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Pozměňovací návrh 1
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
na období 2014–2020 je důležitým 
a účinným nástrojem k vytvoření 
inteligentního udržitelného růstu 
podporujícího začlenění a k podpoře 
malých a středních podniků, jež jsou 
jedním z hlavních tvůrců pracovních 
míst v EU, a to prostřednictvím široké 
škály opatření;

1. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
na období 2014–2020 je důležitým 
a účinným nástrojem k vytvoření 
inteligentního udržitelného růstu 
podporujícího začlenění a k podpoře 
vytváření a rozvoje malých a středních 
podniků, jež jsou jedním z hlavních tvůrců 
pracovních míst v EU, a to prostřednictvím 
široké škály opatření;

Or. ro

Pozměňovací návrh 2
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
na období 2014–2020 je důležitým 
a účinným nástrojem k vytvoření 
inteligentního udržitelného růstu 
podporujícího začlenění a k podpoře 
malých a středních podniků, jež jsou 
jedním z hlavních tvůrců pracovních 
míst v EU, a to prostřednictvím široké 
škály opatření;

1. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
na období 2014–2020 je důležitým 
a účinným nástrojem k vytvoření 
inteligentního udržitelného růstu 
podporujícího začlenění, k dosažení cílů 
strategie Evropa 2020 a k podpoře malých 
a středních podniků, jež jsou jedním 
z hlavních tvůrců pracovních míst v EU, 
a to prostřednictvím široké škály opatření
a zcela nových finančních nástrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Nikos Chrysogelos
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Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
na období 2014–2020 je důležitým 
a účinným nástrojem k vytvoření 
inteligentního udržitelného růstu 
podporujícího začlenění a k podpoře 
malých a středních podniků, jež jsou 
jedním z hlavních tvůrců pracovních 
míst v EU, a to prostřednictvím široké 
škály opatření;

1. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
na období 2014–2020 je důležitým 
a účinným nástrojem k vytvoření 
inteligentního udržitelného růstu 
podporujícího začlenění a k podpoře 
malých a středních podniků, včetně 
mikropodniků, jež jsou jedním z hlavních 
tvůrců pracovních míst v EU, a to 
prostřednictvím široké škály opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Hans-Peter Martin

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
na období 2014–2020 je důležitým 
a účinným nástrojem k vytvoření 
inteligentního udržitelného růstu 
podporujícího začlenění a k podpoře 
malých a středních podniků, jež jsou 
jedním z hlavních tvůrců pracovních 
míst v EU, a to prostřednictvím široké 
škály opatření;

1. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 
na období 2014–2020 je důležitým 
a účinným nástrojem k vytvoření 
inteligentního udržitelného růstu 
podporujícího začlenění a k podpoře 
podnikatelů a malých a středních podniků, 
jež jsou jedním z hlavních tvůrců 
pracovních míst v EU, a to prostřednictvím 
široké škály opatření;

Or. de

Pozměňovací návrh 5
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. podotýká, že podle Eurostatu je 
v důsledku hospodářské krize obtížnější 
pro malé a střední podniky získat půjčku 
a že v období mezi lety 2007 a 2010 došlo 
v 19 z 20 členských států, u nichž jsou 
k dispozici číselné údaje, k nárůstu podílu 
žádostí o půjčku, které byly zamítnuty;

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. požaduje, aby Rada přijala v kontextu 
společného mechanizmu rozdělení rizik 
co nejambicióznější opatření, která mají 
být vypracována v rámci nového 
víceletého finančního rámce na základě 
spojení rozpočtových zdrojů EU 
(z programu COSME a Horizont 2020) 
a prostředků ze strukturálních fondů 
s půjčovací kapacitou EIB, EIF a státních 
bank členských států pro rozvoj podniků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. vyzývá členské státy a regiony, aby 
vytvořily účinné informační systémy 
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a systémy podpory, které by malým 
a středním podnikům umožnily využívat 
finanční prostředky EU; poukazuje na to, 
že přestože členské státy vynaložily 
v letech 2007 až 2011 na operační 
programy na podporu malých a středních 
podniků celkem 23 mld. EUR, je spojení 
mezi politikami EU a malými a středními 
podniky stále komplikované, především 
z důvodu několikastupňové správy fondů 
EU, byrokratické zátěže, krátkých lhůt 
pro předkládání nabídek, nadměrné 
složitosti nástrojů finančního inženýrství 
a také proto, že malé a střední podniky 
nemají dostatečné rezervy na to, aby 
mohly plnit požadavky na předběžné 
financování některých projektů; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje nesmírný význam sociální 
soudržnosti EU při řešení vysoké míry 
nezaměstnanosti v EU, především mladých 
lidí, prostřednictvím posílení 
konkurenceschopnosti a zaměstnanosti 
na regionální úrovni; vyzývá proto 
evropské strukturální a investiční fondy 
(ESI), aby se zaměřily na vytváření 
pracovních míst tím, že zajistí příznivé 
prostředí pro malé podniky, společnosti 
a začínající podniky;

