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Pozmeňujúci návrh 1
Paul Rübig, Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek -1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-1. zdôrazňuje, že všetky opatrenia na 
podporu podnikania navrhnuté na 
vnútroštátnej aj celoeurópskej úrovni by 
sa mali vzťahovať na všetky formy 
podnikov, t.j. slobodné povolania, 
družstvá, remeselnícke aj sociálne 
podniky;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 2
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Kent Johansson

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. pripomína, že hospodárske 
a podnikateľské schopnosti a zručnosti sú 
kľúčovými kompetenciami v oblasti 
celoživotného vzdelávania a že vzhľadom 
na malý hospodársky rast, ako aj na vysoké 
čísla nezamestnanosti, sú predovšetkým 
u mladých ľudí potrebné rozhodné 
krátkodobé i strednodobé opatrenia na 
posilnenie podnikania;

1. pripomína, že hospodárske 
a podnikateľské schopnosti a zručnosti sú 
kľúčovými kompetenciami v oblasti 
celoživotného vzdelávania a že vzhľadom 
na malý hospodársky rast, ako aj na vysoké 
čísla nezamestnanosti, sú predovšetkým 
u mladých ľudí potrebné rozhodné 
krátkodobé i strednodobé opatrenia na 
rozvoj a posilnenie podnikania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Vicky Ford
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Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. uznáva zodpovednosť členských štátov 
v oblasti hospodárskeho a podnikateľského 
vzdelávania; domnieva sa, že iniciatívy EÚ 
by mohli a mali zmysluplne podporovať 
členské štáty pri vykonávaní týchto 
zodpovedností;

2. uznáva zodpovednosť členských štátov 
v oblasti hospodárskeho a podnikateľského 
vzdelávania; domnieva sa, že vzdelávacie 
programy sú často cielenejšie a účelnejšie, 
keď sa realizujú na miestnej a regionálnej 
úrovni a keď sú bezprostredne zamerané 
na konkrétne miestne potreby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Kent Johansson

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. uznáva zodpovednosť členských štátov 
v oblasti hospodárskeho a podnikateľského 
vzdelávania; domnieva sa, že iniciatívy EÚ 
by mohli a mali zmysluplne podporovať
členské štáty pri vykonávaní týchto 
zodpovedností;

2. uznáva zodpovednosť členských štátov 
v oblasti hospodárskeho a podnikateľského 
vzdelávania; domnieva sa, že iniciatívy EÚ 
by mali zmysluplne dopĺňať opatrenia 
členských štátov v tejto oblasti, a to najmä 
prostredníctvom spolupráce a výmeny 
osvedčených postupov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Josefa Andrés Barea

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. uznáva zodpovednosť členských štátov 
v oblasti hospodárskeho a podnikateľského 
vzdelávania; domnieva sa, že iniciatívy EÚ 

2. uznáva zodpovednosť členských štátov 
v oblasti hospodárskeho, sociálneho, 
pracovnoprávneho a podnikateľského 
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by mohli a mali zmysluplne podporovať 
členské štáty pri vykonávaní týchto 
zodpovedností;

vzdelávania; domnieva sa, že iniciatívy EÚ 
by mohli a mali zmysluplne podporovať 
členské štáty pri vykonávaní týchto 
zodpovedností;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 6
Marian-Jean Marinescu

Návrh uznesenia
Odsek 2a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje potrebu stimulov pre 
zamestnávateľov, ktorí ponúknu 
nízkokvalifikovaným a nekvalifikovaným 
osobám (vrátane Rómov) odborné 
vzdelávanie a príležitosti získať praktické 
skúsenosti priamo na pracovisku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Kent Johansson

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. je znepokojený klesajúcim počtom 
občanov EÚ, ktorí zvažujú samostatné 
podnikanie; zastáva názor, že EÚ a členské 
štáty by sa mali hlásiť ku konkrétnym 
cieľom, aby sa zatraktívnilo podnikanie 
v porovnaní so závislým zamestnaním;

3. je znepokojený klesajúcim počtom 
občanov EÚ, ktorí zvažujú samostatné 
podnikanie, a to z dôvodu súčasnej klímy 
hospodárskej neistoty; zastáva názor, že 
EÚ a členské štáty by mali zintenzívniť 
svoje koordinované ciele zamerané na 
zlepšenie podnikateľskej kultúry v Európe 
a objasniť možnosti, ako by sa dalo 
stanovením konkrétnych cieľov, 
zatraktívniť podnikanie v porovnaní 
so závislým zamestnaním;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Vicky Ford

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. je znepokojený klesajúcim počtom 
občanov EÚ, ktorí zvažujú samostatné 
podnikanie; zastáva názor, že EÚ a členské 
štáty by sa mali hlásiť ku konkrétnym 
cieľom, aby sa zatraktívnilo podnikanie 
v porovnaní so závislým zamestnaním;

3. je znepokojený klesajúcim počtom 
občanov EÚ, ktorí zvažujú samostatné 
podnikanie; zastáva názor, že EÚ a členské 
štáty by mali prijať konkrétne opatrenia, 
aby sa zatraktívnilo podnikanie 
v porovnaní so závislým zamestnaním;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. je znepokojený klesajúcim počtom 
občanov EÚ, ktorí zvažujú samostatné 
podnikanie; zastáva názor, že EÚ a členské 
štáty by sa mali hlásiť ku konkrétnym 
cieľom, aby sa zatraktívnilo podnikanie 
v porovnaní so závislým zamestnaním;

3. je znepokojený klesajúcim počtom 
občanov EÚ, ktorí zvažujú samostatné 
podnikanie; zastáva názor, že EÚ a členské 
štáty by sa mali hlásiť ku konkrétnym 
cieľom, aby sa zatraktívnilo podnikanie, 
najmä v tých oblastiach a odvetviach, 
ktoré majú pre spoločnosti a hospodárstva 
jednotlivých štátov EÚ strategický 
význam; domnieva sa, že by sa malo 
vytvoriť pevné prepojenie medzi 
iniciatívami na podporu podnikania a 
oznámením o priemyselnej politike, ktoré 
Komisie uverejnila v rámci stratégie 
Európa 2020;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 10
Paul Rübig

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. je znepokojený klesajúcim počtom 
občanov EÚ, ktorí zvažujú samostatné 
podnikanie; zastáva názor, že EÚ a členské 
štáty by sa mali hlásiť ku konkrétnym 
cieľom, aby sa zatraktívnilo podnikanie 
v porovnaní so závislým zamestnaním;

3. je znepokojený klesajúcim počtom 
občanov EÚ, ktorí zvažujú samostatné 
podnikanie; zastáva názor, že EÚ a členské 
štáty by sa mali hlásiť ku konkrétnym 
cieľom, aby sa zatraktívnilo podnikanie 
v porovnaní so závislým zamestnaním; v 
tejto súvislosti poukazuje najmä na 
podnikateľský potenciál kvalifikovaných 
pracovníkov s bohatými skúsenosťami a 
poznatkami; 

Or. de

Pozmeňujúci návrh 11
Rachida Dati

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. je znepokojený klesajúcim počtom 
občanov EÚ, ktorí zvažujú samostatné 
podnikanie; zastáva názor, že EÚ a členské 
štáty by sa mali hlásiť ku konkrétnym 
cieľom, aby sa zatraktívnilo podnikanie 
v porovnaní so závislým zamestnaním;

3. je znepokojený klesajúcim počtom 
občanov EÚ, ktorí zvažujú samostatné 
podnikanie; zastáva názor, že EÚ a členské 
štáty by sa mali hlásiť ku konkrétnym 
cieľom, aby sa zatraktívnilo podnikanie 
v porovnaní so závislým zamestnaním; za 
rozhodujúcu považuje lepšiu 
informovanosť o samostatnej zárobkovej 
činnosti; vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili stabilný a jasný právny rámec 
na podporu samostatnej zárobkovej 
činnosti;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 12
Josefa Andrés Barea

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. víta opatrenia a iniciatívy, ktoré navrhla 
Komisia v súvislosti s podnikateľským 
vzdelávaním, a vyzýva členské štáty, aby 
tieto opatrenia urýchlene vykonali;

4. berie na vedomie opatrenia a iniciatívy, 
ktoré navrhla Komisia v súvislosti 
s podnikateľským vzdelávaním, a vyzýva 
členské štáty, aby tieto opatrenia urýchlene 
vykonali;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 13
Rachida Dati

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. víta opatrenia a iniciatívy, ktoré navrhla 
Komisia v súvislosti s podnikateľským 
vzdelávaním, a vyzýva členské štáty, aby 
tieto opatrenia urýchlene vykonali;

4. víta opatrenia a iniciatívy, ktoré navrhla 
Komisia v súvislosti s podnikateľským 
vzdelávaním, a vyzýva členské štáty, aby 
tieto opatrenia urýchlene vykonali; víta 
skutočnosť, že akčnému plánu pre 
podporu vzdelávania a odbornej prípravy 
v  oblasti vzdelávania sa pripisuje náležitý 
význam a členské štáty vyzýva najmä k 
tomu, aby do programu pre vzdelávanie a 
odbornú prípravu zahrnuli ako kľúčovú 
kompetenciu podnikateľského ducha;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 14
Zofija Mazej Kukovič
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Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. víta opatrenia a iniciatívy, ktoré navrhla 
Komisia v súvislosti s podnikateľským 
vzdelávaním, a vyzýva členské štáty, aby 
tieto opatrenia urýchlene vykonali;

