátnej úrovni. Vývoj stabilizátorov, 



 

PE627.842v02-00 6/26 AD\1168912SK.docx 

SK 

otrasov. napríklad EISF, je nevyhnutný na 

zmiernenie veľkých asymetrických 

otrasov, ktoré môžu viesť k sociálnej 

nerovnováhe a nerovnosti, a v mnohých 

členských štátoch neúmerne postihujú 

najzraniteľnejšie osoby . Preto je potrebné 

vyvinúť nástroje, ktoré zvýšia politickú a 

rozpočtovú solidaritu na úrovni EÚ. 

 

Pozmeňujúci návrh  5 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 4 a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (4a) Európska únia stále čelí 

významnému nedostatku investícií, ktorý 

výrazne oslabuje dlhodobejší rast v EÚ. 

Viaceré členské štáty zaznamenali 

významné zníženie svojich deficitov 

bežného účtu a zníženie jednotkových 

nákladov práce, ale čistý zahraničný dlh 

vyjadrený v percentách HDP sa vo 

väčšine členských štátov neznížil, a v 

niektorých z nich sa dokonca zvýšil, čo má 

značné negatívne účinky na vytváranie 

pracovných miest a hospodársku a 

sociálnu súdržnosť. 

 

Pozmeňujúci návrh  6 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(5) V záujme uľahčenia 

makroekonomických úprav a stlmenia 

veľkých asymetrických otrasov 

v súčasnom inštitucionálnom usporiadaní 

sa členské štáty, ktorých menou je euro, 

a iné členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na 

mechanizme výmenných kurzov (ERM II), 

musia vo výraznejšej miere spoliehať na 

zvyšné nástroje hospodárskej politiky, ako 

sú automatické fiškálne stabilizátory a iné 

(5) V záujme uľahčenia 

makroekonomických úprav a stlmenia 

veľkých asymetrických otrasov 

v súčasnom inštitucionálnom usporiadaní 

sa členské štáty, ktorých menou je euro, 

a iné členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na 

mechanizme výmenných kurzov (ERM II), 

musia vo výraznejšej miere spoliehať na 

zvyšné nástroje hospodárskej politiky, ako 

sú automatické fiškálne stabilizátory a iné 
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diskrečné fiškálne opatrenia, čím sa úprava 

celkovo komplikuje. Postupnosť krízy 

v eurozóne takisto svedčí o silnej závislosti 

od jednotnej menovej politiky, pokiaľ ide 

o zabezpečenie makroekonomickej 

stabilizácie v nepriaznivých 

makroekonomických podmienkach. 

diskrečné fiškálne opatrenia len na 

vnútroštátnej úrovni, čím sa úprava 

celkovo komplikuje, a to najmä v prípade 

najzraniteľnejších osôb. Postupnosť krízy 

v eurozóne takisto svedčí o silnej závislosti 

od jednotnej menovej politiky, pokiaľ ide 

o zabezpečenie makroekonomickej 

stabilizácie v nepriaznivých 

makroekonomických podmienkach. Dobre 

vykonávané politické a hospodárske 

nástroje na úrovni Únie môžu pomôcť pri 

riešení tohto problému. 

 

Pozmeňujúci návrh  7 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) V záujme zabránenia tomu, aby 

veľké asymetrické otrasy v budúcnosti 

viedli k hlbším a širším stresovým 

situáciám a oslabili súdržnosť, preto treba 

zaviesť ďalšie nástroje. 

(7) V záujme zabránenia tomu, aby 

veľké asymetrické otrasy v budúcnosti 

viedli k hlbším a širším stresovým 

situáciám, oslabili hospodársku, územnú 

a sociálnu súdržnosť a zvýšili nerovnosti 

a chudobu, treba preto zaviesť ďalšie 

nástroje. Tieto nástroje by mali byť účinné 

pri vytváraní pracovných miest. Súčasná 

štruktúra HMÚ dostatočne nezaisťuje 

možnosť zmiernenia veľkých 

asymetrických otrasov prostredníctvom 

mechanizmov, ktoré účinne zabezpečujú 

zachovanie úrovne verejných investícií 

členských štátov vrátane podpory 

vnútroštátnych systémov pomoci v 

nezamestnanosti, ktorá je nevyhnutná 

nielen pre produktivitu, ale aj pre 

súdržnosť a blahobyt ich občanov.  

 

Pozmeňujúci návrh  8 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(8) Na podporu členských štátov, (8) Na podporu členských štátov, 



 

PE627.842v02-00 8/26 AD\1168912SK.docx 

SK 

ktorých menou je euro, v tom, aby lepšie 

reagovali na rýchlo sa meniace 

hospodárske pomery a v prípade veľkých 

asymetrických otrasov stabilizovali svoje 

hospodárstvo udržaním verejných 

investícií, by sa mal najmä zriadiť 

európsky nástroj stabilizácie investícií 

(European Investment Stabilisation 

Function – EISF). 

ktorých menou je euro, v tom, aby lepšie 

reagovali na rýchlo sa meniace 

hospodárske pomery a v prípade veľkých 

asymetrických otrasov stabilizovali svoje 

hospodárstvo udržaním verejných 

investícií, by sa mal najmä zriadiť 

európsky nástroj stabilizácie investícií 

(European Investment Stabilisation 

Function – EISF). V rámci EISF by sa mal 

zohľadňovať rozsah asymetrických 

otrasov a potreba zabrániť šíreniu 

škodlivých vplyvov v eurozóne. 

