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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. je presvedčený, že na prekonanie 
súčasnej hospodárskej a sociálnej krízy 
v EÚ a na zabezpečenie jej budúcej 
konkurencieschopnosti v globalizovanom 
svete je absolútne nevyhnutné, aby sa 
naplnili ciele stanovené v stratégii Európa 
2020 na dosiahnutie inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu; 
zdôrazňuje, že na realizáciu týchto cieľov 
sú potrebné celkové investície orientované 
na budúcnosť v oblasti hlavných politík 
odhadované na 1 600 miliárd EUR;

1. je presvedčený, že na prekonanie 
súčasnej hospodárskej a sociálnej krízy 
v EÚ a na zabezpečenie jej budúcej 
konkurencieschopnosti v globalizovanom 
svete je absolútne nevyhnutné, aby sa 
naplnili ciele stanovené v stratégii Európa 
2020 na dosiahnutie inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu; 
zdôrazňuje, že na realizáciu týchto cieľov 
sú potrebné celkové investície orientované 
na budúcnosť v oblasti hlavných politík 
odhadované na 1 600 miliárd EUR; 
pripomína pozíciu Parlamentu zo svojho 
uznesenia z 8. júna 20111, v ktorom 
poukázal na to, že aj pri zvýšení objemu 
zdrojov v nasledujúcom VFR o 5 % oproti 
roku 2013 je možné len obmedzene 
prispieť k dosiahnutiu dohodnutých 
cieľov a záväzkov Únie a k naplneniu 
zásady solidarity;
__________________
1Prijaté texty, P7_TA(2011)0266.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Franck Proust

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. je presvedčený, že na prekonanie 
súčasnej hospodárskej a sociálnej krízy 

1. je presvedčený, že na prekonanie 
súčasnej hospodárskej a sociálnej krízy 
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v EÚ a na zabezpečenie jej budúcej 
konkurencieschopnosti v globalizovanom 
svete je absolútne nevyhnutné, aby sa 
naplnili ciele stanovené v stratégii Európa 
2020 na dosiahnutie inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu; 
zdôrazňuje, že na realizáciu týchto cieľov 
sú potrebné celkové investície orientované 
na budúcnosť v oblasti hlavných politík 
odhadované na 1 600 miliárd EUR;

v EÚ a na zabezpečenie jej budúcej 
konkurencieschopnosti v globalizovanom 
svete je absolútne nevyhnutné, aby sa 
naplnili ciele stanovené v stratégii Európa 
2020 na dosiahnutie inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu; 
konštatuje, že na tento účel má EÚ 
ambíciu stať sa vedúcou destináciou vedy 
a techniky pokiaľ ide o rast 
i zamestnanosť; zdôrazňuje, že na 
realizáciu týchto cieľov sú potrebné 
celkové investície orientované na 
budúcnosť v oblasti hlavných politík 
odhadované na 1 600 miliárd EUR;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Gunnar Hökmark

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. je presvedčený, že na prekonanie 
súčasnej hospodárskej a sociálnej krízy 
v EÚ a na zabezpečenie jej budúcej 
konkurencieschopnosti v globalizovanom 
svete je absolútne nevyhnutné, aby sa 
naplnili ciele stanovené v stratégii Európa 
2020 na dosiahnutie inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu; 
zdôrazňuje, že na realizáciu týchto cieľov 
sú potrebné celkové investície orientované 
na budúcnosť v oblasti hlavných politík 
odhadované na 1 600 miliárd EUR;

1. je presvedčený, že na prekonanie 
súčasnej hospodárskej a sociálnej krízy 
v EÚ a na zabezpečenie jej budúcej 
konkurencieschopnosti v globalizovanom 
svete je absolútne nevyhnutné, aby sa 
naplnili ciele stanovené v stratégii Európa 
2020 na dosiahnutie inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu; 
domnieva sa, že je nevyhnutné 
reformovať rozpočet Únie tak, aby lepšie 
zohľadnil finančné potreby spojené 
s riešením problémov 21. storočia;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. víta návrh Komisie na zavedenie 
spravodlivejšieho, jednoduchšieho 
a transparentnejšieho systému vlastných 
zdrojov, ktorý by zvýšil podiel vlastných 
zdrojov v rozpočte EÚ až od 60 % 
najneskôr do roku 2018; v plnom rozsahu 
podporuje návrh Komisie na zavedenie 
celoúniovej dane z finančných transakcií 
ako vlastný zdroj EÚ od roku 2014;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Gunnar Hökmark

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. domnieva sa, že rozpočet Únie môže 
byť silným prostriedkom na reformu, ak 
sa výdavky EÚ budú sústrediť na oblasti, 
ktoré podporujú hospodársky rast, ako 
napr. na inovácie, výskum a vývoj.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Gunnar Hökmark

Návrh stanoviska
Odsek 1b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1b. zdôrazňuje, že niektoré oblasti, 
napríklad inovácie, výskum a vývoj, 
strategické investície do infraštruktúrnych 
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transeurópskych sietí a zahraničná 
politika, musia mať vyššiu prioritu pred 
inými oblasťami, aby sa vyriešili súčasné 
a budúce politické a hospodárske výzvy;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Gunnar Hökmark

Návrh stanoviska
Odsek 1c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1c. zdôrazňuje, že jedným 
z najvýznamnejších cieľov EÚ je 
zvyšovanie jej konkurencieschopnosti 
a uľahčovanie transformácie na 
znalostnú ekonomiku s vedúcim 
postavením vo svete; zdôrazňuje, že 
nadchádzajúci VFR by mal tento vývoj 
podporovať vo všetkých oblastiach 
politiky EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Franck Proust

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú musí 
rozpočet EÚ zohrávať pri dosahovaní 
spoločne dohodnutých cieľov stratégie 
Európa 2020, a ak je financovanie EÚ 
dobre navrhnuté, môže skutočne spustiť 
a urýchliť činnosti s jasnou pridanou 
hodnotou EÚ, ktoré členské štáty nie sú 
schopné vykonávať samy, ako aj vytvoriť 
súčinnosť a komplementárnosť 

2. zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú musí 
rozpočet EÚ zohrávať pri dosahovaní 
spoločne dohodnutých cieľov stratégie 
Európa 2020, a ak je financovanie EÚ 
dobre navrhnuté, môže skutočne spustiť 
a urýchliť činnosti s jasnou pridanou 
hodnotou EÚ, ktoré členské štáty nie sú 
schopné vykonávať samy, ako aj vytvoriť 
súčinnosť a komplementárnosť 
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s činnosťami členských štátov tým, že im 
pomôže zamerať sa na kľúčové investície 
orientované na budúcnosť; víta preto 
návrh Komisie, aby sa v porovnaní so 
súčasným VFR na roky 2007 – 2013 
zvýšilo financovanie dostupné pre 
programy EÚ v oblasti výskumu, inovácií, 
konkurencieschopnosti, malých 
a stredných podnikov a infraštruktúry; je 
pevne presvedčený, že navrhované 
pridelenie finančných prostriedkov 
predstavuje minimálnu požiadavku 
a dôrazne varuje pred snahou niektorých 
členských štátov znížiť ich, keďže by to 
ohrozilo dôveryhodnosť EÚ a politické 
záväzky v prospech rastu a zamestnanosti; 
súčasne zdôrazňuje, že je potrebné 
zabezpečiť dostatočnú rozpočtovú 
flexibilitu, aby sa mohli rozpočtové 
prostriedky vhodným spôsobom zosúladiť 
s vyvíjajúcimi sa okolnosťami a prioritami;

s činnosťami členských štátov; víta preto 
návrh Komisie, aby sa v porovnaní so 
súčasným VFR na roky 2007 – 2013 
zvýšilo financovanie dostupné pre 
programy EÚ v oblasti výskumu, inovácií, 
konkurencieschopnosti, malých 
a stredných podnikov a infraštruktúry; je 
pevne presvedčený, že navrhované 
pridelenie finančných prostriedkov 
predstavuje minimálnu požiadavku; 
domnieva sa, že je nevyhnutné, aby EÚ 
vyčlenila 3 % svojich výdavkov na výskum 
a inovácie do roku 2020; vyzýva európske 
verejné orgány a súkromný sektor, aby 
vykonali všetko na dosiahnutie tohto 
cieľa; dôrazne varuje pred snahou 
niektorých členských štátov znížiť 
vyčlenené prostriedky, keďže by to 
ohrozilo dôveryhodnosť EÚ a politické 
záväzky v prospech rastu a zamestnanosti; 
súčasne zdôrazňuje, že je potrebné 
zabezpečiť dostatočnú rozpočtovú 
flexibilitu, aby sa mohli rozpočtové 
prostriedky vhodným spôsobom zosúladiť 
s vyvíjajúcimi sa okolnosťami a prioritami;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Vicky Ford

