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Pozmeňujúci návrh 1
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že politika súdržnosti na 
obdobie 2014 – 2020 je dôležitým a 
účinným nástrojom na vytváranie 
inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu a na podporu, 
prostredníctvom celého radu opatrení,
malých a stredných podnikov (MSP), ktoré 
sú jedným z hlavných tvorcov pracovných 
miest v EÚ;

1. zdôrazňuje, že politika súdržnosti na 
obdobie 2014 – 2020 je dôležitým a 
účinným nástrojom na vytváranie 
inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu a na podporu vytvárania 
a rozvoja malých a stredných podnikov 
(MSP), ktoré sú jedným z hlavných 
tvorcov pracovných miest v EÚ, a to
prostredníctvom širokej škály opatrení;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 2
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že politika súdržnosti na 
obdobie 2014 – 2020 je dôležitým a 
účinným nástrojom na vytváranie 
inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu a na podporu, 
prostredníctvom celého radu opatrení,
malých a stredných podnikov (MSP), ktoré 
sú jedným z hlavných tvorcov pracovných 
miest v EÚ;

1. zdôrazňuje, že politika súdržnosti na 
obdobie 2014 – 2020 je dôležitým a 
účinným nástrojom na vytváranie 
inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu, na dosahovanie cieľov 
stratégie Európa 2020 a na podporu 
malých a stredných podnikov (MSP), ktoré 
sú jedným z hlavných tvorcov pracovných 
miest v EÚ, a to prostredníctvom širokej 
škály opatrení a inovatívnych finančných 
nástrojov;

Or. en



PE521.791v01-00 4/17 AM\1007243SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 3
Nikos Chrysogelos

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že politika súdržnosti na 
obdobie 2014 – 2020 je dôležitým a 
účinným nástrojom na vytváranie 
inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu a na podporu, 
prostredníctvom celého radu opatrení,
malých a stredných podnikov (MSP), ktoré 
sú jedným z hlavných tvorcov pracovných 
miest v EÚ;

1. zdôrazňuje, že politika súdržnosti na 
obdobie 2014 – 2020 je dôležitým a 
účinným nástrojom na vytváranie 
inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu a na podporu malých a 
stredných podnikov (MSP) vrátane 
mikropodnikov, ktoré sú jedným 
z hlavných tvorcov pracovných miest v 
EÚ, a to prostredníctvom širokej škály 
opatrení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Hans-Peter Martin

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje, že politika súdržnosti na 
obdobie 2014 – 2020 je dôležitým a 
účinným nástrojom na vytváranie 
inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu a na podporu, 
prostredníctvom celého radu opatrení,
malých a stredných podnikov (MSP), ktoré 
sú jedným z hlavných tvorcov pracovných 
miest v EÚ;