 

Pozmeňujúci návrh  9 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 10 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(10) EISF by mal byť nástrojom Únie, 

ktorý dopĺňa vnútroštátne fiškálne politiky. 

Treba pripomenúť, že členské štáty by mali 

uskutočňovať zdravú fiškálnu politiku 

a v priaznivých hospodárskych obdobiach 

by si mali vytvárať fiškálne rezervy. 

(10) EISF by mal byť nástrojom Únie, 

ktorý dopĺňa vnútroštátne fiškálne politiky. 

Treba pripomenúť, že členské štáty by mali 

uskutočňovať inkluzívnu a zdravú fiškálnu 

a sociálnu politiku a politiku 

zamestnanosti a v priaznivých 

hospodárskych obdobiach by si mali 

vytvárať fiškálne rezervy. 

 

Pozmeňujúci návrh  10 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 11 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(11) Na úrovni Únie predstavuje 

Európsky semester pre koordináciu 

hospodárskych politík rámec na 

identifikáciu reformných priorít 

jednotlivých štátov a monitorovanie ich 

implementácie. Na podporu uvedených 

reformných priorít si členské štáty 

vytvárajú svoje vlastné vnútroštátne 

viacročné investičné stratégie. Uvedené 

stratégie by sa mali predložiť súbežne 

s ročnými národnými programami reforiem 

(11) Na úrovni Únie predstavuje 

Európsky semester pre koordináciu 

hospodárskych a sociálnych politík 

a politík zamestnanosti rámec na 

identifikáciu reformných priorít 

jednotlivých štátov a monitorovanie ich 

implementácie. Na podporu uvedených 

reformných priorít si členské štáty 

vytvárajú svoje vlastné vnútroštátne 

viacročné investičné stratégie. Uvedené 

stratégie by sa mali predložiť súbežne 
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ako prostriedok načrtnutia a koordinácie 

prioritných investičných projektov, ktoré sa 

budú podporovať z vnútroštátnych 

finančných prostriedkov a/alebo 

z finančných prostriedkov Únie. Takisto by 

mali slúžiť na zabezpečenie koherentného 

využívania finančných prostriedkov Únie 

a maximalizáciu pridanej hodnoty 

finančnej podpory, ktorá sa bude podľa 

potreby poskytovať najmä z programov 

podporovaných Úniou v rámci Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho 

fondu, Európskeho sociálneho fondu, 

Európskeho námorného a rybárskeho 

fondu, Európskeho poľnohospodárskeho 

fondu pre rozvoj vidieka, nástroja EISF 

a fondu InvestEU. 

s ročnými národnými programami reforiem 

ako prostriedok načrtnutia a koordinácie 

prioritných investičných projektov, ktoré sa 

budú podporovať z vnútroštátnych 

finančných prostriedkov a/alebo 

z finančných prostriedkov Únie. Takisto by 

mali slúžiť na zabezpečenie koherentného 

využívania finančných prostriedkov Únie 

a maximalizáciu pridanej hodnoty 

finančnej podpory, ktorá sa bude podľa 

potreby poskytovať najmä z programov 

podporovaných Úniou v rámci Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho 

fondu, Európskeho sociálneho fondu plus, 

Európskeho námorného a rybárskeho 

fondu, Európskeho poľnohospodárskeho 

fondu pre rozvoj vidieka, nástroja EISF 

a Fondu InvestEU. 

 

Pozmeňujúci návrh  11 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 12 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(12) Popri podpore z EISF by mohol 

ďalšiu podporu poskytnúť Európsky 

mechanizmus pre stabilitu (EMS) alebo 

jeho právny nástupca. 

(12) Popri podpore z EISF by mohol 

ďalšiu podporu poskytnúť Európsky 

mechanizmus pre stabilitu (EMS) alebo 

jeho právny nástupca. Nástroj EISF by sa 

mal považovať za krok v postupnom 

vývoji mechanizmov na účely 

makroekonomickej stabilizácie, ktorá je 

nevyhnutným základom na riešenie 

nezamestnanosti mladých ľudí a 

dlhodobej nezamestnanosti a iných 

sociálnych nedostatkov. 