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú musí 
rozpočet EÚ zohrávať pri dosahovaní 
spoločne dohodnutých cieľov stratégie 
Európa 2020, a ak je financovanie EÚ 
dobre navrhnuté, môže skutočne spustiť 
a urýchliť činnosti s jasnou pridanou 
hodnotou EÚ, ktoré členské štáty nie sú 
schopné vykonávať samy, ako aj vytvoriť 
súčinnosť a komplementárnosť 
s činnosťami členských štátov tým, že im 

2. zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú musí 
rozpočet EÚ zohrávať pri dosahovaní 
spoločne dohodnutých cieľov stratégie 
Európa 2020, a ak je financovanie EÚ 
dobre navrhnuté, môže skutočne spustiť 
a urýchliť činnosti s jasnou pridanou 
hodnotou EÚ, ktoré členské štáty nie sú 
schopné vykonávať samy, ako aj vytvoriť 
súčinnosť a komplementárnosť 
s činnosťami členských štátov tým, že im 
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pomôže zamerať sa na kľúčové investície 
orientované na budúcnosť; víta preto návrh 
Komisie, aby sa v porovnaní so súčasným 
VFR na roky 2007 – 2013 zvýšilo 
financovanie dostupné pre programy EÚ
v oblasti výskumu, inovácií, 
konkurencieschopnosti, malých 
a stredných podnikov a infraštruktúry; je 
pevne presvedčený, že navrhované 
pridelenie finančných prostriedkov 
predstavuje minimálnu požiadavku 
a dôrazne varuje pred snahou niektorých 
členských štátov znížiť ich, keďže by to 
ohrozilo dôveryhodnosť EÚ a politické 
záväzky v prospech rastu a zamestnanosti; 
súčasne zdôrazňuje, že je potrebné 
zabezpečiť dostatočnú rozpočtovú 
flexibilitu, aby sa mohli rozpočtové 
prostriedky vhodným spôsobom zosúladiť 
s vyvíjajúcimi sa okolnosťami 
a prioritami;

pomôže zamerať sa na kľúčové investície 
orientované na budúcnosť; víta preto návrh 
Komisie, aby sa v porovnaní so súčasným 
VFR na roky 2007 – 2013 zvýšilo 
financovanie dostupné pre programy EÚ 
v oblasti výskumu, inovácií, 
konkurencieschopnosti, malých 
a stredných podnikov a infraštruktúry; je 
pevne presvedčený, že navrhované 
pridelenie finančných prostriedkov 
predstavuje minimálnu požiadavku 
v týchto oblastiach; súčasne však 
zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť 
dostatočnú rozpočtovú disciplínu 
a flexibilitu, aby sa mohli rozpočtové 
prostriedky mohli vhodným spôsobom 
zacieliť a prispôsobiť vyvíjajúcim sa 
okolnostiam a prioritám;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Gunnar Hökmark

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú musí 
rozpočet EÚ zohrávať pri dosahovaní 
spoločne dohodnutých cieľov stratégie 
Európa 2020, a ak je financovanie EÚ 
dobre navrhnuté, môže skutočne spustiť 
a urýchliť činnosti s jasnou pridanou 
hodnotou EÚ, ktoré členské štáty nie sú 
schopné vykonávať samy, ako aj vytvoriť 
súčinnosť a komplementárnosť 
s činnosťami členských štátov tým, že im 
pomôže zamerať sa na kľúčové investície 
orientované na budúcnosť; víta preto návrh 
Komisie, aby sa v porovnaní so súčasným 
VFR na roky 2007 – 2013 zvýšilo 

2. zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú musí 
rozpočet EÚ zohrávať pri dosahovaní 
spoločne dohodnutých cieľov stratégie 
Európa 2020; zdôrazňuje, že cieľom musí 
byť inteligentný a moderný rozpočet 
uprednostňujúci hlavné politické ciele 
Únie, najmä oblasti generujúce rast, a nie 
veľký rozpočet zahŕňajúci všetko; 
domnieva sa, že ak je financovanie EÚ 
dobre navrhnuté, môže skutočne spustiť 
a urýchliť činnosti s jasnou pridanou 
hodnotou EÚ, ktoré členské štáty nie sú 
schopné vykonávať samy, ako aj vytvoriť 
súčinnosť a komplementárnosť 
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financovanie dostupné pre programy EÚ 
v oblasti výskumu, inovácií, 
konkurencieschopnosti, malých 
a stredných podnikov a infraštruktúry; je 
pevne presvedčený, že navrhované 
pridelenie finančných prostriedkov 
predstavuje minimálnu požiadavku 
a dôrazne varuje pred snahou niektorých 
členských štátov znížiť ich, keďže by to 
ohrozilo dôveryhodnosť EÚ a politické 
záväzky v prospech rastu a zamestnanosti; 
súčasne zdôrazňuje, že je potrebné 
zabezpečiť dostatočnú rozpočtovú 
flexibilitu, aby sa mohli rozpočtové 
prostriedky vhodným spôsobom zosúladiť 
s vyvíjajúcimi sa okolnosťami a prioritami;

s činnosťami členských štátov tým, že im 
pomôže zamerať sa na kľúčové investície 
orientované na budúcnosť; víta preto návrh 
Komisie, aby sa v porovnaní so súčasným 
VFR na roky 2007 – 2013 zvýšilo 
financovanie dostupné pre programy EÚ 
v oblasti výskumu, inovácií, 
konkurencieschopnosti, malých 
a stredných podnikov a infraštruktúry; je 
pevne presvedčený, že navrhované 
pridelenie finančných prostriedkov 
predstavuje minimálnu požiadavku 
a dôrazne varuje pred snahou niektorých 
členských štátov znížiť ich, keďže by to 
ohrozilo dôveryhodnosť EÚ a politické 
záväzky v prospech rastu a zamestnanosti; 
súčasne zdôrazňuje, že je potrebné 
zabezpečiť dostatočnú rozpočtovú 
flexibilitu, aby sa mohli rozpočtové 
prostriedky vhodným spôsobom zosúladiť 
s vyvíjajúcimi sa okolnosťami a prioritami;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Gunnar Hökmark

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. požaduje úplné prehodnotenie 
výdavkov v rámci súčasného VFR 
zamerané na určenie výdavkov, ktoré sú 
kľúčové pre dosiahnutie cieľov politiky 
Únie, a súčasne na určenie výdavkov, 
ktoré sú menej relevantné, s cieľom 
prerozdeliť 30 % výdavkov z oblastí, ktoré 
už nie sú relevantné, do oblastí s vysokou 
prioritou, čím sa uvoľnia hospodárske 
prostriedky pre iné oblasti;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. zdôrazňuje najmä potrebu posilniť, 
stimulovať a zabezpečiť financovanie 
výskumu, vývoja a inovácií v EÚ 
prostredníctvom výrazného zvýšenia 
príslušných výdavkov vo VFR na roky 
2014 – 2020 na program Horizont 2020 
a radikálneho zjednodušenia postupov 
financovania, pričom sa striktne zachová 
zásada riadneho finančného riadenia;

3. zdôrazňuje najmä potrebu posilniť, 
stimulovať a zabezpečiť financovanie 
výskumu, vývoja a inovácií v EÚ 
prostredníctvom výrazného zvýšenia 
príslušných výdavkov vo VFR na roky 
2014 – 2020 na program Horizont 2020 
a radikálneho zjednodušenia postupov 
financovania, pričom sa striktne zachová 
zásada riadneho finančného riadenia; 
domnieva sa, že by sa mala intenzívnejšie 
podnietiť ekologizácia hospodárstva 
zvýšením financovania ekologickejších 
a inteligentnejších technológií ako aj 
sociálnych inovácií a netechnických 
riešení; očakáva, že najmenej 80 % 
financovania v odvetví energetiky by malo 
ísť na VaV obnoviteľných energií, 
technológií uskladňovania energie, 
energetickej účinnosti pre koncových 
užívateľov a inteligentných rozvodných 
sústav;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Vicky Ford

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. zdôrazňuje najmä potrebu posilniť, 
stimulovať a zabezpečiť financovanie 
výskumu, vývoja a inovácií v EÚ 
prostredníctvom výrazného zvýšenia 
príslušných výdavkov vo VFR na roky 

3. zdôrazňuje najmä potrebu posilniť, 
stimulovať a zabezpečiť financovanie 
výskumu, vývoja a inovácií v EÚ 
prostredníctvom výrazného zvýšenia 
príslušných výdavkov vo VFR na roky 
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2014 – 2020 na program Horizont 2020 
a radikálneho zjednodušenia postupov 
financovania, pričom sa striktne zachová 
zásada riadneho finančného riadenia;