2. zdůrazňuje nesmírný význam sociální 
soudržnosti EU při řešení vysoké míry 
nezaměstnanosti v EU, především mladých 
lidí, prostřednictvím posílení 
konkurenceschopnosti a zaměstnanosti 
na regionální úrovni; vyzývá proto členské 
státy, aby využívaly evropské strukturální 
a investiční fondy (ESI) a zaměřily se 
přitom na vytváření pracovních míst tím, 
že zajistí příznivé prostředí pro malé 
podniky, společnosti a začínající podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Justina Vitkauskaite Bernard
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Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje nesmírný význam sociální 
soudržnosti EU při řešení vysoké míry 
nezaměstnanosti v EU, především mladých 
lidí, prostřednictvím posílení 
konkurenceschopnosti a zaměstnanosti 
na regionální úrovni; vyzývá proto 
evropské strukturální a investiční fondy 
(ESI), aby se zaměřily na vytváření 
pracovních míst tím, že zajistí příznivé 
prostředí pro malé podniky, společnosti 
a začínající podniky;

2. zdůrazňuje nesmírný význam sociální 
soudržnosti EU při řešení vysoké míry 
nezaměstnanosti v EU, především mezi 
mládeží, mladými lidmi, kteří nestudují, 
nejsou zaměstnáni ani se neúčastní 
odborné přípravy, a mezi dalšími 
ohroženými skupinami, prostřednictvím 
posílení konkurenceschopnosti 
a zaměstnanosti na regionální úrovni
a vytvořením podnikatelského ducha; 
vyzývá proto evropské strukturální 
a investiční fondy (ESI), aby se zaměřily 
na vytváření pracovních míst a příležitostí 
k podnikání tím, že zajistí příznivé 
prostředí a správný regulační rámec 
pro malé podniky, společnosti a začínající 
podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje nesmírný význam sociální 
soudržnosti EU při řešení vysoké míry 
nezaměstnanosti v EU, především mladých 
lidí, prostřednictvím posílení 
konkurenceschopnosti a zaměstnanosti 
na regionální úrovni; vyzývá proto 
evropské strukturální a investiční fondy 
(ESI), aby se zaměřily na vytváření 
pracovních míst tím, že zajistí příznivé 
prostředí pro malé podniky, společnosti 
a začínající podniky;

2. zdůrazňuje nesmírný význam sociální 
soudržnosti EU při řešení vysoké míry 
nezaměstnanosti v EU, především mladých 
lidí, prostřednictvím posílení 
konkurenceschopnosti a zaměstnanosti 
na regionální úrovni; vyzývá proto 
evropské strukturální a investiční fondy 
(ESI), aby se zaměřily na vytváření 
pracovních míst tím, že zajistí příznivé 
prostředí pro mikropodniky, malé a střední 
podniky, společnosti a začínající podniky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 11
Hans-Peter Martin

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje nesmírný význam sociální 
soudržnosti EU při řešení vysoké míry 
nezaměstnanosti v EU, především mladých 
lidí, prostřednictvím posílení 
konkurenceschopnosti a zaměstnanosti 
na regionální úrovni; vyzývá proto 
evropské strukturální a investiční fondy 
(ESI), aby se zaměřily na vytváření 
pracovních míst tím, že zajistí příznivé 
prostředí pro malé podniky, společnosti 
a začínající podniky;

2. zdůrazňuje nesmírný význam sociální 
soudržnosti EU při řešení vysoké míry 
nezaměstnanosti v EU, především mladých 
lidí, prostřednictvím posílení 
konkurenceschopnosti a zaměstnanosti 
na regionální úrovni; vyzývá proto 
evropské strukturální a investiční fondy 
(ESI), aby se zaměřily na vytváření 
trvalých pracovních míst tím, že zajistí 
příznivé prostředí pro malé podniky, 
společnosti a začínající podniky;

Or. de

Pozměňovací návrh 12
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že fondy ESI poskytují 
podporu úřadům a zúčastněným subjektům 
na místní a regionální úrovni pro posílení 
inovace a zlepšení konkurenceschopnosti 
malých a středních podniků, čímž se řeší 
současné hospodářské výzvy, především 
vysoká míra nezaměstnanosti;