 

Pozmeňujúci návrh  12 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(14) Aktivácia podpory z EISF by sa 

preto mala určiť na základe dvojitého 

(14) Aktivácia podpory z EISF by sa 

preto mala určiť na základe dvojitého 
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aktivačného mechanizmu založeného tak 

na úrovni vnútroštátnej miery 

nezamestnanosti v porovnaní s jej 

priemernou úrovňou v minulosti, ako aj na 

zmene v úrovni nezamestnanosti vzhľadom 

na určitú prahovú hodnotu. 

aktivačného mechanizmu založeného na 

úrovni vnútroštátnej miery 

nezamestnanosti v porovnaní s jej 

priemernou úrovňou v minulosti, ako aj na 

zmene v úrovni nezamestnanosti vzhľadom 

na určitú prahovú hodnotu. Doplnkové 

ukazovatele, ktoré dopĺňajú mieru 

nezamestnanosti, poskytujú úplnejší obraz 

o vplyvoch na trh práce. Ukazovatele 

týkajúce sa podzamestnaných pracovníkov 

na čiastočný úväzok, ako aj podiel 

obyvateľov ohrozených chudobou alebo 

sociálnym vylúčením môžu takisto 

poskytnúť presnejší obraz o skutočnom 

vplyve nezamestnanosti na 

makroekonomickú stabilitu dotknutého 

členského štátu. 

 

Pozmeňujúci návrh  13 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 14 a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 (14a) V roku 2017 bolo v krajinách EÚ-

28 8,973 milióna podzamestnaných 

pracovníkov na kratší pracovný čas. 

Okrem nich bolo 8,127 milióna osôb 

pripravených pracovať, ale nehľadalo si 

prácu, a ďalších 2,289 milióna osôb si 

hľadalo prácu, ale v krátkom čase 

nemohlo začať pracovať. Tieto dve 

skupiny sa obyčajne spoločne označujú 

ako potenciálna dodatočná pracovná sila. 

To znamená, že v krajinách EÚ-28 bolo 

v roku 2017 celkovo 19,389 milióna osôb 

v stave pripomínajúcom nezamestnanosť 

bez toho, aby spĺňali všetky kritériá MOP 

pre nezamestnanosť. To je takmer 

rovnaké množstvo, ako počet osôb, ktoré 

boli nezamestnané podľa kritérií MOP 

(18,776 milióna). 

 

Pozmeňujúci návrh  14 

Návrh nariadenia 
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Odôvodnenie 15 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(15) Členský štát, ktorý žiada o podporu 

z EISF, by mal počas dvoch rokov pred 

podaním žiadosti o túto podporu spĺňať 

prísne kritériá oprávnenosti založené na 

dodržiavaní rozhodnutí a odporúčaní rámca 

Únie v oblasti fiškálneho a hospodárskeho 

dohľadu, aby sa neznížila motivácia tohto 

členského štátu dodržiavať obozretné 

rozpočtové politiky. 

(15) Členský štát, ktorý žiada o podporu 

z EISF, by mal počas dvoch rokov pred 

podaním žiadosti o túto podporu spĺňať 

prísne kritériá oprávnenosti založené na 

dodržiavaní rozhodnutí a odporúčaní rámca 

Únie v oblasti fiškálneho a hospodárskeho 

dohľadu, aby sa neznížila motivácia tohto 

členského štátu vykonávať sociálne 

zodpovedné a obozretné rozpočtové 

politiky pri úplnom dodržiavaní práv 

zaručených Chartou základných práv. 

 

Pozmeňujúci návrh  15 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 21 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(21) Členské štáty by mali podporu 

prijatú z EISF použiť na oprávnené verejné 

investície a takisto by mali udržať úroveň 

verejných investícií vo všeobecnosti 

v porovnaní s priemernou úrovňou 

verejných investícií za posledných päť 

rokov, aby tak zabezpečili dosiahnutie 

cieľa, ktorý sleduje toto nariadenie. V tejto 

súvislosti sa očakáva, že členské štáty by 

sa mali prednostne zamerať na udržanie 

oprávnených investícií do programov 

podporovaných Úniou v rámci Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho 

fondu, Európskeho sociálneho fondu, 

Európskeho námorného a rybárskeho 

fondu a Európskeho poľnohospodárskeho 

fondu pre rozvoj vidieka. 

(21) Členské štáty by mali podporu 

prijatú z EISF použiť na oprávnené verejné 

investície a takisto by mali aspoň udržať 

úroveň verejných investícií vo 

všeobecnosti v porovnaní s priemernou 

úrovňou verejných investícií za posledných 

päť rokov pred podaním žiadosti 

o podporu, aby tak zabezpečili dosiahnutie 

cieľa, ktorý sleduje toto nariadenie. V tejto 

súvislosti sa očakáva, že členské štáty by 

sa mali prednostne zamerať okrem iného 

na udržanie oprávnených investícií do 

programov podporovaných Úniou v rámci 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 

Kohézneho fondu, Európskeho sociálneho 

fondu plus, najmä jeho opatrení v oblasti 

sociálneho začlenenia, Európskeho 

námorného a rybárskeho fondu 

a Európskeho poľnohospodárskeho fondu 

pre rozvoj vidieka. 
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Pozmeňujúci návrh  16 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 23 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(23) Maximálna úroveň oprávnených 

verejných investícií, ktoré by sa mohli 

podporiť formou úveru z EISF pre členský 

štát, by sa mala automaticky stanoviť na 

základe vzorca, ktorý vychádza z pomeru 

oprávnených verejných investícií 

a hrubého domáceho produktu (HDP) 

v Únii počas piatich rokov pred tým, ako 

dotknutý členský štát požiadal o úver, 

a z jeho HDP za rovnaké obdobie. 