2014 – 2020 na program Horizont 2020 
v kontexte celkovo zníženého rozpočtu EÚ
a radikálneho zjednodušenia postupov 
financovania, pričom sa striktne zachová 
zásada riadneho finančného riadenia;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. je presvedčený, že finančné 
prostriedky na program Horizont 2020 by 
mali byť v súlade s prioritami stratégie 
EÚ 2020 a mali by sa použiť ako 
katalyzátor pridanej hodnoty verejných 
financií EÚ a posilniť účinok 
súkromného financovania; domnieva sa, 
že najmenej 15 % rozpočtu na program 
Horizont 2020 musí byť vyčlenených pre 
MSP;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer, Hannu Takkula

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. zdôrazňuje pridanú hodnotu programov 
EÚ v prospech malých a stredných 
podnikov, pretože sa ukázali ako veľmi 
užitočné pri podpore úsilia členských 
štátov na zabezpečenie prístupu malých 
a stredných podnikov k možnostiam 

4. zdôrazňuje pridanú hodnotu programov 
EÚ v prospech malých a stredných 
podnikov, pretože sa ukázali ako veľmi 
užitočné pri podpore úsilia členských 
štátov na zabezpečenie prístupu malých 
a stredných podnikov k možnostiam 



PE494.802v01-00 12/32 AM\911739SK.doc

SK

financovania v čase hlbokej finančnej 
krízy; zdôrazňuje však, že by v budúcnosti 
mali mať všetky európske priemyselné 
subjekty lepší a rozmanitejší prístup 
k financovaniu, najmä pokiaľ ide 
o granty, pôžičky alebo kapitálové 
financovanie; je pevne presvedčený, že 
v plánovanom finančnom krytí Programu 
pre konkurencieschopnosť podnikov 
a MSP (COSME) sa zvýšia pridelené 
rozpočtové prostriedky na finančné 
nástroje a zlepší sa prístup k nim, aby sa 
mohol tento program rozšíriť a zahrnúť 
ešte viac MSP a aby lepšie zodpovedal ich 
rôznym potrebám;

financovania a zahraničným trhom v čase 
hlbokej finančnej krízy; zdôrazňuje však, 
že prístup MSP k financovaniu by sa mal 
zlepšiť najmä prostredníctvom úverových 
záruk a kapitálového financovania, ktoré 
majú najväčší pákový efekt a väčšinu 
verejných výdavkov získajú späť cez svoje 
príjmy; domnieva sa, že by sa mal rozšíriť 
rozsah pôsobnosti finančných nástrojov 
tak, aby kryli všetky fázy podnikateľského 
cyklu vrátane prevodu podnikov; je pevne 
presvedčený, že v plánovanom finančnom 
krytí Programu pre konkurencieschopnosť 
podnikov a MSP (COSME) sa zvýšia 
pridelené rozpočtové prostriedky na 
finančné nástroje a zlepší sa prístup k nim, 
aby sa mohol tento program rozšíriť 
a zahrnúť ešte viac MSP a aby lepšie 
zodpovedal ich rôznym potrebám; 
zdôrazňuje, že opatrenia EÚ ako 
napríklad sieť Enterprise Europe 
a helpdesk pre práva duševného 
vlastníctva v Číne úspešne doplnili 
existujúce vnútroštátne opatrenia na 
zlepšovanie prístupu k zahraničným 
trhom, a že financovanie zo strany EÚ by 
sa pri týchto opatreniach malo zachovať; 
zdôrazňuje, že na dosiahnutie týchto 
cieľov by sa mal celkový rozpočet 
COSME zvýšiť na 0,5 % rozpočtu MFR;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
Vicky Ford

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. zdôrazňuje pridanú hodnotu programov 
EÚ v prospech malých a stredných 
podnikov, pretože sa ukázali ako veľmi 
užitočné pri podpore úsilia členských 

4. zdôrazňuje pridanú hodnotu programov 
EÚ v prospech malých a stredných 
podnikov, pretože sa v niektorých 
prípadoch ukázali ako veľmi užitočné pri 
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štátov na zabezpečenie prístupu malých 
a stredných podnikov k možnostiam 
financovania v čase hlbokej finančnej 
krízy; zdôrazňuje však, že by v budúcnosti 
mali mať všetky európske priemyselné 
subjekty lepší a rozmanitejší prístup 
k financovaniu, najmä pokiaľ ide o granty, 
pôžičky alebo kapitálové financovanie; je 
pevne presvedčený, že v plánovanom 
finančnom krytí Programu pre 
konkurencieschopnosť podnikov a MSP 
(COSME) sa zvýšia pridelené rozpočtové 
prostriedky na finančné nástroje a zlepší sa 
prístup k nim, aby sa mohol tento program 
rozšíriť a zahrnúť ešte viac MSP a aby 
lepšie zodpovedal ich rôznym potrebám;

podpore úsilia členských štátov na 
zabezpečenie prístupu malých a stredných 
podnikov k možnostiam financovania 
v čase hlbokej finančnej krízy, ale 
zdôrazňuje potrebu radikálneho 
zjednodušenia procesu predkladania 
žiadostí v týchto programoch pre MSP 
a potrebu zabezpečiť včasné platby zo 
strany Komisie pre MSP, ktoré sa 
zúčastňujú na tomto programe; odporúča, 
aby Komisia a členské štáty vyhodnotili 
úspešné vnútroštátne programy s cieľom 
zdieľať osvedčené postupy; zdôrazňuje 
však, že by v budúcnosti mali mať všetky 
európske priemyselné subjekty lepší 
a rozmanitejší prístup k financovaniu, 
najmä pokiaľ ide o granty, pôžičky alebo 
kapitálové financovanie; je pevne 
presvedčený, že v plánovanom finančnom 
krytí Programu pre konkurencieschopnosť 
podnikov a MSP (COSME) by sa mal 
zvýšiť podiel pridelených rozpočtových 
prostriedkov na finančné nástroje a zlepší 
sa prístup k nim, aby sa mohol tento 
program rozšíriť a zahrnúť ešte viac MSP 
a aby lepšie plnili ich rôzne potreby;
zdôrazňuje potrebu zabezpečiť, aby boli 
základné a dostupné bankové služby 
k dispozícii pre všetky európske MSP, 
ktoré pôsobia v cezhraničnom obchode 
a najmä v obchode vo viacerých menách, 
a to aj mimo EÚ, aby sa tak 
maximalizovala schopnosť MSP vyvážať;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
Amalia Sartori

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. zdôrazňuje pridanú hodnotu programov 
EÚ v prospech malých a stredných 

4. zdôrazňuje pridanú hodnotu programov 
EÚ v prospech malých a stredných 
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podnikov, pretože sa ukázali ako veľmi 
užitočné pri podpore úsilia členských 
štátov na zabezpečenie prístupu malých 
a stredných podnikov k možnostiam 
financovania v čase hlbokej finančnej 
krízy; zdôrazňuje však, že by v budúcnosti 
mali mať všetky európske priemyselné 
subjekty lepší a rozmanitejší prístup 
k financovaniu, najmä pokiaľ ide o granty, 
pôžičky alebo kapitálové financovanie; je 
pevne presvedčený, že v plánovanom 
finančnom krytí Programu pre 
konkurencieschopnosť podnikov a MSP 
(COSME) sa zvýšia pridelené rozpočtové 
prostriedky na finančné nástroje a zlepší 
sa prístup k nim, aby sa mohol tento 
program rozšíriť a zahrnúť ešte viac MSP 
a aby lepšie zodpovedal ich rôznym 
potrebám;

podnikov, pretože sa ukázali ako veľmi 
užitočné pri podpore prístupu malých 
a stredných podnikov k možnostiam 
financovania v čase hlbokej finančnej 
krízy; zdôrazňuje , že by v budúcnosti mali 
mať všetky európske priemyselné subjekty 
a najmä MSP lepší prístup k financovaniu, 
najmä pokiaľ ide o granty, pôžičky alebo 
kapitálové financovanie ;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. zdôrazňuje pridanú hodnotu programov 
EÚ v prospech malých a stredných 
podnikov, pretože sa ukázali ako veľmi 
užitočné pri podpore úsilia členských 
štátov na zabezpečenie prístupu malých 
a stredných podnikov k možnostiam 
financovania v čase hlbokej finančnej 
krízy; zdôrazňuje však, že by v budúcnosti 
mali mať všetky európske priemyselné 
subjekty lepší a rozmanitejší prístup 
k financovaniu, najmä pokiaľ ide 
o granty, pôžičky alebo kapitálové 
financovanie; je pevne presvedčený, že 
v plánovanom finančnom krytí Programu 
pre konkurencieschopnosť podnikov 