4. víta opatrenia a iniciatívy, ktoré navrhla 
Komisia v súvislosti s podnikateľským 
vzdelávaním, a vyzýva členské štáty, aby 
tieto opatrenia urýchlene vykonali; 
zdôrazňuje, že Komisia by mala rozšíriť 
svoju podporu vzdelávaniu v oblasti 
podnikania na všetky vekové skupiny a 
mala by s ňou začínať už od detstva v 
záujme vytvárania podnikateľskej 
kultúry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Paul Rübig

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. víta opatrenia a iniciatívy, ktoré navrhla 
Komisia v súvislosti s podnikateľským 
vzdelávaním, a vyzýva členské štáty, aby 
tieto opatrenia urýchlene vykonali;

4. víta opatrenia a iniciatívy, ktoré navrhla 
Komisia v súvislosti s podnikateľským 
vzdelávaním, a vyzýva členské štáty, aby 
tieto opatrenia urýchlene vykonali; 
vyzdvihuje iniciatívu EÚ s názvom Nové 
zručnosti pre nové pracovné miesta a jej 
pridanú hodnotu pri nadobúdaní 
podnikateľských schopností a zručností;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 16
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula

Návrh uznesenia
Odsek 4
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. víta opatrenia a iniciatívy, ktoré navrhla 
Komisia v súvislosti s podnikateľským 
vzdelávaním, a vyzýva členské štáty, aby 
tieto opatrenia urýchlene vykonali;

4. víta opatrenia a iniciatívy, ktoré navrhla 
Komisia v súvislosti s podnikateľským 
vzdelávaním, a vyzýva členské štáty, aby 
tieto opatrenia urýchlene a v súlade so 
zásadou subsidiarity vykonali;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 4a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. zastáva názor, že opatrenia, ktorých 
cieľom je odovzdať budúcim 
podnikateľom schopnosti pre vedenie 
podniku tak, aby mal tento podnik  
pozitívny prínos pre spoločnosť a aby sa 
zároveň znížili negatívne dôsledky na 
človeka a na životné prostredie, budú v 
rámci podnikateľského vzdelávania 
zahŕňať pevné kritériá, čo sa týka 
udržateľnosti a sociálnej zodpovednosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 4b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4b. očakáva, že opatrenia a činnosti na 
podporu podnikania prijaté na európskej 
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úrovni a na úrovni jednotlivých štátov 
budú zahŕňať všetky formy podnikov:
družstvá, remeselnícke podniky, slobodné 
povolania a sociálne podniky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. považuje sieť splnomocnencov pre MSP 
za ústredné fórum, v rámci ktorého by 
sa mohli vymieňa osvedčené postupy 
a hodnotiť pokrok pri realizácii;

5. považuje sieť splnomocnencov pre MSP 
za potenciálne ústredné fórum, v rámci 
ktorého by sa mohli vymieňa osvedčené 
postupy a hodnotiť pokrok pri realizácii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Josefa Andrés Barea

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. víta plánované zavedenie záruk pre 
mladých, ako aj pripravenosť podložiť 
tieto záruky dostatočnými finančnými 
prostriedkami; zdôrazňuje význam 
plánovaných opatrení na podporu 
podnikania a podnikateľského vzdelávania, 
pretože účelom týchto opatrení je 
udržateľné zamestnanie a prakticky 
nejestvujú účinky mŕtvej váhy;

6. berie na vedomie plánované zavedenie 
záruk pre mladých; zdôrazňuje význam 
plánovaných opatrení na podporu 
podnikania a podnikateľského vzdelávania, 
hoci finančné prostriedky vyčlenené pre 
ne považuje za nedostatočné; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že je potrebná 
dôraznejšia politika na boj proti 
nezamestnanosti mladých ľudí, ktorá by 
uľahčovala prístup mladých podnikateľov 
z novovznikajúcich odvetví k úverom pre 
každé pracovné miesto, ktoré vytvoria;
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Or. es

Pozmeňujúci návrh 21
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. víta plánované zavedenie záruk pre 
mladých, ako aj pripravenosť podložiť tieto 
záruky dostatočnými finančnými 
prostriedkami; zdôrazňuje význam 
plánovaných opatrení na podporu 
podnikania a podnikateľského vzdelávania, 
pretože účelom týchto opatrení je 
udržateľné zamestnanie a prakticky 
nejestvujú účinky mŕtvej váhy;

6. podporuje najmä plánované zavedenie 
záruk pre mladých, ako aj pripravenosť 
podložiť tieto záruky dostatočnými 
finančnými prostriedkami, pretože 
predstavuje jeden z prvých nástrojov na 
zmiernenie dôsledkov rozšírenej 
nezamestnanosti mladých, a to najmä v 
štátoch, ktoré najviac postihla kríza; 
zdôrazňuje význam plánovaných opatrení 
na podporu podnikania a podnikateľského 
vzdelávania, pretože účelom týchto 
opatrení je udržateľné zamestnanie 
a prakticky nejestvujú účinky mŕtvej váhy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Vicky Ford

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. víta plánované zavedenie záruk pre 
mladých, ako aj pripravenosť podložiť 
tieto záruky dostatočnými finančnými 
prostriedkami; zdôrazňuje význam 
plánovaných opatrení na podporu 
podnikania a podnikateľského vzdelávania, 
pretože účelom týchto opatrení je 
udržateľné zamestnanie a prakticky 
nejestvujú účinky mŕtvej váhy;

6. víta ambiciózne ciele týkajúce sa záruk 
pre mladých, ako aj pripravenosť 
členských štátov vyčleniť finančné 
prostriedky na boj proti nezamestnanosti 
mladých ľudí; zdôrazňuje význam 
plánovaných opatrení na podporu 
podnikania a podnikateľského vzdelávania, 
pretože účelom týchto opatrení je 
udržateľné zamestnanie a prakticky 
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nejestvujú účinky mŕtvej váhy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Paul Rübig

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. víta plánované zavedenie záruk pre 
mladých, ako aj pripravenosť podložiť tieto 
záruky dostatočnými finančnými 
prostriedkami; zdôrazňuje význam 
plánovaných opatrení na podporu 
podnikania a podnikateľského vzdelávania, 
pretože účelom týchto opatrení je 
udržateľné zamestnanie a prakticky 
nejestvujú účinky mŕtvej váhy;

6. víta plánované zavedenie záruk pre
mladých, ako aj pripravenosť podložiť tieto 
záruky dostatočnými finančnými 
prostriedkami; zdôrazňuje význam 
plánovaných opatrení na podporu 
podnikania a podnikateľského vzdelávania, 
pretože účelom týchto opatrení je 
udržateľné zamestnanie a prakticky 
nejestvujú účinky mŕtvej váhy; navrhuje, 
aby členské štáty v prípade krátkodobých 
opatrení, ako je napríklad podpora 
a poradenstvo pri zakladaní podnikov, 
mohli požiadať o dodatočné prostriedky 
z fondu na prispôsobenie sa globalizácii; 

Or. de

Pozmeňujúci návrh 24
Zofija Mazej Kukovič

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. víta plánované zavedenie záruk pre 
mladých, ako aj pripravenosť podložiť tieto 
záruky dostatočnými finančnými 
prostriedkami; zdôrazňuje význam 
plánovaných opatrení na podporu 
podnikania a podnikateľského vzdelávania, 
pretože účelom týchto opatrení je 

6. víta plánované zavedenie záruk pre 
mladých, ako aj pripravenosť podložiť tieto 
záruky dostatočnými finančnými 
prostriedkami; zdôrazňuje, že objem 
poskytnutých prostriedkov nemožno v 
priebehu rokovaní o novom viacročnom 
finančnom rámci znížiť; zdôrazňuje 
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udržateľné zamestnanie a prakticky 
nejestvujú účinky mŕtvej váhy;

význam plánovaných opatrení na podporu 
podnikania a podnikateľského vzdelávania, 
pretože účelom týchto opatrení je 
udržateľné zamestnanie a prakticky 
nejestvujú účinky mŕtvej váhy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. víta plánované zavedenie záruk pre 
mladých, ako aj pripravenosť podložiť tieto 
záruky dostatočnými finančnými 
prostriedkami; zdôrazňuje význam 
plánovaných opatrení na podporu 
podnikania a podnikateľského vzdelávania, 
pretože účelom týchto opatrení je 
udržateľné zamestnanie a prakticky 
nejestvujú účinky mŕtvej váhy;

6. víta plánované zavedenie záruk pre 
mladých, ako aj pripravenosť podložiť tieto 
záruky dostatočnými finančnými 
prostriedkami; zdôrazňuje význam 
plánovaných opatrení na podporu 
podnikania a podnikateľského vzdelávania, 
pretože účelom týchto opatrení je 
udržateľné zamestnanie a prakticky 
nejestvujú účinky mŕtvej váhy; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zistili, aké 
opatrenia by bolo možné prijať ako 
daňové zvýhodnenie pre malé a stredné 
podniky, ktoré zamestnajú mladých ľudí; 