Maximálna úroveň oprávnených verejných 

investícií by sa takisto mala odstupňovať 

pomocou škálovacieho koeficientu α až 

k fixnému stropu v rozpočte Únie. Tento 

koeficient je určený s odstupom času po 

nedávnej kríze tak, že keby tento 

mechanizmus bol býval zavedený už vtedy, 

mohla sa dotknutým členským štátom 

poskytnúť všetka podpora z EISF. 

(23) Maximálna úroveň oprávnených 

verejných investícií, ktoré by sa mohli 

podporiť formou úveru z EISF pre členský 

štát, by sa mala automaticky stanoviť na 

základe vzorca, ktorý vychádza z pomeru 

oprávnených verejných investícií 

a hrubého domáceho produktu (HDP) 

v Únii počas piatich rokov pred tým, ako 

dotknutý členský štát požiadal o podporu, 

a z jeho HDP za rovnaké obdobie. 

Maximálna úroveň oprávnených verejných 

investícií by sa takisto mala odstupňovať 

pomocou škálovacieho koeficientu α až 

k fixnému stropu v rozpočte Únie. Tento 

koeficient je určený s odstupom času po 

nedávnej kríze tak, že keby tento 

mechanizmus bol býval zavedený už vtedy, 

mohla sa dotknutým členským štátom 

poskytnúť všetka podpora z EISF. 

 

Pozmeňujúci návrh  17 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 30 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(30) V záujme zvýšenia vplyvu 

verejných investícií a potenciálnej podpory 

z EISF by sa mala zabezpečiť a v prípade 

potreby posilniť kvalita systémov 

a postupov členských štátov v oblasti 

verejných investícií. Komisia by mala 

pravidelne vykonávať posúdenie vo forme 

správy a v opodstatnených prípadoch 

uviesť aj odporúčania na zlepšenie kvality 

systémov a postupov členských štátov 

v oblasti verejných investícií. Členský štát 

by mohol požiadať Komisiu o technickú 

pomoc. Komisia by mohla vykonávať 

technické misie. 

(30) V záujme zvýšenia vplyvu 

verejných investícií a potenciálnej podpory 

z EISF by sa mala dosiahnuť a zachovať 

a v prípade potreby posilniť vysoká kvalita 

systémov a postupov členských štátov 

v oblasti riadenia verejných investícií. 

Komisia by mala pravidelne vykonávať 

posúdenie vo forme správy 

a v opodstatnených prípadoch uviesť aj 

odporúčania na zlepšenie kvality systémov 

a postupov členských štátov v oblasti 

riadenia verejných investícií. Členský štát 

by mohol požiadať Komisiu o technickú 

pomoc s cieľom zlepšiť svoj systém 
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riadenia verejných investícií. Komisia by 

mohla vykonávať technické misie. Mala by 

sa podporovať výmena najlepších 

postupov medzi členskými štátmi. 

 

Pozmeňujúci návrh  18 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 32 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(32) Podľa odsekov 22 a 23 

Medziinštitucionálnej dohody o lepšej 

tvorbe práva z 13. apríla 2016 treba toto 

nariadenie zhodnotiť, a to najmä s cieľom 

posúdiť jeho účinnosť, jeho prínos pre 

vykonávanie hospodárskych politík 

v členských štátoch a stratégiu Únie pre 

zamestnanosť a rast a určiť ďalší možný 

vývoj potrebný na vytvorenie poistného 

mechanizmu na účely makroekonomickej 

stabilizácie. Toto hodnotenie sa vykoná na 

základe informácií zhromaždených 

prostredníctvom osobitných požiadaviek 

v oblasti monitorovania, pričom sa zabráni 

nadmernej regulácii a administratívnemu 

zaťaženiu, najmä pokiaľ ide o členské 

štáty. Tieto požiadavky môžu v prípade 

potreby zahŕňať merateľné ukazovatele ako 

základ na vyhodnotenie skutočného vplyvu 

nariadenia. 

(32) Podľa odsekov 22 a 23 

Medziinštitucionálnej dohody o lepšej 

tvorbe práva z 13. apríla 2016 treba toto 

nariadenie zhodnotiť, a to najmä s cieľom 

posúdiť jeho účinnosť, jeho prínos pre 

vykonávanie hospodárskych politík 

v členských štátoch a pre stratégiu Únie pre 

zamestnanosť a rast a Európsky pilier 

sociálnych práv a určiť ďalší možný vývoj 

potrebný na vytvorenie poistného 

mechanizmu na účely makroekonomickej 

stabilizácie. Toto hodnotenie sa vykoná na 

základe informácií zhromaždených 

prostredníctvom osobitných požiadaviek 

v oblasti monitorovania, pričom sa zabráni 

nadmernej regulácii a administratívnemu 

zaťaženiu, najmä pokiaľ ide o členské 

štáty. Tieto požiadavky môžu v prípade 

potreby zahŕňať merateľné ukazovatele ako 

základ na vyhodnotenie skutočného vplyvu 

nariadenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  19 

 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 33 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(33) EISF by sa mal považovať za prvý 

krok v postupnom vývoji plnohodnotného 

poistného mechanizmu na zabezpečenie 

makroekonomickej stabilizácie. 