4. zdôrazňuje pridanú hodnotu programov 
EÚ v prospech malých a stredných 
podnikov, pretože sa ukázali ako veľmi 
užitočné pri podpore úsilia členských 
štátov na zabezpečenie prístupu malých 
a stredných podnikov k možnostiam 
financovania v čase hlbokej finančnej 
krízy; je pevne presvedčený, že 
v plánovanom finančnom krytí Programu 
pre konkurencieschopnosť podnikov 
a MSP (COSME) a programu Horizont 
2020 sa zvýšia pridelené rozpočtové 
prostriedky na finančné nástroje a na nový 
nástroj MSP a podstatne sa zlepší prístup 
k nim, aby sa mohol tento program rozšíriť 
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a MSP (COSME) sa zvýšia pridelené 
rozpočtové prostriedky na finančné 
nástroje a zlepší sa prístup k nim, aby sa 
mohol tento program rozšíriť a zahrnúť 
ešte viac MSP a aby lepšie zodpovedal ich 
rôznym potrebám; 

a zahrnúť ešte viac MSP a aby lepšie 
zodpovedal ich rôznym potrebám;
zdôrazňuje, že udržateľnosť by mala byť 
integrovaná do cieľov COSME 
a podporuje zdvojnásobenie rozpočtu 
COSME;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
Franck Proust

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. zdôrazňuje pridanú hodnotu programov 
EÚ v prospech malých a stredných 
podnikov, pretože sa ukázali ako veľmi 
užitočné pri podpore úsilia členských 
štátov na zabezpečenie prístupu malých 
a stredných podnikov k možnostiam 
financovania v čase hlbokej finančnej 
krízy; zdôrazňuje však, že by v budúcnosti 
mali mať všetky európske priemyselné 
subjekty lepší a rozmanitejší prístup 
k financovaniu, najmä pokiaľ ide o granty, 
pôžičky alebo kapitálové financovanie; je 
pevne presvedčený, že v plánovanom 
finančnom krytí Programu pre 
konkurencieschopnosť podnikov a MSP 
(COSME) sa zvýšia pridelené rozpočtové 
prostriedky na finančné nástroje a zlepší sa 
prístup k nim, aby sa mohol tento program 
rozšíriť a zahrnúť ešte viac MSP a aby 
lepšie zodpovedal ich rôznym potrebám;

4. zdôrazňuje pridanú hodnotu programov 
EÚ v prospech malých a stredných 
podnikov, pretože sa ukázali ako veľmi 
užitočné pri podpore úsilia členských 
štátov na zabezpečenie prístupu malých 
a stredných podnikov k možnostiam 
financovania v čase hlbokej finančnej 
krízy; zdôrazňuje však, že by v budúcnosti 
mali mať všetky európske priemyselné 
subjekty lepší, rozmanitejší, zjednodušený 
a centralizovaný (jednotné kontaktné 
miesta pre MSP v EÚ) prístup 
k financovaniu, najmä pokiaľ ide o granty, 
pôžičky alebo kapitálové financovanie; je 
pevne presvedčený, že v plánovanom 
finančnom krytí Programu pre 
konkurencieschopnosť podnikov a MSP 
(COSME) sa zvýšia pridelené rozpočtové 
prostriedky na finančné nástroje a zlepší sa 
prístup k nim, aby sa mohol tento program 
rozšíriť a zahrnúť ešte viac MSP a aby 
lepšie zodpovedal ich rôznym potrebám;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
Paul Rübig



PE494.802v01-00 16/32 AM\911739SK.doc

SK

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. zdôrazňuje pridanú hodnotu programov 
EÚ v prospech malých a stredných 
podnikov, pretože sa ukázali ako veľmi 
užitočné pri podpore úsilia členských 
štátov na zabezpečenie prístupu malých 
a stredných podnikov k možnostiam 
financovania v čase hlbokej finančnej 
krízy; zdôrazňuje však, že by v budúcnosti 
mali mať všetky európske priemyselné 
subjekty lepší a rozmanitejší prístup 
k financovaniu, najmä pokiaľ ide o granty, 
pôžičky alebo kapitálové financovanie; je 
pevne presvedčený, že v plánovanom 
finančnom krytí Programu pre 
konkurencieschopnosť podnikov a MSP 
(COSME) sa zvýšia pridelené rozpočtové 
prostriedky na finančné nástroje a zlepší sa 
prístup k nim, aby sa mohol tento program 
rozšíriť a zahrnúť ešte viac MSP a aby 
lepšie zodpovedal ich rôznym potrebám;

4. zdôrazňuje pridanú hodnotu programov 
EÚ v prospech malých a stredných 
podnikov, pretože sa ukázali ako veľmi 
užitočné pri podpore úsilia členských 
štátov na zabezpečenie prístupu malých 
a stredných podnikov k možnostiam 
financovania v čase hlbokej finančnej 
krízy; zdôrazňuje však, že by v budúcnosti 
mali mať všetky európske priemyselné 
subjekty lepší a rozmanitejší prístup 
k financovaniu, najmä pokiaľ ide o granty, 
pôžičky alebo kapitálové financovanie; je 
pevne presvedčený, že v plánovanom 
finančnom krytí Programu pre 
konkurencieschopnosť podnikov a MSP 
(COSME) by sa mali zvýšiť pridelené 
rozpočtové prostriedky na finančné 
nástroje najmenej na úroveň finančných 
prostriedkov dostupných pre program CIP 
2007–2013 a zlepšiť sa prístup k nim, aby 
sa mohol tento program rozšíriť a zahrnúť 
ešte viac MSP a aby lepšie zodpovedal ich 
rôznym potrebám;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
Amalia Sartori

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. je pevne presvedčený, že výdavky 
vyčlenené na program pre 
konkurencieschopnosť podnikov a
MSP (COSME) by mali byť podstatne 
zvýšené, a to najmä pre finančné nástroje, 
aby mohol program dosiahnuť ešte viac 
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MSP a mohol by tiež financovať prevody 
podnikov;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. zastáva názor, že rozvoj novej generácie 
udržateľných energetických systémov 
v EÚ bude vyžadovať výrazné investičné 
úsilie v oblasti výskumu a vývoja 
v energetike; zdôrazňuje preto, že je 
potrebné zvýšiť financovanie v oblasti 
v oblasti výskumu a technického rozvoja 
a zachovať demonštračné projekty v oblasti 
energetiky; vyzýva k plnému vykonávaniu 
už prijatého strategického plánu pre 
energetické technológie (SET); žiada 
Komisiu a Radu, aby objasnili jeho 
financovanie v rámci VFR na roky 2014 –
2020;

5. zastáva názor, že rozvoj novej generácie 
udržateľných energetických systémov 
v EÚ bude vyžadovať výrazné investičné 
úsilie v oblasti výskumu a vývoja 
v energetike; zdôrazňuje preto, že je 
potrebné zvýšiť financovanie v oblasti 
v oblasti výskumu a technického rozvoja 
a zachovať demonštračné projekty v oblasti 
energetiky; vyzýva na zachovanie 
a doplnenie rozpočtu pre program 
Inteligentná energia – Európa, ktorý riadi 
Výkonná agentúra pre 
konkurencieschopnosť a inovácie; vyzýva 
k plnému vykonávaniu už prijatého 
strategického plánu pre energetické 
technológie (SET); žiada Komisiu a Radu, 
aby objasnili jeho financovanie v rámci 
VFR na roky 2014 – 2020; vyzýva Komisiu 
a Radu, aby zabezpečili dostatok 
finančných prostriedkov na vývoj 
inteligentných energetických sietí;

Or. ro

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 5
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. zastáva názor, že rozvoj novej generácie 
udržateľných energetických systémov 
v EÚ bude vyžadovať výrazné investičné 
úsilie v oblasti výskumu a vývoja 
v energetike; zdôrazňuje preto, že je 
potrebné zvýšiť financovanie v oblasti 
v oblasti výskumu a technického rozvoja 
a zachovať demonštračné projekty 
v oblasti energetiky; vyzýva k plnému
vykonávaniu už prijatého strategického 
plánu pre energetické technológie (SET); 
žiada Komisiu a Radu, aby objasnili jeho 
financovanie v rámci VFR na roky 2014 –
2020;