Or. it

Pozmeňujúci návrh 26
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Návrh uznesenia
Odsek 6a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva Komisiu, aby najmä v záujme 
najmenších podnikov ďalej prehlbovala 
pomoc, poradenstvo a podporu 
prostredníctvom sprostredkujúcich 
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organizácií a aby zriaďovala programy, v 
rámci ktorých sa bude propagovať 
poradenstvo a podpora zo strany starších 
podnikateľov, ktorí by boli ochotní 
fungovať ako mentori alebo tútori 
mladým podnikateľom, ktorí si chcú 
založiť vlastný podnik, alebo prípadne  
svojimi znalosťami a skúsenosťami 
pomôcť podnikom dostať sa z krízy;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 27
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Návrh uznesenia
Odsek 6b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6b. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
vytváranie zoskupení, podnikateľských 
sietí a konzorcií prispievajúcich k tomu, 
aby si podniky rozvíjali konkurenčné 
výhody v tom, že budú mať prospech zo 
spoločnej správy ľudských zdrojov, a tým 
si zvýšia konkurencieschopnosť;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 28
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Návrh uznesenia
Odsek 6c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6c. poukazuje na to, že malé a stredné 
podniky využívajúce informačné a 
komunikačné technológie (IKT) rastú 
dvoj- až trojnásobne rýchlejšie; vyzýva 
preto Komisiu, aby podporovala 
opatrenia, ktoré podnikateľom umožnia 
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využívať všetky možnosti digitálneho 
vnútorného trhu;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 29
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
naďalej presadzovali program Erasmus pre 
mladých podnikateľov a aby zvyšovali 
počet národných kontaktných miest tam, 
kde je to ešte potrebné; navrhuje, aby sa 
výraznejšie využili jestvujúce štruktúry 
Európskej siete podnikov; považuje za 
potrebný cieľ 10 000 výmen za rok;

7. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
naďalej presadzovali program Erasmus pre 
mladých podnikateľov a aby zvyšovali 
počet národných kontaktných miest tam, 
kde je to ešte potrebné; navrhuje, aby sa 
výraznejšie využili jestvujúce štruktúry 
Európskej siete podnikov; nazdáva sa, že 
by sa mali stanoviť ambiciózne a 
realistické ciele, pokiaľ ide o počet výmen 
ročne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Zofija Mazej Kukovič

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
naďalej presadzovali program Erasmus pre 
mladých podnikateľov a aby zvyšovali 
počet národných kontaktných miest tam, 
kde je to ešte potrebné; navrhuje, aby sa 
výraznejšie využili jestvujúce štruktúry 
Európskej siete podnikov; považuje za 
potrebný cieľ 10 000 výmen za rok;

7. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
naďalej presadzovali program Erasmus pre 
mladých podnikateľov a aby zvyšovali 
počet národných kontaktných miest tam, 
kde je to ešte potrebné; navrhuje, aby sa 
výraznejšie využili jestvujúce štruktúry 
Európskej siete podnikov; považuje za 
potrebný cieľ 10 000 výmen za rok a až do 
splnenia tohto cieľa minimálne 10 % 
nárast tohto čísla ročne;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Paul Rübig

Návrh uznesenia
Odsek 7a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. vidí veľký potenciál v ďalšom 
rozšírení výmenného programu Leonardo 
pre učňov a zdôrazňuje nutnosť tzv. 
sprostredkovateľských organizácií, ktoré 
budú MSP podporovať v organizačných 
záležitostiach (napr. hľadanie vhodných 
partnerov v zahraničí, hľadanie 
ubytovania atď.); vyzdvihuje 
podnikateľský potenciál absolventov 
duálneho vzdelávania (učňovská 
príprava);

Or. de

Pozmeňujúci návrh 32
Vicky Ford

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. navrhuje, aby členské štáty v prípade 
krátkodobých opatrení, ako je napríklad 
podpora a poradenstvo pri zakladaní 
podnikania, mohli požiadať o dodatočné 
prostriedky z fondu na prispôsobenie sa 
globalizácii;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 33
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. navrhuje, aby členské štáty v prípade
krátkodobých opatrení, ako je napríklad 
podpora a poradenstvo pri zakladaní 
podnikania, mohli požiadať o dodatočné 
prostriedky z fondu na prispôsobenie sa 
globalizácii;

8. navrhuje, aby členské štáty mohli 
požiadať o dodatočné prostriedky z fondu 
na prispôsobenie sa globalizácii, pokiaľ 
sa budú využívať na krátkodobé 
opatrenia, ako je napríklad podpora 
a poradenstvo pri zakladaní podnikania, a 
nie na obhajobu ďalšieho 
premiestňovania podnikov;  

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. navrhuje, aby členské štáty v prípade 
krátkodobých opatrení, ako je napríklad 
podpora a poradenstvo pri zakladaní 
podnikania, mohli požiadať o dodatočné 
prostriedky z fondu na prispôsobenie sa 
globalizácii;

8. navrhuje, aby členské štáty v prípade 
krátkodobých opatrení, ako je napríklad 
podpora a poradenstvo pri zakladaní 
podnikania, mohli požiadať o dodatočné 
prostriedky z fondu na prispôsobenie sa 
globalizácii; okrem toho poukazuje na to, 
že sa musí zlepšiť prístup podnikov k 
úverom;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 35
Zofija Mazej Kukovič

Návrh uznesenia
Odsek 8
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. navrhuje, aby členské štáty v prípade 
krátkodobých opatrení, ako je napríklad 
podpora a poradenstvo pri zakladaní 
podnikania, mohli požiadať o dodatočné 
prostriedky z fondu na prispôsobenie sa 
globalizácii;

8. navrhuje, aby členské štáty v prípade 
krátkodobých opatrení, ako je napríklad 
podpora a poradenstvo pri zakladaní 
podnikania, mohli požiadať o dodatočné 
prostriedky z fondu na prispôsobenie sa 
globalizácii a Európskeho sociálneho 
fondu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. navrhuje, aby členské štáty v prípade 
krátkodobých opatrení, ako je napríklad 
podpora a poradenstvo pri zakladaní 
podnikania, mohli požiadať o dodatočné 
prostriedky z fondu na prispôsobenie sa 
globalizácii;

8. navrhuje, aby členské štáty v prípade 
krátkodobých opatrení, ako je napríklad 
podpora a poradenstvo pri zakladaní 
podnikania a pri prevode podnikov, mohli 
požiadať o dodatočné prostriedky z fondu 
na prispôsobenie sa globalizácii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Vicky Ford

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. navrhuje, aby sa posilnila prepojenosť 
jestvujúcich a budúcich nástrojov na 
podporu podnikania, napríklad v prípade 
európskeho sociálneho fondu, fondu na 
prispôsobenie sa globalizácii, záruk pre 
mladých a Erasmus pre mladých 

9. navrhuje, aby sa posilnila prepojenosť 
jestvujúcich a budúcich nástrojov na 
podporu podnikania, aby sa na národnej a 
miestnej úrovni vytvorili stimuly a 
súčinnosť;
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podnikateľov, aby sa na národnej a 
miestnej úrovni vytvorili stimuly a 
súčinnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. navrhuje, aby sa posilnila prepojenosť
jestvujúcich a budúcich nástrojov na 
podporu podnikania, napríklad v prípade 
európskeho sociálneho fondu, fondu na 
prispôsobenie sa globalizácii, záruk pre 
mladých a Erasmus pre mladých 
podnikateľov, aby sa na národnej a 
miestnej úrovni vytvorili stimuly a
súčinnosť;

9. navrhuje, aby sa vzájomne úzko 
zosúladili jestvujúce a budúce nástroje na 
podporu podnikania, napríklad v prípade 
európskeho sociálneho fondu, fondu na 
prispôsobenie sa globalizácii, záruk pre 
mladých a Erasmus pre mladých 
podnikateľov, aby sa na národnej a 
regionálnej úrovni vytvorila súčinnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Kent Johansson

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. navrhuje, aby sa posilnila prepojenosť 
jestvujúcich a budúcich nástrojov na 
podporu podnikania, napríklad v prípade 
európskeho sociálneho fondu, fondu na 
prispôsobenie sa globalizácii, záruk pre 
mladých a Erasmus pre mladých 
podnikateľov, aby sa na národnej a 
miestnej úrovni vytvorili stimuly a 
súčinnosť;

9. navrhuje, aby sa posilnila prepojenosť 
jestvujúcich a budúcich nástrojov na 
podporu podnikania, napríklad v prípade 
európskeho sociálneho fondu, fondu na 
prispôsobenie sa globalizácii, záruk pre 
mladých a Erasmus pre mladých 
podnikateľov, aby sa na národnej, 
regionálnej a miestnej úrovni vytvorili 
stimuly a súčinnosť;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Kent Johansson

Návrh uznesenia
Odsek 10 – písmeno -a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-a. zahrnutie vzdelávania v oblasti 
podnikania do celoštátnych učebných 
osnov, predovšetkým jeho praktických 
prvkov, napr.  projekty  ako „podnikanie v 
škole” alebo povinná prax pred 
ukončením strednej školy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Kent Johansson

Návrh uznesenia
Odsek 10 – písmeno b

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

b. počet ľudí, ktorí sa zúčastnili na 
podnikateľských opatreniach v rámci 
záruk pre mladých,

b. počet ľudí, ktorí sa zúčastňujú na 
programoch na podporu mobility pre 
mladých podnikateľov, najmä počet 
mladých ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 10 – písmeno c