V súčasnosti by sa EISF zakladal na 

úveroch a poskytovaní úrokových dotácií. 

(33) EISF by sa mal považovať za 

potenciálny krok k postupnému vývoju 

plnohodnotného poistného mechanizmu na 

zabezpečenie makroekonomickej 

stabilizácie. V súčasnosti by sa EISF 

zakladal na úveroch a poskytovaní 
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Zároveň nie je vylúčené, že EMS alebo 

jeho právny nástupca bude v budúcnosti 

zapojený do poskytovania finančnej 

pomoci členským štátom, ktorých menou 

je euro a ktoré čelia nepriaznivým 

hospodárskym podmienkam, na podporu 

verejných investícií. Okrem toho by sa 

v budúcnosti mohol zriadiť dobrovoľný 

poistný mechanizmus s kapacitou na 

prijímanie úverov, ktorý by bol založený 

na dobrovoľných príspevkoch členských 

štátov a predstavoval by účinný nástroj na 

účely makroekonomickej stabilizácie pri 

asymetrických otrasoch. 

úrokových dotácií. Zároveň nie je 

vylúčené, že EMS alebo jeho právny 

nástupca bude v budúcnosti zapojený do 

poskytovania finančnej pomoci členským 

štátom, ktorých menou je euro a ktoré čelia 

nepriaznivým hospodárskym podmienkam, 

na podporu verejných investícií. Okrem 

toho by sa v budúcnosti mal zriadiť poistný 

mechanizmus s kapacitou na prijímanie 

úverov, ktorý by bol založený na 

príspevkoch členských štátov 

a predstavoval by účinný nástroj na účely 

makroekonomickej stabilizácie pri 

asymetrických otrasoch. V budúcnosti by 

sa mohlo zvážiť, či by Komisia mala 

vyhodnotiť možnosť navrhnúť 

makroekonomickú stabilizačnú funkciu s 

cieľom čeliť asymetrickým otrasom. 

 

Pozmeňujúci návrh  20 

Návrh nariadenia 

Článok 1 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. EISF poskytuje finančnú pomoc vo 

forme úverov a úrokových dotácií na 

verejné investície členskému štátu, ktorý je 

vystavený veľkému asymetrickému otrasu. 

2. EISF poskytuje finančnú pomoc vo 

forme úverov a úrokových dotácií na 

verejné investície členskému štátu, ktorý je 

vystavený veľkému asymetrickému otrasu 

alebo výraznému hospodárskemu poklesu. 

 

Pozmeňujúci návrh  21 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Členský štát sa považuje za 

vystavený veľkému asymetrickému otrasu, 

ak sú splnené všetky tieto kritériá aktivácie 

súčasne: 

1. Členský štát sa považuje za 

vystavený veľkému asymetrickému otrasu, 

ak sú splnené aspoň dve z týchto kritérií 

aktivácie: 

Pozmeňujúci návrh  22 
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Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ba) percentuálny podiel osôb 

ohrozených chudobou a sociálnym 

vylúčením v členskom štáte presahuje 

priemernú mieru ohrozenia chudobou 

alebo sociálnym vylúčením v danom 

členskom štáte za posledných 12 

štvrťrokov, ktoré predchádzali štvrťroku, 

v ktorom sa žiadosť podáva; 

 

Pozmeňujúci návrh  23 

 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 bb) miera podzamestnanosti sa zvýšila 

viac než o jeden percentuálny bod 

v porovnaní s mierou podzamestnanosti 

zaznamenanou v predchádzajúcom roku. 

 

Pozmeňujúci návrh  24 

 

Návrh nariadenia 

Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 Aspoň jedno z dvoch aktivačných kritérií, 

o ktoré sa žiadajúci členský štát opiera, 

musí byť kritérium opísané buď v 

písmene a), alebo písmene b) prvého 

pododseku. 

 

 

Pozmeňujúci návrh  25 

Návrh nariadenia 
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Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a (nové) 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 -a) udržiavať aspoň rovnakú úroveň 

prednostných verejných sociálnych 

investícií v porovnaní s priemernou 

úrovňou verejných sociálnych investícií za 

posledných päť rokov; 

 

 

Pozmeňujúci návrh  26 

 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) udržiavať rovnakú úroveň 

verejných investícií v porovnaní 

s priemernou úrovňou verejných investícií 

za posledných päť rokov. 

b) udržiavať aspoň rovnakú úroveň 

verejných investícií v porovnaní 

s priemernou úrovňou verejných investícií 

za posledných päť rokov pred podaním 

žiadosti o podporu. 