5. zastáva názor, že rozvoj novej generácie 
udržateľných energetických systémov 
v EÚ bude vyžadovať výrazné investičné 
úsilie v oblasti výskumu a vývoja 
v energetike; zdôrazňuje preto, že je 
potrebné zvýšiť financovanie v oblasti 
v oblasti výskumu a technického rozvoja, 
najmä obnoviteľných energií a systémov 
na úsporu energie; vyzýva k vykonávaniu 
už prijatého strategického plánu pre 
energetické technológie (SET) na podporu 
nekonvenčných zdrojov energie; 
podporuje Komisiu pri vyčlenení 
financovania ITER mimo rámec VFR na 
roky 2014 – 2020;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24
Jan Březina, Eduard Kukan, Lena Kolarska-Bobińska, Alajos Mészáros

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. zdôrazňuje význam pridelenia 
dostatočnej úrovne finančných 
prostriedkov pre členské štáty, ktoré sa 
v rokovaniach o pristúpení k Európskej 
únii zaviazali uzavrieť a následne vyradiť 
z prevádzky jadrové reaktory, uznávajúc, 
že toto predčasné uzavretie predstavuje 
mimoriadnu finančnú záťaž pre dotknuté 
členské štáty;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25
Kent Johansson
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Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. zdôrazňuje strategický význam 
rozsiahlych infraštruktúrnych projektov 
(ako napríklad ITER, Galileo, GLONASS, 
GMES) pre budúcu konkurencieschopnosti 
EÚ a posilnenie priemyselných odvetví 
EÚ; domnieva sa, že financovanie 
priemyslu by malo byť zabezpečené 
v rozpočte EÚ na základe plne 
samostatného a komplexného viacročného 
rozpočtu, zatiaľ čo zlepšovanie riadenie 
priemyselných odvetví by malo zostať 
v súlade s pravidlami Zmluvy o EÚ; 
zdôrazňuje, že pokiaľ vznikne počas 
realizácie týchto projektov akékoľvek 
prekročenie nákladov, malo by sa pokryť 
takým spôsobom, aby sa neohrozilo 
financovanie a úspešné vykonávanie 
ostatných politík Únie, ktoré prispievajú 
k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 
2020;

6. zdôrazňuje strategický význam 
rozsiahlych infraštruktúrnych projektov 
(ako napríklad ITER, Galileo, GLONASS, 
GMES) pre budúcu konkurencieschopnosti 
EÚ a posilnenie priemyselných odvetví 
EÚ; domnieva sa, že projekty, ktoré 
výrazne prekročujú alebo v minulosti 
prekročili svoje rozpočty v čase, keď 
manažérov ďalších projektov vyzývajú, 
aby sa držali prísnych rozpočtových 
rámcov v časoch finančných ťažkostí 
a recesie, by nemali naďalej dostávať 
finančné prostriedky; konštatuje, že 
existuje riziko, že takéto projekty môžu 
narušiť dôveru a sťažiť financovanie 
výskumných projektov v budúcnosti;
domnieva sa, že financovanie priemyslu by 
malo byť zabezpečené v rozpočte EÚ na
základe plne samostatného a komplexného 
viacročného rozpočtu, zatiaľ čo 
zlepšovanie riadenie priemyselných 
odvetví by malo zostať v súlade 
s pravidlami Zmluvy o EÚ; zdôrazňuje, že 
pokiaľ vznikne počas realizácie týchto 
projektov akékoľvek prekročenie nákladov, 
malo by sa pokryť takým spôsobom, aby sa 
neohrozilo financovanie a úspešné 
vykonávanie ostatných politík Únie, ktoré 
prispievajú k dosiahnutiu cieľov stratégie 
Európa 2020;

domnieva sa, že existuje nebezpečenstvo, 
že vysoko rizikové projekty mimo 
finančného rámca môžu narušiť 
transparentnosť a predvídateľnosť 
rozpočtu EÚ, rozpočtovú disciplínu a sú 
v rozpore so zásadami riadneho 
rozpočtového hospodárenia;

Or. sv
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26
Kent Johansson

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

zdôrazňuje strategický význam rozsiahlych 
infraštruktúrnych projektov (ako napríklad 
ITER, Galileo, GLONASS, GMES) pre 
budúcu konkurencieschopnosti EÚ 
a posilnenie priemyselných odvetví EÚ; 
domnieva sa, že financovanie priemyslu by 
malo byť zabezpečené v rozpočte EÚ na 
základe plne samostatného a komplexného 
viacročného rozpočtu, zatiaľ čo 
zlepšovanie riadenie priemyselných 
odvetví by malo zostať v súlade 
s pravidlami Zmluvy o EÚ; zdôrazňuje, že 
pokiaľ vznikne počas realizácie týchto 
projektov akékoľvek prekročenie nákladov, 
malo by sa pokryť takým spôsobom, aby sa 
neohrozilo financovanie a úspešné 
vykonávanie ostatných politík Únie, ktoré 
prispievajú k dosiahnutiu cieľov stratégie 
Európa 2020;

zdôrazňuje strategický význam rozsiahlych 
infraštruktúrnych projektov (ako napríklad 
ITER, Galileo, GLONASS, GMES) pre 
budúcu konkurencieschopnosti EÚ 
a posilnenie priemyselných odvetví EÚ; 
domnieva sa, že financovanie priemyslu by 
malo byť zabezpečené v rozpočte EÚ na 
základe plne samostatného a komplexného 
viacročného rozpočtu, zatiaľ čo 
zlepšovanie riadenie priemyselných 
odvetví by malo zostať v súlade 
s pravidlami Zmluvy o EÚ; zdôrazňuje, že 
pokiaľ vznikne počas realizácie týchto 
projektov akékoľvek prekročenie nákladov, 
malo by sa pokryť takým spôsobom, aby sa 
neohrozilo financovanie a úspešné 
vykonávanie ostatných politík Únie, ktoré 
prispievajú k dosiahnutiu cieľov stratégie 
Európa 2020;

domnieva sa, že existuje nebezpečenstvo, 
že vysoko rizikové projekty mimo 
finančného rámca môžu narušiť 
transparentnosť a predvídateľnosť 
rozpočtu EÚ, rozpočtovú disciplínu a sú 
v rozpore so zásadami riadneho 
rozpočtového hospodárenia;

Or. sv

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 6
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. zdôrazňuje strategický význam 
rozsiahlych infraštruktúrnych projektov 
(ako napríklad ITER, Galileo, GLONASS, 
GMES) pre budúcu konkurencieschopnosti 
EÚ a posilnenie priemyselných odvetví 
EÚ; domnieva sa, že financovanie 
priemyslu by malo byť zabezpečené 
v rozpočte EÚ na základe plne 
samostatného a komplexného 
viacročného rozpočtu, zatiaľ čo 
zlepšovanie riadenie priemyselných 
odvetví by malo zostať v súlade 
s pravidlami Zmluvy o EÚ; zdôrazňuje, že 
pokiaľ vznikne počas realizácie týchto 
projektov akékoľvek prekročenie nákladov, 
malo by sa pokryť takým spôsobom, aby sa 
neohrozilo financovanie a úspešné 
vykonávanie ostatných politík Únie, ktoré 
prispievajú k dosiahnutiu cieľov stratégie 
Európa 2020;

6. chápe možný strategický význam 
rozsiahlych infraštruktúrnych projektov pre 
budúcu konkurencieschopnosti EÚ 
a posilnenie priemyselných odvetví EÚ; je 
však znepokojený nerovnováhou nákladov 
a prínosov niektorých z týchto veľkých 
projektov; žiada oddeliť tieto veľké 
projekty do osobitného podokruhu v rámci 
VFR a na lepšie riadenie a monitorovanie 
výdavkov na zabránenie prekročeniu 
nákladov; zdôrazňuje, že pokiaľ vznikne 
počas realizácie týchto projektov 
akékoľvek prekročenie nákladov, malo by 
sa pokryť takým spôsobom, aby sa 
neohrozilo financovanie a úspešné 
vykonávanie ostatných politík Únie, ktoré 
prispievajú k dosiahnutiu cieľov stratégie 
Európa 2020;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28
Amalia Sartori