PE513.283v01-00 22/53 AM\939607SK.doc

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

c. počet ľudí, ktorí majú v úmysle začať 
podnikať;

c. počet ľudí, ktorí majú po absolvovaní 
týchto programov v úmysle začať 
podnikať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Vicky Ford

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva členské štáty, aby sa zaviazali, 
že do roku 2015 schvália vnútroštátne 
stratégie na začlenenie podnikateľského 
vzdelávania do školských osnov (základné 
a stredné školy, odborné a vysokoškolské 
vzdelávanie a vzdelávanie dospelých);
zdôrazňuje význam praktických 
a interaktívnych prvkov hospodárskeho 
a podnikateľského vzdelávania;

11. vyzýva členské štáty, aby podporovali 
celoštátne, regionálne a miestne stratégie 
na podporu vzdelávania v oblasti 
podnikania; zdôrazňuje význam 
praktických a interaktívnych prvkov 
hospodárskeho a podnikateľského 
vzdelávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva členské štáty, aby sa zaviazali, 
že do roku 2015 schvália vnútroštátne 
stratégie na začlenenie podnikateľského 
vzdelávania do školských osnov (základné 
a stredné školy, odborné a vysokoškolské 
vzdelávanie a vzdelávanie dospelých); 

11. vyzýva členské štáty, aby sa zaviazali, 
že do roku 2015 schvália vnútroštátne 
stratégie na začlenenie podnikateľského 
vzdelávania do školských osnov (základné 
a stredné školy, odborné a vysokoškolské 
vzdelávanie a vzdelávanie dospelých); 



AM\939607SK.doc 23/53 PE513.283v01-00

SK

zdôrazňuje význam praktických 
a interaktívnych prvkov hospodárskeho 
a podnikateľského vzdelávania;

očakáva, že tieto stratégie sa budú 
zameriavať najmä na spoločenské a 
ekologické dôsledky podnikania na 
miestne spoločenstvá; zdôrazňuje význam 
praktických a interaktívnych prvkov 
hospodárskeho a podnikateľského 
vzdelávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva členské štáty, aby sa zaviazali, 
že do roku 2015 schvália vnútroštátne 
stratégie na začlenenie podnikateľského 
vzdelávania do školských osnov (základné 
a stredné školy, odborné a vysokoškolské 
vzdelávanie a vzdelávanie dospelých); 
zdôrazňuje význam praktických 
a interaktívnych prvkov hospodárskeho 
a podnikateľského vzdelávania;

11. vyzýva členské štáty, aby sa zaviazali, 
že do roku 2015 schvália vnútroštátne 
stratégie na začlenenie podnikateľského 
vzdelávania do školských osnov (základné 
a stredné školy, odborné a vysokoškolské 
vzdelávanie a vzdelávanie dospelých); 
očakáva, že tieto stratégie budú zahŕňať 
všetky formy podnikov; zdôrazňuje 
význam praktických a interaktívnych 
prvkov hospodárskeho a podnikateľského 
vzdelávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Zofija Mazej Kukovič

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva členské štáty, aby sa zaviazali, 
že do roku 2015 schvália vnútroštátne 
stratégie na začlenenie podnikateľského 
vzdelávania do školských osnov (základné 

11. vyzýva členské štáty, aby sa zaviazali, 
že do roku 2015 schvália vnútroštátne 
stratégie na začlenenie podnikateľského 
vzdelávania do školských osnov (základné
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a stredné školy, odborné a vysokoškolské 
vzdelávanie a vzdelávanie dospelých); 
zdôrazňuje význam praktických 
a interaktívnych prvkov hospodárskeho 
a podnikateľského vzdelávania;

a stredné školy, odborné a vysokoškolské 
vzdelávanie a vzdelávanie dospelých); 
zdôrazňuje význam praktických 
a interaktívnych prvkov hospodárskeho 
a podnikateľského vzdelávania, ako aj jeho 
potrebu vytvárať podnikateľskú kultúru;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Josefa Andrés Barea

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyzýva členské štáty, aby sa zaviazali, 
že do roku 2015 schvália vnútroštátne 
stratégie na začlenenie podnikateľského 
vzdelávania do školských osnov (základné 
a stredné školy, odborné a vysokoškolské 
vzdelávanie a vzdelávanie dospelých); 
zdôrazňuje význam praktických 
a interaktívnych prvkov hospodárskeho 
a podnikateľského vzdelávania;

11. vyzýva členské štáty, aby sa zaviazali, 
že do roku 2015 schvália vnútroštátne 
stratégie na začlenenie podnikateľského 
vzdelávania do školských osnov (základné 
a stredné školy, odborné a vysokoškolské 
vzdelávanie a vzdelávanie dospelých); 
zdôrazňuje význam praktických 
a interaktívnych prvkov hospodárskeho, 
sociálneho, pracovnoprávneho 
a podnikateľského vzdelávania;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 48
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Návrh uznesenia
Odsek 11a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. poukazuje na to, že v dobe krízy sa v 
porovnaní s viacerými tradičnými 
podnikmi ako odolnejšia osvedčila forma 
družstva, a to vďaka administratívnemu 
modelu založenému na spoločnom 
vlastníctve, demokratickej kontrole zo 
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strany svojich členov a metóde tvorby 
majetku; vyzýva preto Komisiu, aby ako
alternatívu k vyhláseniu konkurzu a v 
záujme záchrany ohrozených podnikov 
podporovala prostredníctvom opatrení ad 
hoc tento podnikateľský model, keďže 
zabezpečuje pevné začlenenie do 
miestneho hospodárstva, prispieva k 
udržateľnému rozvoju a obmedzuje 
premiestňovanie podnikov;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 49
Marian-Jean Marinescu

Návrh uznesenia
Odsek 11a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. domnieva sa, že  odborná príprava a 
ďalšie odborné vzdelávanie dokážu 
zabezpečiť schopnosti, zručnosti a 
kompetencie, ktoré sa na trhu práce 
požadujú, najmä pre individuálne 
poradenstvo nezamestnaným pri hľadaní 
práce; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
posilnili dostupnosť odbornej prípravy 
v celej Európe s cieľom zvýšiť 
transparentnosť, uznávanie a kvalitu 
schopností a kvalifikácií, čím podporia 
mobilitu študentov a zamestnancov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Paul Rübig

Návrh uznesenia
Odsek 11a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. zdôrazňuje, že poznatky o fungovaní 
trhu, hospodárstva a finančných systémov 
sú pre správne vedenie podniku 
nevyhnutné, a mali by byť preto zahrnuté 
aj do systémov základného vzdelávania v 
jednotlivých štátoch , a tiež do 
vzdelávacích programov EÚ; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby do svojich 
programov vzdelávania bezodkladne 
zahrnuli finančné vzdelávanie;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 51
Marian-Jean Marinescu

Návrh uznesenia
Odsek 11a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. dôrazne poukazuje na dôležitosť 
učňovskej prípravy pre mladých ľudí v 
hospodárskych odvetviach s dobrými 
vyhliadkami, ktorá je cenným krokom pri 
prechode zo školy do pracovného života;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Návrh uznesenia
Odsek 11b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11b. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
prevod podnikov na zamestnancov a 
určila mechanizmy financovania, ktoré by 
mali pomôcť zamestnancom investovať 
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do podniku nachádzajúceho sa v kríze 
alebo podniku bez právneho nástupcu, 
ako aj  prednostné práva zamestnancov, s 
cieľom vytvoriť čo najlepšie podmienky 
na prevzatie podniku, ktorému hrozí 
konkurzné konanie;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 53
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. odporúča založenie samostatných 
znalostných a inovačných spoločenstiev 
(ZIS) „Kultúra podnikania 
a podnikateľské vzdelávanie“ v rámci 
Európskeho inovačného 
a technologického inštitútu do roku 2018, 
v záujme vývoja inovatívnych koncepcií 
podnikateľského vzdelávania od detstva, 
ako aj v záujme tvorby stimulov pre 
podniky, aby sa v tejto oblasti výraznejšie 
angažovali;

12. poukazuje na zásadný význam 
Európskeho inovačného a 
technologického inštitútu pri podpore 
podnikateľskej kultúry pomocou odbornej 
prípravy, vzdelávania a praxe;  poukazuje 
na to, že znalostné a inovačné spoločenstvá 
(ZIS) Európskeho inovačného inštitútu by 
mali aktívne podporovať podnikanie vo 
všetkých oblastiach, a to rozvojom takých 
predmetov vzdelávania, ktoré spájajú 
špičkové vedecké a inovačné schopnosti a 
zručnosti, pripravujú budúcich 
podnikateľov na ich úlohy a súčasným 
podnikateľom vštepujú inovačné a 
podnikateľské myslenie, ktoré je potrebné 
na budovanie blahobytu a tvorbu 
pracovných miest v EÚ; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Vicky Ford

Návrh uznesenia
Odsek 12
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. odporúča založenie samostatných 
znalostných a inovačných spoločenstiev
(ZIS) „Kultúra podnikania 
a podnikateľské vzdelávanie“ v rámci 
Európskeho inovačného 
a technologického inštitútu do roku 2018, 
v záujme vývoja inovatívnych koncepcií 
podnikateľského vzdelávania od detstva, 
ako aj v záujme tvorby stimulov pre 
podniky, aby sa v tejto oblasti výraznejšie 
angažovali;