 

Pozmeňujúci návrh  27 

 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 1 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia však môže pri prijímaní 

rozhodnutia v súlade s článkom 6 ods. 2 

dospieť k záveru, že takáto úroveň 

verejných investícií je neudržateľná, 

a v takom prípade určí úroveň verejných 

investícií, ktorá sa má udržať. 

Komisia však môže pred prijatím 

rozhodnutia v súlade s článkom 6 ods. 2 a 

po konzultácii s Európskym parlamentom 

dospieť k záveru, že takáto úroveň 

verejných investícií je neudržateľná, 

pričom podľa možnosti uvedie dôvody, 
a v takom prípade určí úroveň verejných 

investícií, ktorá sa má udržať. Európsky 

parlament môže vyzvať dotknutý členský 

štát na výmenu názorov s príslušným 

výborom Európskeho parlamentu. 

 

Pozmeňujúci návrh  28 
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Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

V roku, ktorý nasleduje po vyplatení úveru 

z EISF, Komisia preskúma, či dotknutý 

členský štát dodržal kritériá uvedené 

v odseku 1. Komisia konkrétne overuje aj 

rozsah, v akom dotknutý členský štát 

udržal oprávnené verejné investície do 

programov podporovaných Úniou v rámci 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 

Kohézneho fondu, Európskeho sociálneho 

fondu, Európskeho námorného 

a rybárskeho fondu a Európskeho 

poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj 

vidieka. 

Jeden rok po vyplatení úveru z EISF 

Komisia preskúma, či dotknutý členský 

štát dodržal kritériá uvedené v odseku 

1.Komisia konkrétne overuje aj rozsah, 

v akom dotknutý členský štát udržal 

oprávnené verejné investície do programov 

podporovaných Úniou v rámci Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho 

fondu, Európskeho sociálneho fondu plus, 

najmä podiel jeho prostriedkov 

vyčlenených na opatrenia v oblasti 

sociálneho začlenenia, Európskeho 

námorného a rybárskeho fondu 

a Európskeho poľnohospodárskeho fondu 

pre rozvoj vidieka. 

 

Pozmeňujúci návrh  29 

 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 2 – úvodná časť 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak Komisia po vypočutí dotknutého 

členského štátu dospeje k záveru, že 

podmienky uvedené v odseku 1 neboli 

dodržané, prijme rozhodnutie, ktorým: 

Ak Komisia po vypočutí dotknutého 

členského štátu dospeje k záveru, že aspoň 

jedna z podmienok uvedených v odseku 1 

nebola dodržaná, preskúma súvisiace 

dôvody a prijme rozhodnutie, ktorým: 

 

Pozmeňujúci návrh  30 

Návrh nariadenia 

Článok 5 – odsek 2 – pododsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia by mala prijať rozhodnutie bez 

zbytočných odkladov a zverejniť ho. 

Komisia prijme rozhodnutie bez 

zbytočných odkladov a najneskôr do 60 

dní a zverejní ho. 
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Pozmeňujúci návrh  31 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak členský štát spĺňa kritériá oprávnenosti 

uvedené v článku a je vystavený veľkému 

asymetrickému otrasu uvedenému v článku 

4, môže Komisiu raz za rok požiadať 

o poskytnutie podpory z EISF. Členský štát 

uvedie svoje potreby v oblasti podpory. 

Ak členský štát spĺňa kritériá oprávnenosti 

uvedené v článku 3 a je vystavený 

veľkému asymetrickému otrasu 

vymedzenému prostredníctvom kritérií 

aktivácie uvedených v článku 4, môže 

Komisii raz za rok predložiť žiadosť 

o poskytnutie podpory z EISF. Členský štát 

uvedie svoje potreby v oblasti podpory. 

 

Pozmeňujúci návrh  32 

Návrh nariadenia 

Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Komisia žiadosti posúdi a odpovie na ne 

v poradí, v akom jej boli doručené. Koná 

bez zbytočných odkladov. 

Komisia žiadosti posúdi a odpovie na ne 

v poradí, v akom jej boli doručené. Koná 

bez zbytočných odkladov a najneskôr do 

60 dní. 

 

Pozmeňujúci návrh  33 

Návrh nariadenia 

Článok 16 – odsek 2 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Komisia vrátane Európskeho úradu 

pre boj proti podvodom má najmä právo 

vyslať svojich vlastných úradníkov alebo 

riadne splnomocnených zástupcov, aby 

vykonali v dotknutom členskom štáte 

akékoľvek technické alebo finančné 

kontroly alebo audity, ktoré v súvislosti 

s podporou z EISF považuje za potrebné. 