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

zdôrazňuje strategický význam rozsiahlych 
infraštruktúrnych projektov (ako napríklad 
ITER, Galileo, GLONASS, GMES) pre 
budúcu konkurencieschopnosti EÚ 
a posilnenie priemyselných odvetví EÚ;
domnieva sa, že financovanie priemyslu by 
malo byť zabezpečené v rozpočte EÚ na 
základe plne samostatného a komplexného 
viacročného rozpočtu, zatiaľ čo 
zlepšovanie riadenie priemyselných 
odvetví by malo zostať v súlade 
s pravidlami Zmluvy o EÚ; zdôrazňuje, že 

zdôrazňuje strategický význam rozsiahlych 
infraštruktúrnych projektov (ako napríklad 
ITER, Galileo, EGNOS, GMES) pre 
budúcu konkurencieschopnosti EÚ 
a posilnenie priemyselných odvetví EÚ;
domnieva sa, že ich financovanie by malo 
byť zabezpečené v rozpočte EÚ na základe 
plne samostatného a komplexného 
viacročného rozpočtu, zatiaľ čo 
zlepšovanie riadenia by malo zostať 
v súlade s pravidlami Zmluvy o EÚ;
zdôrazňuje, že pokiaľ vznikne počas 
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pokiaľ vznikne počas realizácie týchto 
projektov akékoľvek prekročenie 
nákladov, malo by sa pokryť takým 
spôsobom, aby sa neohrozilo financovanie 
a úspešné vykonávanie ostatných politík 
Únie, ktoré prispievajú k dosiahnutiu 
cieľov stratégie Európa 2020;

realizácie ktoréhokoľvek z týchto 
projektov prekročenie nákladov, malo by 
sa pokryť takým spôsobom, aby sa 
neohrozilo financovanie a úspešné 
vykonávanie iných veľkých projektov 
a ostatných politík Únie, ktoré prispievajú 
k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 
2020;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Jürgen Creutzmann, Holger Krahmer, Hannu Takkula

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. zdôrazňuje strategický význam 
rozsiahlych infraštruktúrnych projektov 
(ako napríklad ITER, Galileo, GLONASS, 
GMES) pre budúcu konkurencieschopnosti 
EÚ a posilnenie priemyselných odvetví 
EÚ; domnieva sa, že financovanie 
priemyslu by malo byť zabezpečené 
v rozpočte EÚ na základe plne 
samostatného a komplexného viacročného 
rozpočtu, zatiaľ čo zlepšovanie riadenie 
priemyselných odvetví by malo zostať 
v súlade s pravidlami Zmluvy o EÚ; 
zdôrazňuje, že pokiaľ vznikne počas 
realizácie týchto projektov akékoľvek 
prekročenie nákladov, malo by sa pokryť 
takým spôsobom, aby sa neohrozilo 
financovanie a úspešné vykonávanie 
ostatných politík Únie, ktoré prispievajú 
k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 
2020;

6. zdôrazňuje strategický význam 
rozsiahlych infraštruktúrnych projektov 
(ako napríklad ITER, Galileo, GLONASS, 
GMES) pre budúcu konkurencieschopnosti 
EÚ a posilnenie priemyselných odvetví 
EÚ; domnieva sa, že financovanie veľkých 
priemyselných projektov by malo byť 
zabezpečené v rozpočte EÚ na základe 
plne samostatného a komplexného 
viacročného rozpočtu, zatiaľ čo 
zlepšovanie riadenie veľkých 
priemyselných projektov by malo zostať 
v súlade s pravidlami Zmluvy o EÚ; 
zdôrazňuje, že pokiaľ vznikne počas 
realizácie týchto projektov akékoľvek 
prekročenie nákladov, malo by sa pokryť 
takým spôsobom, aby sa neohrozilo 
financovanie a úspešné vykonávanie 
ostatných politík Únie, ktoré prispievajú 
k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 
2020;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Vicky Ford

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. zdôrazňuje strategický význam 
rozsiahlych infraštruktúrnych projektov 
(ako napríklad ITER, Galileo, GLONASS, 
GMES) pre budúcu konkurencieschopnosti 
EÚ a posilnenie priemyselných odvetví 
EÚ; domnieva sa, že financovanie 
priemyslu by malo byť zabezpečené 
v rozpočte EÚ na základe plne 
samostatného a komplexného viacročného 
rozpočtu, zatiaľ čo zlepšovanie riadenie 
priemyselných odvetví by malo zostať 
v súlade s pravidlami Zmluvy o EÚ; 
zdôrazňuje, že pokiaľ vznikne počas 
realizácie týchto projektov akékoľvek 
prekročenie nákladov, malo by sa pokryť 
takým spôsobom, aby sa neohrozilo 
financovanie a úspešné vykonávanie 
ostatných politík Únie, ktoré prispievajú 
k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 
2020;

6. zdôrazňuje strategický význam 
rozsiahlych infraštruktúrnych projektov 
(ako napríklad ITER, Galileo, GLONASS, 
GMES) pre budúcu konkurencieschopnosti 
EÚ a posilnenie priemyselných odvetví 
EÚ; domnieva sa, že financovanie 
priemyslu by malo byť zabezpečené 
v rozpočte EÚ na základe plne 
samostatného a komplexného viacročného 
rozpočtu, zatiaľ čo zlepšovanie riadenie 
priemyselných odvetví by malo zostať 
v súlade s pravidlami Zmluvy o EÚ; 
zdôrazňuje, že pokiaľ vznikne počas 
realizácie týchto projektov akékoľvek 
prekročenie nákladov, malo by sa pokryť 
takým spôsobom, aby sa neohrozilo 
financovanie a úspešné vykonávanie 
ostatných politík Únie, ktoré prispievajú 
k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 
2020; zdôrazňuje potrebu vrátiť rozpočet 
projektu ITER späť do rozpočtu 
programu Horizont 2020 s cieľom 
zabezpečiť financovanie tohto dôležitého 
výskumného projektu;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Edit Herczog

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. zdôrazňuje strategický význam 
rozsiahlych infraštruktúrnych projektov 
(ako napríklad ITER, Galileo, GLONASS, 

6. zdôrazňuje strategický význam 
rozsiahlych infraštruktúrnych projektov 
(ako napríklad ITER, Galileo, EGNOS, 
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GMES) pre budúcu konkurencieschopnosti 
EÚ a posilnenie priemyselných odvetví 
EÚ; domnieva sa, že financovanie 
priemyslu by malo byť zabezpečené 
v rozpočte EÚ na základe plne 
samostatného a komplexného viacročného 
rozpočtu, zatiaľ čo zlepšovanie riadenie 
priemyselných odvetví by malo zostať 
v súlade s pravidlami Zmluvy o EÚ; 
zdôrazňuje, že pokiaľ vznikne počas 
realizácie týchto projektov akékoľvek 
prekročenie nákladov, malo by sa pokryť 
takým spôsobom, aby sa neohrozilo 
financovanie a úspešné vykonávanie 
ostatných politík Únie, ktoré prispievajú 
k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 
2020;

GMES) pre budúcu konkurencieschopnosti 
EÚ a posilnenie priemyselných odvetví 
EÚ; domnieva sa, že financovanie 
priemyslu by malo byť zabezpečené 
v rozpočte EÚ na základe plne 
samostatného a komplexného viacročného 
rozpočtu, zatiaľ čo zlepšovanie riadenie 
priemyselných odvetví by malo zostať 
v súlade s pravidlami Zmluvy o EÚ; 
zdôrazňuje, že pokiaľ vznikne počas 
realizácie týchto projektov akékoľvek 
prekročenie nákladov, malo by sa pokryť 
takým spôsobom, aby sa neohrozilo 
financovanie a úspešné vykonávanie 
ostatných politík Únie, ktoré prispievajú 
k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 
2020;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Kent Johansson

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

zdôrazňuje strategický význam rozsiahlych 
infraštruktúrnych projektov (ako napríklad 
ITER, Galileo, GLONASS, GMES) pre 
budúcu konkurencieschopnosti EÚ 
a posilnenie priemyselných odvetví EÚ; 
domnieva sa, že financovanie priemyslu by 
malo byť zabezpečené v rozpočte EÚ na 
základe plne samostatného a komplexného 
viacročného rozpočtu, zatiaľ čo 
zlepšovanie riadenie priemyselných 
odvetví by malo zostať v súlade 
s pravidlami Zmluvy o EÚ; zdôrazňuje, že 
pokiaľ vznikne počas realizácie týchto 
projektov akékoľvek prekročenie nákladov, 
malo by sa pokryť takým spôsobom, aby sa 
neohrozilo financovanie a úspešné 
vykonávanie ostatných politík Únie, ktoré 
prispievajú k dosiahnutiu cieľov stratégie 

zdôrazňuje strategický význam rozsiahlych 
infraštruktúrnych projektov (ako napríklad 
Galileo, GLONASS, GMES) pre budúcu 
konkurencieschopnosti EÚ a posilnenie 
priemyselných odvetví EÚ; domnieva sa, 
že financovanie priemyslu by malo byť 
zabezpečené v rozpočte EÚ na základe 
plne samostatného a komplexného 
viacročného rozpočtu, zatiaľ čo 
zlepšovanie riadenie priemyselných 
odvetví by malo zostať v súlade 
s pravidlami Zmluvy o EÚ; zdôrazňuje, že 
pokiaľ vznikne počas realizácie týchto 
projektov akékoľvek prekročenie nákladov, 
malo by sa pokryť takým spôsobom, aby sa 
neohrozilo financovanie a úspešné 
vykonávanie ostatných politík Únie, ktoré 
prispievajú k dosiahnutiu cieľov stratégie 
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Európa 2020; Európa 2020;