12. poukazuje na to, že Európsky 
inovačný  inštitút sa zameriava na 
podporu znalostných a inovačných 
spoločenstiev (ZIS), a umožňuje im 
rozvíjať tie podnikateľské zručnosti, 
zvyklosti a štruktúry riadenia, ktoré vedú 
k intenzívnejšiemu zakladaniu nových 
podnikov; zdôrazňuje preto, že všetky 
vedomostné a inovačné spoločenstvá by 
mali do svojich štruktúr a koncepcií 
výskumu, inovácií, vzdelávania a odbornej 
prípravy zakotviť aj podnikanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Kent Johansson

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. odporúča založenie samostatných 
znalostných a inovačných spoločenstiev 
(ZIS) „Kultúra podnikania 
a podnikateľské vzdelávanie“ v rámci 
Európskeho inovačného 
a technologického inštitútu do roku 2018, 
v záujme vývoja inovatívnych koncepcií 
podnikateľského vzdelávania od detstva, 
ako aj v záujme tvorby stimulov pre 
podniky, aby sa v tejto oblasti výraznejšie 
angažovali;

12. víta koncepciu znalostných 
a inovačných spoločenstiev (ZIS), ktorá je 
svojím ťažiskom zameraným na 
podnikanie, prostredníctvom zahrnutia 
jednotlivých súčastí vedomostného 
trojuholníka zloženého z výskumu, 
vysokoškolského vzdelávania a inovácií, 
motorom inovácií v oblasti hlavných 
spoločenských výziev, a tým dôležitým 
nástrojom pri tvorbe rastu a 
zamestnanosti v Európe;  

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Paul Rübig
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Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. odporúča založenie samostatných 
znalostných a inovačných spoločenstiev 
(ZIS) „Kultúra podnikania a podnikateľské 
vzdelávanie“ v rámci Európskeho 
inovačného a technologického inštitútu do 
roku 2018, v záujme vývoja inovatívnych 
koncepcií podnikateľského vzdelávania od 
detstva, ako aj v záujme tvorby stimulov
pre podniky, aby sa v tejto oblasti 
výraznejšie angažovali;

12.  odporúča založenie samostatných 
znalostných a inovačných spoločenstiev 
(ZIS) „Kultúra podnikania a podnikateľské 
vzdelávanie“ v rámci Európskeho 
inovačného a technologického inštitútu do 
roku 2018; žiada, aby sa v spolupráci s 
inštitúciami a zamestnávateľmi v 
jednotlivých štátoch  vytvárali inovatívne 
koncepcie podnikateľského vzdelávania od 
detstva, ako aj metódy integrácie týchto 
koncepcií do systému vzdelávania; na to 
by sa mali využívať predovšetkým 
moderné digitálne metódy výučby; 
zdôrazňuje, že by sa mali vytvárať stimuly
pre podniky, aby sa v tejto oblasti 
výraznejšie angažovali;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 57
Paul Rübig

Návrh uznesenia
Odsek -13 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-13. žiada, aby Európska komisia a 
skupina EIB zintenzívnili svoje úsilie o 
zvyšovanie informovanosti tak, že v 
spolupráci so združeniami MSP sa okruh 
MSP bude môcť viac dozvedieť o 
možnostiach financovania;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 58
Paul Rübig
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Návrh uznesenia
Odsek -13a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-13a. zdôrazňuje, že vytvorenie 
flexibilných alternatív financovania je pre 
zakladanie nových podnikov nanajvýš 
dôležité; zdôrazňuje, že treba odstrániť 
daňovú diskrimináciu vlastného 
a cudzieho kapitálu a že by sa mala 
zaviesť nezdaniteľná položka vlastného 
podielu; zdôrazňuje, že vzhľadom k tomu, 
že bankové úvery predstavujú jednu z 
najdôležitejších foriem financovania 
malých a stredných podnikov, treba dbať 
na istú ponuku úverov a že sa navyše 
treba usilovať o posilnenie podielového 
financovania vlastného imania a 
rizikového kapitálu vrátane podpory 
fondov pre strednú vrstvu a crowd 
investment bez nadmerných bežných 
nákladov; požaduje zaviesť nezdaniteľnú 
položku na podiely súkromných 
investorov vo výške 50 000 EUR;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 59
Paul Rübig

Návrh uznesenia
Odsek -13b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-13b. pripomína, že administratívne 
bremeno naďalej predstavuje jednu z 
najhlavnejších prekážok založenia alebo 
vedenia podniku; trvá na tom, aby 
odbúravanie zbytočnej administratívnej 
záťaže zostalo na najvyššom mieste 
politickej agendy a od najbližšej Komisie 
očakáva konkrétne návrhy politík a 
opatrení na obdobie do roku 2020 v rámci 
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priorít Small Business Act, ktoré budú 
obsahovať konkrétne kvantitatívne ciele 
(napr. zníženie administratívneho 
zaťaženia prostredníctvom nariadení EÚ 
do roku 2020 o 25 %);

Or. de

Pozmeňujúci návrh 60
Josefa Andrés Barea

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. víta opatrenia, ktoré Komisia navrhla 
v rámci tejto prioritnej akcie, a pripomína 
príslušné závery Európskeho parlamentu 
v uzneseniach s názvom Malé a stredné 
podniky (MSP): konkurencieschopnosť a 
možnosti podnikania z 23. októbra 2012 a 
Zlepšenie prístupu MSP k financovaniu 
z 5. februára 2013;

13. berie na vedomie opatrenia, ktoré 
Komisia navrhla v rámci tejto prioritnej 
akcie, a pripomína príslušné závery 
Európskeho parlamentu v uzneseniach 
s názvom Malé a stredné podniky (MSP):  
konkurencieschopnosť a možnosti 
podnikania z 23. októbra 2012 a Zlepšenie 
prístupu MSP k financovaniu z 5. februára 
2013;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 61
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Kent Johansson

Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. víta obnovenú výzvu Komisie 
členským štátom znižovať náklady a čas, 
ktoré je nutné vynaložiť na založenie 
podniku; poukazuje na nedostatočný 
pokrok od Small Business Act a vyzýva 
členské štáty, aby zvýšili úsilie v tomto 
smere;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. zdôrazňuje, že by sa mali brať do 
úvahy rôzne formy podnikov, ako sú 
okrem iného rodinné podniky, družstvá a. 
i., ak sa podnikom prostredníctvom 
vhodných podporných služieb vytvorí 
priaznivé podnikateľské prostredie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. zdôrazňuje, že by sa mali brať do 
úvahy rôzne formy podnikov, ako sú 
okrem iného rodinné podniky, družstvá a. 
i., ak sa podnikom prostredníctvom 
vhodných podporných služieb vytvorí 
priaznivé podnikateľské prostredie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Rachida Dati

Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. víta záujem o potenciál EPFRV pre 
zabezpečenie prístupu podnikateľov ku 
kapitálu, najmä v poľnohospodárstve a na 
vidieku;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 65
Zigmantas Balčytis

Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. poukazuje na to, že opatrenia EÚ na 
podporu MSP sú aj naďalej nevyvážené a 
že mnohé členské štáty pri vypracúvaní 
právnych predpisov ešte stále 
nezohľadňujú osobitosti malých 
podnikov; 

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 66
Zigmantas Balčytis

Návrh uznesenia
Odsek 13b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13b. zdôrazňuje, že prístup k finančným 
prostriedkom zostáva jednou z hlavných 
prekážok rozvoja MSP; vyzýva Komisiu, 
aby komplexne preskúmala, či finančné 
nástroje zamerané na malé a stredné 
podniky, ako napr. nástroj 
mikrofinancovania PROGRESS, skutočne 
uľahčujú prístup MSP k finančným 
prostriedkom, a to najmä z toho pohľadu, 
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že finančné inštitúty niektorých členských 
štátov určujú pre poskytovanie úveru 
malým a stredným podnikom príliš 
striktné podmienky; 

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 67
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Kent Johansson

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. víta úsilie Komisie o zlepšenie 
daňových podmienok pri prevode podniku; 
považuje za nevyhnutné zlepšiť daňové 
podmienky pre inovatívne formy 
financovania, ako napríklad skupinové 
financovanie alebo financovanie business 
angel (podnikateľský anjel);

14. víta výzvu Komisie členským štátom 
zlepšenie daňových podmienok pri prevode 
podniku; považuje za nevyhnutné zlepšiť 
daňové podmienky pre inovatívne formy 
financovania, ako napríklad skupinové
financovanie alebo financovanie business 
angel (podnikateľský anjel); vyzýva 
členské štáty aby rozšírili svoju podporu 
pri prevode podnikov prostredníctvom 
finančných nástrojov na úrovni 
jednotlivých štátov, najmä pomocou 
úverových záruk;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. víta úsilie Komisie o zlepšenie 
daňových podmienok pri prevode podniku; 
považuje za nevyhnutné zlepšiť daňové 
podmienky pre inovatívne formy 
financovania, ako napríklad skupinové 

14. víta úsilie Komisie o zlepšenie 
daňových podmienok pri prevode podniku;
nazdáva sa, že prevody podnikov by sa 
mali podporovať najmä vhodnými 
programami ďalšieho vzdelávania, v 
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financovanie alebo financovanie business 
angel (podnikateľský anjel);

ktorých sa zamestnancom odovzdávajú 
riadiace schopnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Vicky Ford