1. zdôrazňuje, že politika súdržnosti na 
obdobie 2014 – 2020 je dôležitým a 
účinným nástrojom na vytváranie 
inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu a na podporu 
podnikateľov a malých a stredných 
podnikov (MSP), ktoré sú jedným 
z hlavných tvorcov pracovných miest v 
EÚ, a to prostredníctvom širokej škály 
opatrení;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 5
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. poznamenáva, že podľa Eurostatu 
hospodárska kríza sťažila malým a 
stredným podnikom získavanie bankových 
úverov a v rokoch 2007 – 2010 sa v 19 z 
20 členských štátov, v prípade ktorých sú 
k dispozícii údaje, zvýšil podiel 
zamietnutých žiadostí o úvery;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 6
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. žiada Radu, aby prijala 
najambicióznejšie opatrenia navrhnuté 
Komisiou a Európskou centrálnou 
bankou v rámci spoločného mechanizmu 
rozdelenia rizika, ktorý sa má vytvoriť na 
základe nového VFR prostredníctvom 
skombinovania rozpočtových zdrojov EÚ 
(z programov COSME a Horizont 2020) a 
prostriedkov zo štrukturálnych fondov s 
úverovou kapacitou EIB, EIF a 
národných rozvojových bánk vo verejnom 
vlastníctve;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 7
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh stanoviska
Odsek 1 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1c. žiada členské štáty a regióny, aby 
zaviedli účinné informačné a podporné 
systémy a umožnili tak MSP využívať 
financovanie zo strany EÚ; poukazuje na 
to, že hoci členské štáty vynaložili v 
rokoch 2007 – 2011 celkovo 23 miliárd 
EUR na operačné programy s cieľom 
podporiť MSP, prepojenie medzi 
politikami EÚ a MSP je stále 
komplikované, najmä z dôvodu 
viacúrovňového riadenia fondov EÚ, 
zaťaženia spôsobeného byrokraciou, 
krátkych lehôt na predkladanie ponúk, 
prílišnej zložitosti nástrojov finančného 
inžinierstva a skutočnosti, že MSP nemajú 
dostatočné rezervy na splnenie požiadavky 
na predbežné financovanie určitých 
projektov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 8
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. uvádza, že je nanajvýš dôležité pre 
sociálnu súdržnosť EÚ, aby sa riešila 
vysoká miera nezamestnanosti v EÚ najmä 
medzi mladými ľuďmi posilnením 
regionálnej konkurencieschopnosti 
a zamestnanosti; vyzýva preto, aby sa
európske štrukturálne a investičné (ESI) 
fondy sústredili na vytváranie pracovných 
miest tým, že zabezpečia priaznivé 
prostredie pre malé podniky, spoločnosti 
a začínajúce podniky;

2. uvádza, že je nanajvýš dôležité pre 
sociálnu súdržnosť EÚ, aby sa riešila 
vysoká miera nezamestnanosti v EÚ najmä 
medzi mladými ľuďmi posilnením 
regionálnej konkurencieschopnosti 
a zamestnanosti; vyzýva preto členské 
štáty, aby využívali európske štrukturálne a 
investičné (ESI) fondy s cieľom zamerať 
sa na vytváranie pracovných miest tým, že 
zabezpečia priaznivé prostredie pre malé 
podniky, spoločnosti a začínajúce podniky;

Or. en



AM\1007243SK.doc 7/17 PE521.791v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 9
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. uvádza, že je nanajvýš dôležité pre 
sociálnu súdržnosť EÚ, aby sa riešila 
vysoká miera nezamestnanosti v EÚ najmä 
medzi mladými ľuďmi posilnením 
regionálnej konkurencieschopnosti 
a zamestnanosti; vyzýva preto, aby sa 
európske štrukturálne a investičné (ESI) 
fondy sústredili na vytváranie pracovných 
miest tým, že zabezpečia priaznivé 
prostredie pre malé podniky, spoločnosti 
a začínajúce podniky;

2. uvádza, že je nanajvýš dôležité pre 
sociálnu súdržnosť EÚ, aby sa riešila 
vysoká miera nezamestnanosti v EÚ najmä 
medzi mladými ľuďmi, ľuďmi, ktorí nie 
sú zamestnaní, nevzdelávajú sa a ani sa 
nezúčastňujú na odbornej príprave, a 
inými zraniteľnými skupinami posilnením 
regionálnej konkurencieschopnosti 
a zamestnanosti a vytvorením 
podnikateľského ducha; vyzýva preto, aby 
sa európske štrukturálne a investičné (ESI) 
fondy sústredili na vytváranie pracovných 
miest a podnikateľských príležitostí tým, 
že zabezpečia priaznivé prostredie a 
správny regulačný rámec pre malé 
podniky, spoločnosti a začínajúce podniky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. uvádza, že je nanajvýš dôležité pre 
sociálnu súdržnosť EÚ, aby sa riešila 
vysoká miera nezamestnanosti v EÚ najmä 
medzi mladými ľuďmi posilnením 
regionálnej konkurencieschopnosti 
a zamestnanosti; vyzýva preto, aby sa 
európske štrukturálne a investičné (ESI) 
fondy sústredili na vytváranie pracovných 
miest tým, že zabezpečia priaznivé 
prostredie pre malé podniky, spoločnosti 
a začínajúce podniky;