Or. sv

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. domnieva sa, že v súčasnom kontexte 
obmedzení verejných rozpočtov je pákový 
efekt ostatných zdrojov financovania 
absolútne nevyhnutný na realizáciu 
dlhodobých investícií, ktoré sú potrebné na 
uskutočnenie stratégie Európa 2020; je 
pevne presvedčený, že pridaná hodnota EÚ 
narastá najmä prostredníctvom podpory 
vysoko rizikových, vysoko nákladných, 
dlhodobých programov, ktoré sú mimo 
dosahu jednotlivých členských štátov; 
preto žiada, aby sa prijali opatrenia EÚ na 
zníženie investičného rizika v rámci 
veľkorozmerných činností a na rozvoj 
celoeurópskych investícií do infraštruktúry 
v oblasti energetiky a IKT; v tejto 
súvislosti víta spustenie pilotnej fázy 
iniciatívy dlhopisov na projekty EÚ 
v rokoch 2012 – 2013 a návrh Komisie 
týkajúci sa nástroja na prepojenie Európy 
(CEF) ako prvé kroky správnym smerom;

7. domnieva sa, že v súčasnom kontexte 
obmedzení verejných rozpočtov je pákový 
efekt ostatných zdrojov financovania 
absolútne nevyhnutný na realizáciu 
dlhodobých investícií, ktoré sú potrebné na 
uskutočnenie stratégie Európa 2020; je 
pevne presvedčený, že pridaná hodnota EÚ 
narastá najmä prostredníctvom podpory 
programov, ktoré sú mimo dosahu 
jednotlivých členských štátov; preto žiada, 
aby sa prijali opatrenia EÚ na zníženie 
investičného rizika v rámci 
veľkorozmerných činností a na rozvoj 
celoeurópskych investícií do infraštruktúry 
v oblasti energetiky a IKT; v tejto 
súvislosti víta spustenie pilotnej fázy 
iniciatívy dlhopisov na projekty EÚ 
v rokoch 2012 – 2013 a návrh Komisie 
týkajúci sa nástroja na prepojenie Európy 
(CEF) ako prvé kroky správnym smerom; 
vyzýva Komisiu, aby v rámci nástroja na 
prepojenie Európy vyčlenila aspoň dve 
tretiny financií určených na investície 
v energetike na projekty udržateľnej 
energetiky, ako napríklad na energetickú 
účinnosť a inteligentné rozvodné siete; 

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Vicky Ford

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. domnieva sa, že v súčasnom kontexte 
obmedzení verejných rozpočtov je pákový 
efekt ostatných zdrojov financovania 
absolútne nevyhnutný na realizáciu 
dlhodobých investícií, ktoré sú potrebné na 
uskutočnenie stratégie Európa 2020; je 
pevne presvedčený, že pridaná hodnota EÚ 
narastá najmä prostredníctvom podpory 
vysoko rizikových, vysoko nákladných, 
dlhodobých programov, ktoré sú mimo 
dosahu jednotlivých členských štátov; 
preto žiada, aby sa prijali opatrenia EÚ na 
zníženie investičného rizika v rámci 
veľkorozmerných činností a na rozvoj 
celoeurópskych investícií do infraštruktúry 
v oblasti energetiky a IKT; v tejto 
súvislosti víta spustenie pilotnej fázy 
iniciatívy dlhopisov na projekty EÚ 
v rokoch 2012 – 2013 a návrh Komisie 
týkajúci sa nástroja na prepojenie Európy 
(CEF) ako prvé kroky správnym smerom; 

7. domnieva sa, že v súčasnom kontexte 
obmedzení verejných rozpočtov je pákový 
efekt ostatných zdrojov financovania 
absolútne nevyhnutný na realizáciu 
dlhodobých investícií, ktoré sú potrebné na 
uskutočnenie stratégie Európa 2020; je 
pevne presvedčený, že pridaná hodnota EÚ 
narastá najmä prostredníctvom podpory 
vysoko rizikových, vysoko nákladných, 
dlhodobých programov, ktoré sú mimo 
dosahu jednotlivých členských štátov;
preto žiada, aby sa prijali opatrenia EÚ na 
zníženie investičného rizika v rámci 
veľkorozmerných činností a na rozvoj 
celoeurópskych investícií do okrem iného
infraštruktúry v oblasti energetiky a IKT; v 
tejto súvislosti víta spustenie pilotnej fázy 
iniciatívy dlhopisov na projekty EÚ 
v rokoch 2012 – 2013 a návrh Komisie 
týkajúci sa nástroja na prepojenie Európy 
(CEF) ako prvé kroky týmto smerom;
odporúča, aby Komisia monitorovala 
a vyhodnocovala celkový vplyv nových 
alebo zmenených právnych predpisov 
o dlhodobých investíciách súkromného 
sektora a aby zabezpečila čo najrýchlejšie 
odstránenie investičných bariér;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Kent Johansson

Návrh stanoviska
Odsek 7
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. domnieva sa, že v súčasnom kontexte 
obmedzení verejných rozpočtov je pákový 
efekt ostatných zdrojov financovania 
absolútne nevyhnutný na realizáciu 
dlhodobých investícií, ktoré sú potrebné na 
uskutočnenie stratégie Európa 2020; je 
pevne presvedčený, že pridaná hodnota EÚ 
narastá najmä prostredníctvom podpory 
vysoko rizikových, vysoko nákladných, 
dlhodobých programov, ktoré sú mimo 
dosahu jednotlivých členských štátov; 
preto žiada, aby sa prijali opatrenia EÚ na 
zníženie investičného rizika v rámci 
veľkorozmerných činností a na rozvoj 
celoeurópskych investícií do infraštruktúry 
v oblasti energetiky a IKT; v tejto 
súvislosti víta spustenie pilotnej fázy 
iniciatívy dlhopisov na projekty EÚ 
v rokoch 2012 – 2013 a návrh Komisie 
týkajúci sa nástroja na prepojenie Európy 
(CEF) ako prvé kroky správnym smerom;

7. domnieva sa, že v súčasnom kontexte 
obmedzení verejných rozpočtov je pákový 
efekt ostatných zdrojov financovania 
absolútne nevyhnutný na realizáciu 
dlhodobých investícií, ktoré sú potrebné na 
uskutočnenie stratégie Európa 2020; je 
pevne presvedčený, že pridaná hodnota EÚ 
narastá najmä prostredníctvom podpory 
vysoko rizikových, vysoko nákladných, 
dlhodobých programov, ktoré sú mimo 
dosahu jednotlivých členských štátov; 
preto žiada, aby sa prijali opatrenia EÚ na 
zníženie investičného rizika v rámci 
veľkorozmerných činností a na rozvoj 
celoeurópskych investícií do infraštruktúry 
v oblasti energetiky a IKT; v tejto 
súvislosti víta spustenie pilotnej fázy 
iniciatívy dlhopisov na projekty EÚ 
v rokoch 2012 – 2013 a návrh Komisie 
týkajúci sa nástroja na prepojenie Európy 
(CEF) ako prvé kroky správnym smerom; 
zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa poskytlo 
dostatočné financovanie pre CEF na 
zabezpečenie jeho vykonávania okrem 
iného s cieľom zabezpečiť dodávky 
energie v Európe a využiť vnútorný trh 
EÚ s diverzifikáciou viacerých zdrojov 
dodávok a prispieť k udržateľnému 
rozvoju;

Or. sv

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Kent Johansson

Návrh stanoviska
Odsek 7a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7a. domnieva sa, že projekty, ktorých 
výsledkom je zvýšená neistota 
o finančnom bremene členských štátov by 
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sa nemali financovať z rozpočtu EÚ;

Or. sv

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Vicky Ford

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. domnieva sa však, že je potrebná 
dôkladnejšia úvaha o tom, ako zlepšiť 
podporu dlhodobých investícií v EÚ; 
zdôrazňuje, že je potrebné rozvíjať 
a zlepšiť finančné nástroje na rozdelenie 
rizika založené na rozpočte EÚ 
a prostredníctvom nich uľahčovať 
financovanie investícií do prioritných 
oblastí, ktoré zahŕňajú širšiu 
a rôznorodejšiu škálu projektov a ktoré 
predstavujú rôzne riziká (prístup zameraný 
na „portfólio projektov“); je presvedčený, 
že by sa mala sledovať súčinnosť 
a komplementárnosť medzi EÚ 
a vnútroštátnymi systémami s cieľom 
maximalizovať rastový potenciál týchto 
nástrojov; zdôrazňuje, že tieto nástroje sa 
musia opierať o jasné a transparentné 
kritéria oprávnenosti a výberu projektov;