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. víta úsilie Komisie o zlepšenie 
daňových podmienok pri prevode podniku;
považuje za nevyhnutné zlepšiť daňové
podmienky pre inovatívne formy
financovania, ako napríklad skupinové 
financovanie alebo financovanie business 
angel (podnikateľský anjel);

14. vyzýva Komisiu, aby zintenzívnila 
úsilie o zjednodušenie daňových
podmienok pri prevode podniku; považuje 
za nevyhnutné zlepšiť daňovú
konkurencieschopnosť v súvislosti s
inovatívnymi formami financovania, ako 
napríklad skupinové financovanie alebo 
financovanie business angel 
(podnikateľský anjel);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Zofija Mazej Kukovič

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. víta úsilie Komisie o zlepšenie 
daňových podmienok pri prevode podniku;
považuje za nevyhnutné zlepšiť daňové 
podmienky pre inovatívne formy 
financovania, ako napríklad skupinové 
financovanie alebo financovanie business 
angel (podnikateľský anjel);

14. víta úsilie Komisie o zlepšenie 
daňových podmienok pri prevode podniku;
považuje za nevyhnutné zlepšiť daňové 
podmienky pre inovatívne formy 
financovania, ako napríklad skupinové 
financovanie, financovanie rizikového 
kapitálu a  financovanie business angel 
(podnikateľský anjel);

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 71
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Návrh uznesenia
Odsek 14a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. poukazuje na to, že komplikované 
nariadenia o DPH patrili dlho k 
najväčším prekážkam, ktoré 
podnikateľom bránili vyčerpať potenciál 
vnútorného trhu; vyzýva Komisiu, aby 
bezodkladne predložila avizované návrhy 
na úpravu predpisov o DPH a na zníženie 
nákladov na ich dodržiavanie zavedením 
jedného daňového priznania pre DPH tak, 
aby sa tieto predpisy mohli prijať ešte v 
tomto volebnom období;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 14a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. považuje za nevyhnutné zlepšiť 
daňové podmienky pre inovatívne formy 
financovania, ako napríklad skupinové 
financovanie alebo financovanie business 
angel (podnikateľský anjel); víta dôraz, 
ktorý Komisia kladie na platformy 
skupinového financovania;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 73
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula, Kent Johansson

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. považuje navrhnuté opatrenia na 
zníženie administratívneho zaťaženia za 
doplnok zásad iniciatívy „Small Business 
Act”; vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa 
v akčnom pláne nespomínajú dôležité 
iniciatívy, ako napríklad opatrenia na 
presadenie testov MSP na vnútroštátnej 
úrovni alebo budúca práca skupiny na 
vysokej úrovni pre znižovanie 
administratívnej záťaže; požaduje, aby 
splnomocnenci pre MSP koordinovali 
najdôležitejších 10 nadväzujúcich 
opatrení v rámci útvarov Komisie;

15. považuje navrhnuté opatrenia na 
zníženie administratívneho zaťaženia za 
doplnok zásad iniciatívy „Small Business 
Act”; vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa 
v akčnom pláne nespomínajú dôležité 
iniciatívy, ako napríklad opatrenia na 
presadenie testov MSP na vnútroštátnej 
úrovni, úloha skupiny na vysokej úrovni 
pre znižovanie administratívnej záťaže či 
vytvorenie ročného ukazovateľa 
administratívnej záťaže v EÚ a v 
členských štátoch; vyzýva Komisiu, aby 
pod vedením svojho splnomocnenca pre 
MSP vypracovala časový plán na 
prepracovanie desiatich opatrení EÚ, 
ktoré sú spojené s najväčšou 
administratívnou záťažou s cieľom 
zredukovať toto bremeno; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. považuje navrhnuté opatrenia na 
zníženie administratívneho zaťaženia za 
doplnok zásad iniciatívy „Small Business 
Act”; vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa 
v akčnom pláne nespomínajú dôležité 
iniciatívy, ako napríklad opatrenia na 
presadenie testov MSP na vnútroštátnej 
úrovni alebo budúca práca skupiny na 

15. považuje navrhnuté opatrenia na 
zníženie administratívneho zaťaženia za 
doplnok zásad iniciatívy „Small Business 
Act”; domnieva sa, že platné ustanovenia 
možno zredukovať len vtedy, ak sú 
spojené so zbytočným alebo nadmerným 
zaťažením, pričom takéto zníženie nesmie 
viesť k obídeniu základných sociálnych a 
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vysokej úrovni pre znižovanie 
administratívnej záťaže; požaduje, aby 
splnomocnenci pre MSP koordinovali 
najdôležitejších 10 nadväzujúcich opatrení 
v rámci útvarov Komisie;

ekologických noriem;  vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že sa v akčnom pláne 
nespomínajú dôležité iniciatívy, ako 
napríklad opatrenia na presadenie testov 
MSP na vnútroštátnej úrovni alebo budúca 
práca skupiny na vysokej úrovni pre 
znižovanie administratívnej záťaže; 
požaduje, aby splnomocnenci pre MSP 
koordinovali najdôležitejších 10 
nadväzujúcich opatrení v rámci útvarov 
Komisie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Britta Thomsen

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. považuje navrhnuté opatrenia na 
zníženie administratívneho zaťaženia za 
doplnok zásad iniciatívy „Small Business 
Act”; vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa 
v akčnom pláne nespomínajú dôležité 
iniciatívy, ako napríklad opatrenia na 
presadenie testov MSP na vnútroštátnej 
úrovni alebo budúca práca skupiny na 
vysokej úrovni pre znižovanie 
administratívnej záťaže; požaduje, aby 
splnomocnenci pre MSP koordinovali 
najdôležitejších 10 nadväzujúcich opatrení 
v rámci útvarov Komisie;

15. považuje navrhnuté opatrenia na 
zníženie administratívneho zaťaženia za 
doplnok zásad iniciatívy „Small Business 
Act”; zdôrazňuje, že znižovanie 
administratívneho zaťaženia nesmie viesť 
k oslabeniu pôvodného zámeru, ktorý 
sledujú príslušné právne predpisy, okrem 
iného predpisy o bezpečnosti pri práci a 
predpisy o trhu práce; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že sa v akčnom pláne 
nespomínajú dôležité iniciatívy, ako 
napríklad opatrenia na presadenie testov 
MSP na vnútroštátnej úrovni alebo budúca 
práca skupiny na vysokej úrovni pre 
znižovanie administratívnej záťaže; 
požaduje, aby splnomocnenci pre MSP 
koordinovali najdôležitejších 10 
nadväzujúcich opatrení v rámci útvarov 
Komisie;

Or. da
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Pozmeňujúci návrh 76
Josefa Andrés Barea

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. považuje navrhnuté opatrenia na 
zníženie administratívneho zaťaženia za 
doplnok zásad iniciatívy „Small Business 
Act”; vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa 
v akčnom pláne nespomínajú dôležité 
iniciatívy, ako napríklad opatrenia na 
presadenie testov MSP na vnútroštátnej 
úrovni alebo budúca práca skupiny na 
vysokej úrovni pre znižovanie 
administratívnej záťaže; požaduje, aby 
splnomocnenci pre MSP koordinovali 
najdôležitejších 10 nadväzujúcich opatrení 
v rámci útvarov Komisie;

15. považuje navrhnuté opatrenia na 
zníženie administratívneho a 
byrokratického zaťaženia za doplnok zásad 
iniciatívy „Small Business Act”; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že sa v akčnom pláne 
nespomínajú dôležité iniciatívy, ako 
napríklad opatrenia na presadenie testov 
MSP na vnútroštátnej úrovni alebo budúca 
práca skupiny na vysokej úrovni pre 
znižovanie administratívnej záťaže; 
požaduje, aby splnomocnenci pre MSP 
koordinovali najdôležitejších 10 
nadväzujúcich opatrení v rámci útvarov 
Komisie;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 77
Paul Rübig

Návrh uznesenia
Odsek 15a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. vyzýva členské štáty, aby zaviedli 
dvojročné prechodné obdobie pre 
novozaložené podniky, počas ktorého 
budú oslobodené od príspevkov do 
sociálnej poisťovne, a trojročné 
prechodné obdobie pre všetky dane „on 
account”, ktoré znamená, že podniky 
budú počas prvých troch rokov platiť len 
dane zo skutočne vytvoreného zisku a že 
tento systém musí byť v plnej miere 
transparentný, aby ho nebolo možné 
zneužiť;
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 78
Zofija Mazej Kukovič

Návrh uznesenia
Odsek 15a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. zdôrazňuje, že pre ich úspešnosť je 
dôležitý prenos poznatkov  medzi 
jednotlivými vedomostnými centrami, ako 
sú výskumné centrá a špičkové strediská, 
a MSP; vyzdvihuje nutnosť presne 
vymedziť proces prenosu vedomostí do 
praxe a jeho výhody pre úspech zoskupení 
podnikov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Rachida Dati

Návrh uznesenia
Odsek 15a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. podporuje zámer Komisie poskytnúť 
v prípade neúmyselného bankrotu 
podnikateľom  druhú šancu a znížiť im 
nadmernú administratívnu záťaž;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 80
Paul Rübig