3. zdůrazňuje, že fondy ESI poskytují 
podporu úřadům a zúčastněným subjektům 
na místní a regionální úrovni pro posílení 
výzkumu, rozvoje a inovací a zlepšení 
konkurenceschopnosti malých a středních 
podniků, čímž se řeší současné 
hospodářské výzvy, především vysoká 
míra nezaměstnanosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 13
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že fondy ESI poskytují 
podporu úřadům a zúčastněným subjektům 
na místní a regionální úrovni pro posílení
inovace a zlepšení konkurenceschopnosti 
malých a středních podniků, čímž se řeší 
současné hospodářské výzvy, především 
vysoká míra nezaměstnanosti;

3. zdůrazňuje, že fondy ESI poskytují 
podporu úřadům a zúčastněným subjektům 
na místní, celostátní a regionální úrovni 
za účelem podpory inovací a vzdělávání 
založeného na pracovní činnosti
a pro zlepšení konkurenceschopnosti 
malých a středních podniků, čímž se řeší 
současné hospodářské a sociální výzvy, 
především vysoká míra nezaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že úsilí o podporu růstu 
v udržitelném hospodářství musí zajistit 
rovnováhu mezi ekonomickými 
a sociálními požadavky a zavést 
bezpečnostní a zdravotní normy, 
a poskytnout tak dobře placená pracovní 
místa na úrovni ve všech regionech EU;

4. zdůrazňuje, že v rámci úsilí o podporu 
růstu v udržitelném hospodářství by 
se mělo přihlížet k rovnováze mezi 
ekonomickými a sociálními požadavky 
a k bezpečnostním a zdravotním normám, 
a že toto úsilí by mělo vést k vytváření
adekvátně placených pracovních míst
ve všech regionech EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Nikos Chrysogelos

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že úsilí o podporu růstu 
v udržitelném hospodářství musí zajistit 
rovnováhu mezi ekonomickými 
a sociálními požadavky a zavést 
bezpečnostní a zdravotní normy, 
a poskytnout tak dobře placená pracovní 
místa na úrovni ve všech regionech EU;

4. zdůrazňuje, že úsilí o podporu růstu 
v udržitelném hospodářství musí zajistit 
rovnováhu mezi ekonomickými, sociálními 
a ekologickými požadavky a zavést 
bezpečnostní a zdravotní normy, 
a poskytnout tak dobře placená pracovní 
místa na úrovni ve všech regionech EU; 
doporučuje, aby byly využity zkušenosti 
podniků v oblasti sociální ekonomiky 
a solidární ekonomiky, které v tomto 
ohledu nabízejí jednotný přístup;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že úsilí o podporu růstu 
v udržitelném hospodářství musí zajistit 
rovnováhu mezi ekonomickými 
a sociálními požadavky a zavést 
bezpečnostní a zdravotní normy, 
a poskytnout tak dobře placená pracovní 
místa na úrovni ve všech regionech EU;

4. zdůrazňuje, že úsilí o podporu růstu, 
inovací a vytváření pracovních míst
v udržitelném hospodářství musí zajistit 
rovnováhu mezi ekonomickými 
a sociálními požadavky a zavést 
bezpečnostní a zdravotní normy a zároveň 
podporovat inteligentní specializaci 
a dodržovat ekosystém, a poskytnout tak 
dobře placená pracovní místa na úrovni 
ve všech regionech EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že úsilí o podporu růstu 
v udržitelném hospodářství musí zajistit 
rovnováhu mezi ekonomickými 
a sociálními požadavky a zavést 
bezpečnostní a zdravotní normy, 
a poskytnout tak dobře placená pracovní 
místa na úrovni ve všech regionech EU;

4. zdůrazňuje, že úsilí o podporu růstu 
v udržitelném hospodářství musí zajistit 
rovnováhu mezi ekonomickými 
a sociálními požadavky a zavést 
bezpečnostní a zdravotní normy, 
a poskytnout tak dobře placená kvalitní 
pracovní místa na úrovni ve všech 
regionech EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. klade důraz na to, že fondy ESI hrají 
důležitou úlohu při podpoře konkrétních 
projektů zaměřených na posílení 
podnikatelských dovedností mladých lidí, 
a zdůrazňuje potřebu, aby všechny členské 
státy a regiony plně využily této příležitosti 
k řešení nezaměstnanosti mladých;