8. domnieva sa však, že je potrebné 
dôkladnejšie hodnotenie, ako zlepšiť 
podporu dlhodobých investícií v EÚ; 
zdôrazňuje, že je potrebné ďalej skúmať 
a posúdiť finančné nástroje na rozdelenie 
rizika založené na rozpočte EÚ s cieľom 
možného zlepšenia ich používania
prostredníctvom nich uľahčovať 
financovanie investícií do prioritných 
oblastí, ktoré zahŕňajú širšiu 
a rôznorodejšiu škálu projektov a ktoré 
predstavujú rôzne riziká (prístup zameraný 
na „portfólio projektov“); je presvedčený, 
že by sa mala sledovať súčinnosť 
a komplementárnosť medzi EÚ 
a vnútroštátnymi systémami s cieľom 
maximalizovať rastový potenciál týchto 
nástrojov; zdôrazňuje, že tieto nástroje sa 
musia opierať o jasné a transparentné 
kritéria oprávnenosti a výberu projektov;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Vicky Ford

Návrh stanoviska
Odsek 9

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9. dôrazne upozorňuje, že opätovné 9. dôrazne upozorňuje, že opätovné 



AM\911739SK.doc 29/32 PE494.802v01-00

SK

investovanie výnosov (spätné toky 
prostriedkov) by malo byť princípom, 
ktorým sa riadia všetky inovatívne finančné 
nástroje; zdôrazňuje, že tento revolvingový 
princíp neznamená len úspory verejných 
financií ale aj posilnenie pákového 
a multiplikačného efektu týchto nástrojov, 
čo v konečnom dôsledku pomáha 
zabezpečiť vyššiu úroveň investícií do 
hospodárstva;

investovanie výnosov (spätné toky 
prostriedkov) môže byť užitočným 
princípom, ktorým sa riadia všetky 
inovatívne finančné nástroje; zdôrazňuje, 
že tento revolvingový princíp neznamená 
len úspory verejných financií ale aj 
posilnenie pákového a multiplikačného 
efektu týchto nástrojov, čo v konečnom 
dôsledku pomáha zabezpečiť vyššiu úroveň 
investícií do hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Krišjānis Kariņš, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že sa musí podporiť 
interoperabilita a súčinnosť medzi 
osobitnými programami (ako napríklad 
Horizont 2020, COSME, Nástroj na 
prepojenie Európy) a politikou súdržnosti; 
je presvedčený, že by sa malo podporiť 
kumulatívne alebo kombinované 
financovanie s cieľom maximalizovať 
čerpanie dostupných finančných 
prostriedkov EÚ vo všetkých členských 
štátoch, a tým podnietiť ich účasť vo 
všetkých osobitných programoch 
a dosiahnuť rovnocennejší hospodársky 
rozvoj na celom území EÚ;

10. zdôrazňuje, že sa musí podporiť 
interoperabilita a súčinnosť medzi 
osobitnými programami (ako napríklad 
Horizont 2020, COSME, Nástroj na 
prepojenie Európy) a politikou súdržnosti; 
je presvedčený, že by sa malo podporiť 
kumulatívne alebo kombinované 
financovanie s cieľom maximalizovať 
čerpanie dostupných finančných 
prostriedkov EÚ vo všetkých členských 
štátoch, a tým podnietiť ich účasť vo 
všetkých osobitných programoch 
a dosiahnuť rovnocennejší hospodársky 
rozvoj na celom území EÚ; zdôrazňuje 
však, že politika súdržnosti by sa nemala 
vnímať ako náhrada riadneho 
financovania osobitných programov; 
domnieva sa, že politika súdržnosti môže 
dopĺňať činnosti ako napríklad 
energetickú účinnosť ako doplňujúci 
zdroj, ale len v prípade, ak tieto programy 
podporia konvergenčné ciele politiky 
súdržnosti;

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že sa musí podporiť 
interoperabilita a súčinnosť medzi 
osobitnými programami (ako napríklad 
Horizont 2020, COSME, Nástroj na 
prepojenie Európy) a politikou súdržnosti; 
je presvedčený, že by sa malo podporiť 
kumulatívne alebo kombinované 
financovanie s cieľom maximalizovať 
čerpanie dostupných finančných 
prostriedkov EÚ vo všetkých členských 
štátoch, a tým podnietiť ich účasť vo 
všetkých osobitných programoch 
a dosiahnuť rovnocennejší hospodársky 
rozvoj na celom území EÚ;

10. zdôrazňuje, že sa musí podporiť 
interoperabilita a súčinnosť medzi 
osobitnými programami (ako napríklad 
Horizont 2020, COSME, Nástroj na 
prepojenie Európy) a politikou súdržnosti; 
je presvedčený, že by sa malo podporiť 
kumulatívne alebo kombinované 
financovanie s cieľom maximalizovať 
čerpanie dostupných finančných 
prostriedkov EÚ vo všetkých členských 
štátoch, a tým podnietiť ich účasť vo 
všetkých osobitných programoch 
a dosiahnuť rovnocennejší hospodársky 
rozvoj na celom území EÚ; vyzýva 
Komisiu a Radu, aby podstatne zvýšili 
úroveň štrukturálneho financovania, 
ktoré môžu členské štáty použiť na 
zvýšenie energetickej účinnosti najmä 
v oblasti bývania;

Or. ro

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Vicky Ford

Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že sa musí podporiť 
interoperabilita a súčinnosť medzi 
osobitnými programami (ako napríklad 
Horizont 2020, COSME, Nástroj na 
prepojenie Európy) a politikou súdržnosti; 
je presvedčený, že by sa malo podporiť 

10. zdôrazňuje, že sa musí podporiť 
interoperabilita a súčinnosť medzi 
politikou súdržnosti a osobitnými 
programami (ako napríklad Horizont 2020, 
COSME, Nástroj na prepojenie Európy); je 
presvedčený, že by sa malo podporiť 
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kumulatívne alebo kombinované 
financovanie s cieľom maximalizovať 
čerpanie dostupných finančných 
prostriedkov EÚ vo všetkých členských 
štátoch, a tým podnietiť ich účasť vo 
všetkých osobitných programoch 
a dosiahnuť rovnocennejší hospodársky 
rozvoj na celom území EÚ;

kumulatívne alebo kombinované 
financovanie s cieľom maximalizovať 
čerpanie dostupných finančných 
prostriedkov EÚ vo všetkých členských 
štátoch, a tým podnietiť ich účasť vo 
všetkých osobitných programoch 
a dosiahnuť rovnocennejší hospodársky 
rozvoj na celom území EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 10

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10. zdôrazňuje, že sa musí podporiť 
interoperabilita a súčinnosť medzi 
osobitnými programami (ako napríklad 
Horizont 2020, COSME, Nástroj na 
prepojenie Európy) a politikou súdržnosti; 
je presvedčený, že by sa malo podporiť 
kumulatívne alebo kombinované 
financovanie s cieľom maximalizovať 
čerpanie dostupných finančných 
prostriedkov EÚ vo všetkých členských 
štátoch, a tým podnietiť ich účasť vo 
všetkých osobitných programoch 
a dosiahnuť rovnocennejší hospodársky 
rozvoj na celom území EÚ;

zdôrazňuje, že sa musí umožniť a lepšie
podporovať udržateľnosť, interoperabilita 
a súčinnosť medzi osobitnými programami 
(ako napríklad Horizont 2020, COSME, 
Nástroj na prepojenie Európy) a politikou 
súdržnosti; je presvedčený, že by sa malo 
podporiť kumulatívne alebo kombinované 
financovanie s cieľom maximalizovať 
čerpanie dostupných finančných 
prostriedkov EÚ vo všetkých členských 
štátoch, a tým podnietiť ich účasť vo 
všetkých osobitných programoch 
a dosiahnuť rovnocennejší hospodársky 
rozvoj na celom území EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Paul Rübig

Návrh stanoviska
Odsek 10a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10a. zdôrazňuje najmä potrebu ďalšieho 
financovania programu Erasmus pre 
mladých podnikateľov z viacročného 
finančného rámca 2014 – 2020;
konštatuje, že program si ako ciele vytýčil 
podporu podnikania v Európe, výmenu 
znalostí a modelov osvedčených postupov 
a budovanie sietí a partnerstiev na tieto 
účely;

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Amalia Sartori

Návrh stanoviska
Odsek 10a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10a. zdôrazňuje, že zvýšenie 
prevádzkového rozpočtu musí dopĺňať 
príslušné zvýšenie administratívneho 
rozpočtu na zabezpečenie úspešného 
splnenia cieľov programov EÚ;

Or. en