Návrh uznesenia
Odsek 16
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje význam slobodných 
povolaní pre podnikanie v Európe; víta 
oznámenie Komisie o vytvorení pracovnej 
skupiny, ktorá bude skúmať osobitosti 
a potreby slobodných povolaní; podnecuje 
vypracovanie európskej charty slobodných 
povolaní;

16. zdôrazňuje význam slobodných 
povolaní pre podnikanie v Európe; víta 
oznámenie Komisie o vytvorení pracovnej 
skupiny, ktorá bude skúmať osobitosti 
a potreby slobodných povolaní; žiada 
Komisiu, aby pri odhade dôsledkov na 
legislatívne návrhy, ako aj pri 
monitorovaní Small Business Act vzala do 
úvahy závery pracovnej skupiny; 
podnecuje vypracovanie európskej charty 
slobodných povolaní;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 81
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje význam slobodných 
povolaní pre podnikanie v Európe; víta 
oznámenie Komisie o vytvorení pracovnej 
skupiny, ktorá bude skúmať osobitosti 
a potreby slobodných povolaní; podnecuje 
vypracovanie európskej charty slobodných 
povolaní;

16. zdôrazňuje význam slobodných 
povolaní pre podnikanie v Európe; víta 
oznámenie Komisie o vytvorení pracovnej 
skupiny, ktorá bude skúmať osobitosti 
a potreby slobodných povolaní; podnecuje 
k tomu, aby táto práca viedla k
vypracovaniu európskej charty slobodných 
povolaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Josefa Andrés Barea

Návrh uznesenia
Odsek 16
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. zdôrazňuje význam slobodných 
povolaní pre podnikanie v Európe; víta 
oznámenie Komisie o vytvorení pracovnej 
skupiny, ktorá bude skúmať osobitosti 
a potreby slobodných povolaní; podnecuje 
vypracovanie európskej charty slobodných 
povolaní;

16. zdôrazňuje význam slobodných 
povolaní pre podnikanie v Európe; víta 
oznámenie Komisie o vytvorení pracovnej 
skupiny, ktorá bude skúmať osobitosti 
a potreby slobodných povolaní; podnecuje 
vypracovanie európskej charty slobodných 
povolaní; okrem toho zdôrazňuje, že sa 
musí zmeniť systém sociálneho 
zabezpečenia pre slobodné povolania a 
musí sa zaručiť rovnocenné postavenie 
slobodných povolaní, pokiaľ ide o nároky 
na sociálne zabezpečenie; 

Or. es

Pozmeňujúci návrh 83
Britta Thomsen

Návrh uznesenia
Odsek 16a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. zdôrazňuje, že je dôležité rozvíjať 
inovačné schopnosti ako také a navyše 
podporovať v nových aj existujúcich 
podnikoch inovácie pochádzajúce od 
zamestnancov; okrem toho zdôrazňuje, že 
najúspešnejšie novozaložené podniky sú 
často odčlenené časti existujúcich 
podnikov, ktorých pracovníci majú šancu 
presadiť svoje nápady v zabezpečenom 
rámci s dostatočnými zdrojmi; zdôrazňuje 
tiež, že mnohí zakladatelia podnikov sú 
odborníci alebo robotníci bez osobitného 
vzdelania, takže činnosť podnikateľa sa 
neobmedzuje len na absolventov vysokých 
škôl; poukazuje na to, že v podnikateľskej 
a inovačnej činnosti zohráva dôležitú 
úlohu aj odborné vzdelávanie orientované 
na prax;

Or. da
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Pozmeňujúci návrh 84
Britta Thomsen

Návrh uznesenia
Odsek 16b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16b. zdôrazňuje, že je dôležité vytvárať 
stimuly pre zamestnancov podnecujúce k 
tomu, aby si na čiastočný úväzok založili 
vlastný podnik; poukazuje na to, že 
podnikatelia na čiastočný úväzok 
zamestnajú vo Švédsku ročne 400 000 
zamestnancov a že vo Švédsku a Nórsku 
začínala polovica podnikateľov na plný 
úväzok – vysokoškolských absolventov –
ako podnikatelia na čiastočný úväzok;

Or. da

Pozmeňujúci návrh 85
Vicky Ford

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. požaduje výrazné navýšenie
prostriedkov v rámci viacročného 
finančného rámca (VFR) určených na 
program COSME (Program pre 
konkurencieschopnosť podnikov a MSP), 
najmä čo sa týka finančných nástrojov;
požaduje, aby sa vo VFR pokračovalo vo 
vykonávaní programov 
mikrofinancovania (napríklad Progress, 
JASMINE)

17. poukazuje na to, že rozpočtové 
prostriedky na program COSME sa musia 
v porovnaní so súčasným rámcovým 
programom pre konkurencieschopnosť a 
inovácie značne navýšiť;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 86
Kent Johansson

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. požaduje výrazné navýšenie 
prostriedkov v rámci viacročného
finančného rámca (VFR) určených na 
program COSME (Program pre 
konkurencieschopnosť podnikov a MSP), 
najmä čo sa týka finančných nástrojov;
požaduje, aby sa vo VFR pokračovalo vo 
vykonávaní programov mikrofinancovania 
(napríklad Progress, JASMINE);

17. požaduje výrazné navýšenie 
prostriedkov v rámci viacročného 
finančného rámca (VFR) určených pre 
Európsky inovačný a technologický 
inštitút a na program COSME (Program 
pre konkurencieschopnosť podnikov a 
MSP), najmä čo sa týka finančných 
nástrojov; požaduje, aby sa vo VFR 
pokračovalo vo vykonávaní programov 
mikrofinancovania (napríklad Progress, 
JASMINE)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Paul Rübig

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. požaduje výrazné navýšenie 
prostriedkov v rámci viacročného 
finančného rámca (VFR) určených na 
program COSME (Program pre 
konkurencieschopnosť podnikov a MSP),
najmä čo sa týka finančných nástrojov; 
požaduje, aby sa vo VFR pokračovalo vo 
vykonávaní programov mikrofinancovania 
(napríklad Progress, JASMINE);

17. požaduje výrazné navýšenie 
prostriedkov v rámci viacročného 
finančného rámca (VFR) určených na 
program COSME (Program pre 
konkurencieschopnosť podnikov a MSP), 
najmä čo sa týka finančných nástrojov; 
požaduje, aby sa vo VFR pokračovalo vo 
vykonávaní programov mikrofinancovania 
(napríklad Progress, JASMINE a 
JEREMIE);

Or. de

Pozmeňujúci návrh 88
Zofija Mazej Kukovič
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Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. požaduje výrazné navýšenie
prostriedkov v rámci viacročného 
finančného rámca (VFR) určených na 
program COSME (Program pre 
konkurencieschopnosť podnikov a MSP), 
najmä čo sa týka finančných nástrojov; 
požaduje, aby sa vo VFR pokračovalo vo 
vykonávaní programov mikrofinancovania 
(napríklad Progress, JASMINE);

17. požaduje strojnásobenie prostriedkov 
v rámci viacročného finančného rámca 
(VFR) určených na program COSME 
(Program pre konkurencieschopnosť 
podnikov a MSP), najmä čo sa týka 
finančných nástrojov; požaduje, aby sa vo 
VFR pokračovalo vo vykonávaní 
programov mikrofinancovania (napríklad 
Progress, JASMINE);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Vicky Ford

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. zdôrazňuje, že vytvorenie flexibilných 
alternatív financovania je pre zakladanie 
nových podnikov nanajvýš významné.
Zdôrazňuje, že treba odstrániť daňovú
diskrimináciu vlastného a cudzieho 
kapitálu a že by sa mala zaviesť 
nezdaniteľná položka vlastného podielu;

18. zdôrazňuje, že vytvorenie flexibilných 
alternatív financovania je pre zakladanie 
nových podnikov a MSP nanajvýš 
významné; poukazuje na to, že pre rôzne 
druhy podnikov môžu byť vhodné rôzne 
podiely cudzieho a vlastného kapitálu 
alebo zmiešané financovanie, a preto 
zdôrazňuje, že by sa mala dôsledne 
preveriť diskriminácia vlastného 
a cudzieho kapitálu z hľadiska dane z 
príjmu právnických osôb a že členské 
štáty by mali pri investíciách do reálneho 
hospodárstva zvážiť zavedenie 
nezdaniteľnej položky vlastného podielu s 
cieľom podporovať udržateľný rast a 
tvorbu pracovných miest;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 90
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. zdôrazňuje, že vytvorenie flexibilných 
alternatív financovania je pre zakladanie
nových podnikov nanajvýš významné. 
Zdôrazňuje, že treba odstrániť daňovú 
diskrimináciu vlastného a cudzieho 
kapitálu a že by sa mala zaviesť 
nezdaniteľná položka vlastného podielu;

18. zdôrazňuje, že vytvorenie flexibilných 
alternatív financovania je pre zakladanie 
nových podnikov nanajvýš významné; 
Vyzýva členské štáty, aby odstránili 
daňovú diskrimináciu vlastného a cudzieho 
kapitálu a zaviedli nezdaniteľnú položku
vlastného podielu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Zofija Mazej Kukovič