5. klade důraz na to, že fondy ESI hrají 
důležitou úlohu při podpoře konkrétních 
projektů zaměřených na posílení 
podnikatelských dovedností občanů, 
včetně mládeže, a zdůrazňuje, že je nutné, 
aby všechny členské státy a regiony plně 
využily této příležitosti k řešení 
nezaměstnanosti mládeže;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. klade důraz na to, že fondy ESI hrají 
důležitou úlohu při podpoře konkrétních 
projektů zaměřených na posílení 

5. klade důraz na to, že fondy ESI hrají 
důležitou úlohu při podpoře samostatné 
výdělečné činnosti a konkrétních projektů 
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podnikatelských dovedností mladých lidí, 
a zdůrazňuje potřebu, aby všechny členské 
státy a regiony plně využily této příležitosti 
k řešení nezaměstnanosti mladých;

zaměřených na posílení podnikatelských 
a podnikových dovedností mladých lidí, 
a zdůrazňuje potřebu, aby všechny členské 
státy a regiony plně využily této příležitosti 
k řešení nezaměstnanosti mladých;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. klade důraz na to, že fondy ESI hrají 
důležitou úlohu při podpoře konkrétních 
projektů zaměřených na posílení 
podnikatelských dovedností mladých lidí, 
a zdůrazňuje potřebu, aby všechny členské 
státy a regiony plně využily této příležitosti 
k řešení nezaměstnanosti mladých;

5. klade důraz na to, že fondy ESI hrají 
důležitou úlohu při podpoře konkrétních 
projektů zaměřených na posílení 
podnikatelských dovedností mladých lidí, 
a zdůrazňuje, že je nutné, aby všechny 
členské státy a regiony plně využily této 
příležitosti k řešení nezaměstnanosti 
mladých; poukazuje na to, že prioritou 
fondů ESI by mělo být vytvoření 
optimálního rámce pro zahajování 
projektů pro mládež, jako jsou začínající 
podniky;

Or. ro

Pozměňovací návrh 21
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. klade důraz na to, že fondy ESI hrají 
důležitou úlohu při podpoře konkrétních 
projektů zaměřených na posílení 
podnikatelských dovedností mladých lidí, 
a zdůrazňuje potřebu, aby všechny členské 

5. klade důraz na to, že fondy ESI hrají 
důležitou úlohu při podpoře konkrétních 
projektů zaměřených na posílení 
podnikatelských dovedností mladých lidí, 
a zdůrazňuje potřebu, aby všechny členské 
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státy a regiony plně využily této příležitosti 
k řešení nezaměstnanosti mladých;

státy a regiony plně využily této příležitosti 
k řešení nezaměstnanosti mladých; 
poukazuje na to, že místní i regionální 
orgány by měly prostřednictvím fondů 
ESI věnovat zvláštní pozornost propagaci 
podnikání na místní úrovni;

Or. ro

Pozměňovací návrh 22
Hans-Peter Martin

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. klade důraz na to, že fondy ESI hrají 
důležitou úlohu při podpoře konkrétních 
projektů zaměřených na posílení 
podnikatelských dovedností mladých lidí, 
a zdůrazňuje potřebu, aby všechny členské 
státy a regiony plně využily této příležitosti 
k řešení nezaměstnanosti mladých;

5. klade důraz na to, že fondy ESI hrají 
důležitou úlohu při podpoře konkrétních 
projektů zaměřených na posílení 
podnikatelských dovedností mladých lidí, 
a zdůrazňuje potřebu, aby všechny členské 
státy a regiony plně využily této příležitosti 
k řešení nezaměstnanosti mladých;
poukazuje dále na to, že by bylo zapotřebí 
vyhodnotit stávající projekty podporované 
z fondů ESI, aby se zjistilo, zda jsou 
úspěšné, přičemž neúčelně vynakládané 
finanční prostředky by se měly převést 
na projekty, které pomohou bojovat 
s nezaměstnaností mládeže;

Or. de

Pozměňovací návrh 23
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje možnost malých a středních 
podniků získat přístup k financím 
poskytovaným prostřednictvím fondů ESI 
a upozorňuje na potřebu tyto nástroje