2. Komisia vrátane Európskeho úradu 

pre boj proti podvodom a Európskeho 

parlamentu má najmä právo vyslať 

úradníkov alebo riadne splnomocnených 

zástupcov, napríklad nezávislých 

odborníkov, aby vykonali v dotknutom 

členskom štáte akékoľvek technické alebo 

finančné kontroly alebo audity, ktoré 

v súvislosti s podporou z EISF považujú za 

potrebné. 
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Pozmeňujúci návrh  34 

Návrh nariadenia 

Článok 18 – odsek 2 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 2a. Komisia posúdi možnosť premeniť 

fond na podporu stabilizácie na 

mechanizmy, ktoré by v prípade 

asymetrického otrasu ponúkali významné 

nástroje, ktoré by mali skutočný vplyv z 

hľadiska makroekonomickej stabilizácie. 

 

Pozmeňujúci návrh  35 

Návrh nariadenia 

Článok 20 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Metodika posudzovania kvality 

systémov a postupov členských štátov 

v oblasti riadenia verejných investícií je 

stanovená v prílohe. Komisia pravidelne 

posudzuje vhodnosť použitej metodiky 

a kritérií a v prípade potreby ich upraví 

alebo zmení. Zmeny vykonané 

v podkladovej metodike a kritériách 

Komisia zverejní. 

3. Metodika posudzovania kvality 

systémov a postupov členských štátov 

v oblasti riadenia verejných investícií je 

stanovená v prílohe I. Komisia pravidelne 

posudzuje vhodnosť použitej metodiky 

a kritérií a v prípade potreby ich upraví 

alebo zmení. Zmeny vykonané 

v podkladovej metodike a kritériách 

Komisia zverejní. 

 

Pozmeňujúci návrh  36 

Návrh nariadenia 

Článok 21 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Delegovanie právomoci uvedené 

v článku 10, článku 19 ods. 3 a článku 20 

ods. 5 sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú 

odo dňa [DÁTUM/nadobudnutie účinnosti 

tohto nariadenia]. 

2. Delegovanie právomoci uvedené 

v článku 9 ods. 2, článku 10, článku 19 

ods. 3, článku 20 ods. 4 a článku 22 ods. 2 

sa Komisii udeľuje na dobu neurčitú odo 

dňa [DÁTUM/nadobudnutie účinnosti 

tohto nariadenia]. 
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Pozmeňujúci návrh  37 

Návrh nariadenia 

Článok 21 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Delegovanie právomoci uvedené 

v článku 10, článku 19 ods. 3 a článku 20 

ods. 5 môže Európsky parlament alebo 

Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 

o odvolaní sa ukončuje delegovanie 

právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 

Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 

nasledujúcim po jeho uverejnení 

v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 

k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 

určený. Nie je ním dotknutá platnosť 

delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 

účinnosť. 

3. Delegovanie právomoci uvedené 

v článku 9 ods. 2, článku 10, článku 19 

ods. 3, článku 20 ods. 4 a článku 22 ods. 2 

môže Európsky parlament alebo Rada 

kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 

o odvolaní sa ukončuje delegovanie 

právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 

Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 

nasledujúcim po jeho uverejnení 

v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 

k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 

určený. Nie je ním dotknutá platnosť 

delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 

účinnosť. 

 

Pozmeňujúci návrh  38 

Návrh nariadenia 

Článok 21 – odsek 6 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

6. Delegovaný akt prijatý podľa 

článku 10, článku 19 ods. 3 a článku 20 

ods. 5 nadobúda účinnosť, len ak Európsky 

parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli 

námietku v lehote troch mesiacov odo dňa 

oznámenia uvedeného aktu Európskemu 

parlamentu a Rade alebo ak pred 

uplynutím uvedenej lehoty Európsky 

parlament a Rada informovali Komisiu 

o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 

Na podnet Európskeho parlamentu alebo 

Rady sa uvedená lehota predĺži o tri 

mesiace. 

6. Delegovaný akt prijatý podľa 

článku 9 ods. 2, článku 10, článku 19 ods. 

3, článku 20 ods. 4 a článku 22 ods. 2 

nadobúda účinnosť, len ak Európsky 

parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli 

námietku v lehote troch mesiacov odo dňa 

oznámenia uvedeného aktu Európskemu 

parlamentu a Rade alebo ak pred 

uplynutím uvedenej lehoty Európsky 

parlament a Rada informovali Komisiu 

o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. 

Na podnet Európskeho parlamentu alebo 

Rady sa uvedená lehota predĺži o tri 

mesiace. 
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Pozmeňujúci návrh  39 

Návrh nariadenia 

Článok 22 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Ukazovatele, ktoré sa majú uvádzať 

v správach na účely posúdenia pokroku 

nariadenia pri dosahovaní cieľov 

stanovených v odôvodnení 36 a článku 1, 

sú uvedené v prílohe 2. 

1. Ukazovatele, ktoré sa majú uvádzať 

v správach na účely posúdenia pokroku 

nariadenia pri dosahovaní cieľov 

stanovených v odôvodnení 36 a článku 1, 

sú uvedené v prílohe II. 

 

Pozmeňujúci návrh  40 

Návrh nariadenia 

Článok 22 – odsek 5 – pododsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Priebežné hodnotenie nástroja EISF sa 

vykoná hneď, ako sú k dispozícii 

dostatočné informácie o jeho 

implementácii. Záverečné hodnotenie 

nástroja EISF vykoná Komisia štyri roky 

od nadobudnutia účinnosti tohto 

nariadenia. 