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. zdôrazňuje, že vytvorenie flexibilných 
alternatív financovania je pre zakladanie 
nových podnikov nanajvýš významné. 
Zdôrazňuje, že treba odstrániť daňovú 
diskrimináciu vlastného a cudzieho 
kapitálu a že by sa mala zaviesť 
nezdaniteľná položka vlastného podielu;

18. zdôrazňuje, že vytvorenie flexibilných 
alternatív financovania je pre zakladanie 
nových podnikov nanajvýš významné. 
vyzýva Komisiu, aby preskúmala, aké 
výhody so sebou prináša sekuritizácia 
mikroúverov; zdôrazňuje, že treba 
odstrániť daňovú diskrimináciu vlastného 
a cudzieho kapitálu a že by sa mala zaviesť 
nezdaniteľná položka vlastného podielu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Josefa Andrés Barea

Návrh uznesenia
Odsek 18
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. zdôrazňuje, že vytvorenie flexibilných 
alternatív financovania je pre zakladanie 
nových podnikov nanajvýš významné. 
Zdôrazňuje, že treba odstrániť daňovú 
diskrimináciu vlastného a cudzieho 
kapitálu a že by sa mala zaviesť 
nezdaniteľná položka vlastného podielu;

18. zdôrazňuje, že uľahčenie prístupu 
nízkoúrokových úverov a vytvorenie 
flexibilných alternatív financovania je pre 
zakladanie nových podnikov nanajvýš 
významné; Zdôrazňuje, že treba odstrániť 
daňovú diskrimináciu vlastného a cudzieho 
kapitálu a že by sa mala zaviesť 
nezdaniteľná položka vlastného podielu;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 93
Jürgen Creutzmann, Kent Johansson

Návrh uznesenia
Odsek 18a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. vyzýva členské štáty, aby zmluvy na 
verejné obstarávanie rozdelili do 
jednotlivých skupín tak, aby sa malým a 
stredným podnikom uľahčila účasť na 
verejných zákazkách, napr. zahrnutím 
zásady „apply or explain” (uplatniť alebo 
zdôvodniť opak) do svojich právnych 
predpisov o verejnom obstarávaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Zigmantas Balčytis

Návrh uznesenia
Odsek 18a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v 
niektorých členských štátoch aj naďalej 
platia vysoké požiadavky pre zakladanie 
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podnikov; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, že členské štáty do roku 2015 
skrátia dobu, ktorá uplynie až do 
samotného udelenia koncesií a ostatných 
povolení potrebných na vykonávanie 
podnikateľskej činnosti, na jeden mesiac;

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 95
Britta Thomsen

Návrh uznesenia
Odsek 18a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. zdôrazňuje, že absolventi, ktorí sa 
počas svojho vzdelávania zúčastnili 
špeciálnych kurzov pre zakladanie 
podnikov, musia dostať osobitné plnenia 
pri založení vlastného podniku;

Or. da

Pozmeňujúci návrh 96
Zigmantas Balčytis

Návrh uznesenia
Odsek 18b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18b. vyzýva členské štáty, aby založili 
centrálne kontaktné miesta, v ktorých by 
boli zhrnuté všetky služby podpory 
podnikom, okrem iného v oblasti prístupu 
k finančným prostriedkom z rôznych 
zdrojov, poradenstva pri zakladaní 
podniku a informácií o obchodných 
možnostiach v rámci EÚ aj mimo nej;

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 97
Jürgen Creutzmann, Hannu Takkula
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Návrh uznesenia
Odsek 18b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18b. vyzýva členské štáty, aby do svojich 
vnútroštátnych právnych predpisov 
zahrnuli vyrovnaný prístup, pokiaľ ide o 
lehoty splácania a reguláciu dlhov tak, 
aby podnikatelia v prípade neúmyselného 
bankrotu dostali „druhú šancu” a aby sa 
znížili riziká pre poskytovateľov úveru;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Vicky Ford

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. podporuje zavedenie celoeurópskeho 
dňa podnikania, ktorý by sa mal 
orientovať predovšetkým na médiá a na 
príbehy úspešných podnikateľov v EÚ, 
a to tak z hospodárskeho, ako aj zo 
sociálneho hľadiska;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. podporuje zavedenie celoeurópskeho 
dňa podnikania, ktorý by sa mal orientovať 

19. podporuje zavedenie celoeurópskeho 
dňa podnikania, ktorý by sa mal orientovať 
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predovšetkým na médiá a na príbehy 
úspešných podnikateľov v EÚ, a to tak 
z hospodárskeho, ako aj zo sociálneho 
hľadiska;

predovšetkým na médiá a na príbehy 
úspešných podnikateľov v EÚ; nazdáva sa, 
že do centra pozornosti by sa mali dostať 
najmä príklady podnikateľov, ktorí 
dokážu vytvárať pridanú hodnotu a 
dodržiavať pritom hlavné požiadavky EÚ 
týkajúce sa trvalej udržateľnosti a 
sociálnej zodpovednosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. podporuje zavedenie celoeurópskeho 
dňa podnikania, ktorý by sa mal orientovať 
predovšetkým na médiá a na príbehy 
úspešných podnikateľov v EÚ, a to tak 
z hospodárskeho, ako aj zo sociálneho 
hľadiska;

19. podporuje zavedenie celoeurópskeho 
dňa podnikania, ktorý by sa mal orientovať 
predovšetkým na médiá a na príbehy 
úspešných podnikateľov v EÚ, a to tak 
z hospodárskeho, ako aj zo sociálneho 
hľadiska; želá si, aby sa školy a 
vzdelávacie zariadenia podieľali na tomto 
podujatí formou stretnutí s podnikateľmi 
a návštev podnikov;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 101
Patrizia Toia, Josefa Andrés Barea

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. zdôrazňuje veľký potenciál žien 
podnikateliek a vyzýva Komisiu, aby 
predložila spoľahlivé údaje, ktoré by 
poslúžili na lepšie zhodnotenie platnej 
právnej úpravy a na efektívnejšie 

20. zdôrazňuje veľký potenciál žien 
podnikateliek a vyzýva Komisiu, aby 
predložila spoľahlivé údaje, ktoré by 
poslúžili na lepšie zhodnotenie platnej 
právnej úpravy a na efektívnejšie 
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odstránenie prípadných prekážok pre 
podnikateľky;

odstránenie prípadných prekážok pre 
podnikateľky; okrem toho vyzýva Komisiu, 
aby zabezpečila vyrovnaný pomer medzi 
mužmi a ženami v správnych radách 
kótovaných podnikov; 

Or. it

Pozmeňujúci návrh 102
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh uznesenia
Odsek 20a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. poukazuje na to, že v EÚ predstavujú 
v súčasnosti 85 % riaditeľov/členov 
dozornej rady, ktorí nie sú konateľmi, a 
91,1 % riaditeľov/členov dozornej rady –
konateľov muži, kým podiel žien je len 
15 %, resp. 8,9 %; víta legislatívny návrh 
Komisie zameraný na zvýšenie podielu 
nedostatočne zastúpeného pohlavia na 
pozíciách riaditeľ/člen dozornej rady, 
ktorý nie je konateľom, v kótovaných 
podnikoch na 40 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Josefa Andrés Barea

Návrh uznesenia
Odsek 20a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. dôrazne poukazuje na potenciál 
družstiev a  sociálnych podnikov ako 
nástrojov na tvorbu pracovných miest, 
pretože zohrávajú dôležitú úloh pre 
udržateľný rozvoj na miestnej úrovni z 
hospodárskeho, ale aj sociálneho a 
pracovnoprávneho hľadiska;
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Or. es

Pozmeňujúci návrh 104
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh uznesenia
Odsek 20a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. zdôrazňuje, že pre výkonnosť 
podnikov majú rozhodujúci význam IKT a 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
rozvíjali a podporovali programy na 
zvyšovanie zručností v oblasti IKT, najmä 
u mladých ľudí a u žien;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 105
Josefa Andrés Barea

Návrh uznesenia
Odsek 20b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20b. považuje za nevyhnutné, aby sa 
osobitná pozornosť venovala skupinám, 
ktoré sú medzi podnikateľmi nedostatočne 
zastúpené, teda mladým ľuďom, starším 
osobám, osobám so zdravotným 
postihnutím a migrantom;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 106
Marian-Jean Marinescu

Návrh uznesenia
Odsek 21a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. domnieva sa, že demografické výzvy 
si vyžadujú širšiu stratégiu, ktorá sa 
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nezameriava len na tvorbu pracovných 
miest, ale napĺňa aj nové a vznikajúce 
potreby na európskom trhu práce; v tejto 
súvislosti považuje za nutné, aby sa 
dosiahol ďalší pokrok pri zlepšovaní 
mobility pracovníkov EÚ vrátane 
vedeckovýskumných pracovníkov a iných 
odborníkov s cieľom dosiahnuť Európu 
bez bariér v rámci vnútorného trhu EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Marian-Jean Marinescu

Návrh uznesenia
Odsek 21b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21b. vyzýva Komisiu, aby od členských 
štátov požadovala schopnosť 
uprednostniť občanov Únie 
uchádzajúcich sa o zamestnanie, a tiež 
preskúmať prechodné ustanovenia o 
regulácii prístupu na ich trhy práce ako 
prostriedok udržania zamestnanosti v EÚ 
počas celosvetovej hospodárskej krízy;

Or. en