6. zdůrazňuje možnost malých a středních 
podniků získat přístup k financím 
prostřednictvím zcela nových finančních 
nástrojů poskytovaných fondy ESI 
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rozšířit, jelikož obtíže při přístupu 
k finančním prostředkům jsou jednou 
z hlavních překážek růstu malých 
a středních podniků;

a upozorňuje na to, že je nutné rozšířit 
působnost a zaručit právní jistotu těchto 
nástrojů, jelikož obtíže při přístupu 
k finančním prostředkům jsou jednou 
z hlavních překážek růstu malých 
a středních podniků; poukazuje na to, 
že na základě posílené úlohy finančních 
nástrojů lze zajistit revolvingové fondy, 
podporovat partnerství mezi veřejným 
a soukromým sektorem a dosáhnout 
s ohledem na rozpočet EU 
multiplikačního účinku; vítá v této 
souvislosti, že se používání finančních 
nástrojů rozšiřuje v novém období 
plánování programů na léta 2014–2020 
na všechny tematické cíle a všechny fondy 
ESI;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje možnost malých a středních 
podniků získat přístup k financím 
poskytovaným prostřednictvím fondů ESI 
a upozorňuje na potřebu tyto nástroje 
rozšířit, jelikož obtíže při přístupu 
k finančním prostředkům jsou jednou 
z hlavních překážek růstu malých 
a středních podniků;

6. zdůrazňuje možnost malých a středních 
podniků získat přístup k financím 
prostřednictvím nástrojů a zcela nových 
systémů zajišťovaných fondy ESI 
a upozorňuje na potřebu tyto nástroje 
rozšířit a vyměňovat si mezi regiony 
osvědčené postupy, jelikož obtíže 
při přístupu k finančním prostředkům jsou 
jednou z hlavních překážek růstu malých 
a středních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Nikos Chrysogelos
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Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje možnost malých a středních 
podniků získat přístup k financím 
poskytovaným prostřednictvím fondů ESI 
a upozorňuje na potřebu tyto nástroje 
rozšířit, jelikož obtíže při přístupu 
k finančním prostředkům jsou jednou 
z hlavních překážek růstu malých 
a středních podniků;

6. zdůrazňuje možnost malých a středních 
podniků získat přístup k financím 
poskytovaným prostřednictvím fondů ESI 
a upozorňuje na potřebu tyto nástroje, 
včetně flexibilních nástrojů 
mikrofinancování, rozšířit, jelikož obtíže 
při přístupu k finančním prostředkům jsou 
jednou z hlavních překážek růstu malých 
a středních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Karin Kadenbach

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že je nutné na základě 
přeshraničních projektů a spolupráce 
mezi univerzitami a technickými vysokými 
školami a také vytvářením inovativních 
uskupení zapojit podniky a oblast 
vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Jan Olbrycht

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje úlohu finančních nástrojů 
jako prostředku na podporu malých 
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a středních podniků prostřednictvím 
půjček, záruk nebo majetkové účasti; 
zdůrazňuje, že v novém období plánování 
programů na léta 2014–2020 by bylo 
záhodno více používat tyto nástroje spolu 
s evropskými strukturálními 
a investičními fondy, a naléhavě vyzývá 
členské státy, aby těchto možností využily;

Or. pl

Pozměňovací návrh 28
Karin Kadenbach

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje, že malým podnikům, 
např. podnikům zaměstnávající jednu 
osobu, by měly být zpřístupněny fondy 
ESI, aby jim bylo umožněno 
spolupracovat s vědecko-výzkumnými 
pracovišti;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že ustanovení obsažená 
v nařízeních pro novou etapu politiky 
soudržnosti na období 2014–2020 sníží
administrativní zátěž pro malé a střední 
podniky, a přispějí tak k lepším 
podmínkám pro vytváření pracovních míst.

7. zdůrazňuje, že ustanovení obsažená 
v nařízeních pro novou etapu politiky 
soudržnosti na období 2014–2020 by měla 
snížit administrativní zátěž pro malé 
a střední podniky, a přispět tak k lepším 
podmínkám pro vytváření pracovních míst.
vyzývá členské státy, aby využily veškerých 
možností ke zjednodušení svých předpisů, 
které by v případě malých a středních 
podniků vedly k lepšímu využívání fondů 
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ESI;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že ustanovení obsažená 
v nařízeních pro novou etapu politiky 
soudržnosti na období 2014–2020 sníží 
administrativní zátěž pro malé a střední 
podniky, a přispějí tak k lepším 
podmínkám pro vytváření pracovních míst.

7. zdůrazňuje, že ustanovení obsažená 
v nařízeních pro novou etapu politiky 
soudržnosti na období 2014–2020 sníží 
administrativní zátěž pro malé a střední 
podniky, zejména v případě, že zaměstnají
nezaměstnané osoby, a přispějí tak 
k lepším podmínkám pro vytváření 
pracovních míst.

Or. ro

Pozměňovací návrh 31
Karin Kadenbach

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. poukazuje na to, že k tomu, aby bylo 
možné zajistit vyšší úroveň vzdělávání, je 
nutné usnadnit využívání místních 
a regionálních programů financování 
učňovského školství, a to před zahájením 
tohoto druhu vzdělávání i v jeho průběhu.

Or. en