Priebežné hodnotenie nástroja EISF 

týkajúce sa jeho implementácie sa vykoná 

hneď, ako sú k dispozícii dostatočné 

informácie, a najneskôr dva roky po 

nadobudnutí jeho účinnosti. Záverečné 

hodnotenie nástroja EISF vykoná Komisia 

štyri roky od nadobudnutia účinnosti tohto 

nariadenia. 

 

Pozmeňujúci návrh  41 

Návrh nariadenia 

Článok 22 – odsek 5 – pododsek 2 – písmeno a 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

a) účinnosť tohto nariadenia; a) účinnosť tohto nariadenia, a najmä 

aktivačných kritérií uvedených v článku 4, 

a prípadne potreba zaviesť ďalšie kritériá; 

 

Pozmeňujúci návrh  42 

Návrh nariadenia 

Článok 22 – odsek 5 – pododsek 2 – písmeno b 

 



 

PE627.842v02-00 22/26 AD\1168912SK.docx 

SK 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

b) prínos nástroja EISF k vykonávaniu 

hospodárskych politík členských štátov tak, 

aby sa posilnila súdržnosť v Únii; 

b) prínos nástroja EISF k vykonávaniu 

hospodárskych a sociálnych politík 

členských štátov tak, aby sa posilnila 

hospodárska, sociálna a územná 
súdržnosť v Únii; 

 

Pozmeňujúci návrh  43 

 

Návrh nariadenia 

Článok 22 – odsek 5 – pododsek 2 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) prínos tohto nariadenia k napĺňaniu 

stratégie Únie pre rast a zamestnanosť; 

c) prínos tohto nariadenia k napĺňaniu 

stratégie Únie Európa 2020 a Európskeho 

piliera sociálnych práv; 

 

Pozmeňujúci návrh  44 

Návrh nariadenia 

Článok 22 – odsek 5 – pododsek 2 – písmeno d 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

d) vhodnosť vytvorenia 

dobrovoľného poistného mechanizmu 

slúžiaceho na účely makroekonomickej 

stabilizácie. 

d) vhodnosť vytvorenia poistného 

mechanizmu slúžiaceho na účely 

makroekonomickej stabilizácie. 

 

Pozmeňujúci návrh  45 

Návrh nariadenia 

Príloha II – bod 1 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Podľa článku 22 nariadenia a podľa 

odsekov 22 a 23 Medziinštitucionálnej 

dohody o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 

2016 treba nariadenie vyhodnotiť, aby sa 

zabezpečilo účinné posúdenie pokroku, 

ktorý nariadenie dosiahlo pri napĺňaní 

cieľov stanovených v odôvodnení 35 

Podľa článku 22 nariadenia a podľa 

odsekov 22 a 23 Medziinštitucionálnej 

dohody o lepšej tvorbe práva z 13. apríla 

2016 treba nariadenie vyhodnotiť, aby sa 

zabezpečilo účinné posúdenie pokroku, 

ktorý nariadenie dosiahlo pri napĺňaní 

cieľov stanovených v odôvodnení 36 
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a v článku 1. a v článku 1. 

 

Pozmeňujúci návrh  46 

 

Návrh nariadenia 

Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno c 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

c) zamestnanosť, miera 

nezamestnanosti, miery účasti, ukazovatele 

zamestnania na kratší pracovný čas, 

odpracované hodiny; 

c) zamestnanosť a zamestnanci, miera 

nezamestnanosti, miera podzamestnanosti, 

miera potenciálnej dodatočnej pracovnej 

sily, miera nezamestnanosti mladých ľudí, 

miera NEET, miera dlhodobej 

nezamestnanosti, miery účasti, 

ukazovatele zamestnania na kratší 

pracovný čas, odpracované hodiny; 

 

Pozmeňujúci návrh  47 

Návrh nariadenia 

Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno c a (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 ca) rodová rovnosť na trhu práce; 

 

Pozmeňujúci návrh  48 

 

Návrh nariadenia 

Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno c b (nové) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 cb) nerovnosti, chudoba pracujúcich 

a materiálna deprivácia; 

Pozmeňujúci návrh  49 

Návrh nariadenia 

Príloha II – bod 2 – odsek 1 – písmeno e 

 
Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

e) tvorba hrubého fixného kapitálu 

financovaná z programov podporovaných 

e) tvorba hrubého fixného kapitálu 

financovaná z programov podporovaných 



 

PE627.842v02-00 24/26 AD\1168912SK.docx 

SK 

Úniou v rámci Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, 

Európskeho sociálneho fondu, Európskeho 

námorného a rybárskeho fondu 

a Európskeho poľnohospodárskeho fondu 

pre rozvoj vidieka; 

Úniou v rámci Európskeho fondu 

regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu, 

Európskeho sociálneho fondu plus, 

Európskeho námorného a rybárskeho 

fondu a Európskeho poľnohospodárskeho 

fondu pre rozvoj vidieka; 
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