2. uvádza, že je nanajvýš dôležité pre 
sociálnu súdržnosť EÚ, aby sa riešila 
vysoká miera nezamestnanosti v EÚ najmä 
medzi mladými ľuďmi posilnením 
regionálnej konkurencieschopnosti 
a zamestnanosti; vyzýva preto, aby sa 
európske štrukturálne a investičné (ESI) 
fondy sústredili na vytváranie pracovných 
miest tým, že zabezpečia priaznivé 
prostredie pre mikropodniky, malé a 
stredné podniky, spoločnosti a začínajúce 
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podniky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Hans-Peter Martin

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. uvádza, že je nanajvýš dôležité pre 
sociálnu súdržnosť EÚ, aby sa riešila 
vysoká miera nezamestnanosti v EÚ najmä 
medzi mladými ľuďmi posilnením 
regionálnej konkurencieschopnosti 
a zamestnanosti; vyzýva preto, aby sa 
európske štrukturálne a investičné (ESI) 
fondy sústredili na vytváranie pracovných 
miest tým, že zabezpečia priaznivé 
prostredie pre malé podniky, spoločnosti 
a začínajúce podniky;

2. uvádza, že je nanajvýš dôležité pre 
sociálnu súdržnosť EÚ, aby sa riešila 
vysoká miera nezamestnanosti v EÚ najmä 
medzi mladými ľuďmi posilnením 
regionálnej konkurencieschopnosti 
a zamestnanosti; vyzýva preto, aby sa 
európske štrukturálne a investičné (ESI) 
fondy sústredili na vytváranie trvalých 
pracovných miest tým, že zabezpečia 
priaznivé prostredie pre malé podniky, 
spoločnosti a začínajúce podniky;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 12
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že ESI fondy poskytujú 
podporu pre orgány a zúčastnené strany na 
miestnej a regionálnej úrovni na posilnenie 
inovácií a zlepšenie konkurencieschopnosti 
MSP a teda riešenie súčasných 
hospodárskych problémov, najmä vysokej 
nezamestnanosti;

3. zdôrazňuje, že ESI fondy poskytujú 
podporu pre orgány a zúčastnené strany na 
miestnej a regionálnej úrovni na posilnenie 
výskumu, vývoja a inovácií a zlepšenie 
konkurencieschopnosti MSP a teda 
vyrovnávanie sa so súčasnými 
hospodárskymi problémami, najmä 
vysokou nezamestnanosťou;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 13
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že ESI fondy poskytujú 
podporu pre orgány a zúčastnené strany na 
miestnej a regionálnej úrovni na posilnenie 
inovácií a zlepšenie konkurencieschopnosti 
MSP a teda riešenie súčasných 
hospodárskych problémov, najmä vysokej 
nezamestnanosti;

3. zdôrazňuje, že ESI fondy poskytujú 
podporu pre orgány a zúčastnené strany na 
miestnej, národnej a regionálnej úrovni na 
posilnenie inovácií a učenia sa prácou
a zlepšenie konkurencieschopnosti MSP 
a teda riešenie súčasných hospodárskych a 
sociálnych problémov, najmä vysokej 
nezamestnanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že úsilie o podporu rastu v 
udržateľnom hospodárstve musí 
zabezpečiť rovnováhu medzi 
hospodárskymi a sociálnymi požiadavkami 
a zaviesť bezpečnostné a zdravotné normy, 
aby sa vytvorili dôstojné a dobre platené 
pracovné miesta vo všetkých regiónoch 
EÚ;

4. zdôrazňuje, že úsilie o podporu rastu v 
udržateľnom hospodárstve by malo 
zohľadňovať rovnováhu medzi 
hospodárskymi a sociálnymi požiadavkami  
a bezpečnostné a zdravotné normy a malo 
by viesť k primerane plateným pracovným 
miestam vo všetkých regiónoch EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Nikos Chrysogelos
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Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že úsilie o podporu rastu v 
udržateľnom hospodárstve musí zabezpečiť 
rovnováhu medzi hospodárskymi a
sociálnymi požiadavkami a zaviesť 
bezpečnostné a zdravotné normy, aby sa 
vytvorili dôstojné a dobre platené pracovné 
miesta vo všetkých regiónoch EÚ;

4. zdôrazňuje, že úsilie o podporu rastu v 
udržateľnom hospodárstve musí zabezpečiť 
rovnováhu medzi hospodárskymi,
sociálnymi a environmentálnymi 
požiadavkami a zaviesť bezpečnostné a 
zdravotné normy, aby sa vytvorili dôstojné 
a dobre platené pracovné miesta vo 
všetkých regiónoch EÚ; odporúča využiť 
skúsenosti podnikov pôsobiacich v rámci 
sociálneho hospodárstva a solidárneho 
hospodárstva, ktoré na tento účel 
ponúkajú integrovaný prístup;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že úsilie o podporu rastu v 
udržateľnom hospodárstve musí zabezpečiť 
rovnováhu medzi hospodárskymi a 
sociálnymi požiadavkami a zaviesť 
bezpečnostné a zdravotné normy, aby sa 
vytvorili dôstojné a dobre platené pracovné 
miesta vo všetkých regiónoch EÚ;

4. zdôrazňuje, že úsilie o podporu rastu, 
inovácií a vytvárania pracovných miest v 
udržateľnom hospodárstve musí zabezpečiť 
rovnováhu medzi hospodárskymi a 
sociálnymi požiadavkami a zaviesť 
bezpečnostné a zdravotné normy pri 
súčasnej podpore inteligentnej 
špecializácie a rešpektovaní ekosystému, 
aby sa vytvorili dôstojné a dobre platené 
pracovné miesta vo všetkých regiónoch 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Mojca Kleva Kekuš
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Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že úsilie o podporu rastu v 
udržateľnom hospodárstve musí zabezpečiť 
rovnováhu medzi hospodárskymi a 
sociálnymi požiadavkami a zaviesť 
bezpečnostné a zdravotné normy, aby sa 
vytvorili dôstojné a dobre platené pracovné 
miesta vo všetkých regiónoch EÚ;

4. zdôrazňuje, že úsilie o podporu rastu v 
udržateľnom hospodárstve musí zabezpečiť 
rovnováhu medzi hospodárskymi a 
sociálnymi požiadavkami a zaviesť 
bezpečnostné a zdravotné normy, aby sa 
vytvorili dôstojné, dobre platené a kvalitné 
pracovné miesta vo všetkých regiónoch 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. konštatuje, že ESI fondy hrajú dôležitú 
úlohu pri podporovaní konkrétnych 
projektov zameraných na zlepšovanie 
podnikateľských zručností mladých ľudí 
a zdôrazňuje, že je potrebné, aby všetky 
členské štáty a regióny naplno využili túto 
príležitosť na boj proti nezamestnanosti 
mladých ľudí;

5. konštatuje, že ESI fondy hrajú dôležitú 
úlohu pri podporovaní konkrétnych 
projektov zameraných na zlepšovanie 
podnikateľských a kreatívnych zručností 
ľudí vrátane mladých ľudí a zdôrazňuje, 
že je potrebné, aby všetky členské štáty 
a regióny naplno využili túto príležitosť na 
boj proti nezamestnanosti mladých ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh stanoviska
Odsek 5
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. konštatuje, že ESI fondy hrajú dôležitú 
úlohu pri podporovaní konkrétnych 
projektov zameraných na zlepšovanie 
podnikateľských zručností mladých ľudí 
a zdôrazňuje, že je potrebné, aby všetky 
členské štáty a regióny naplno využili túto 
príležitosť na boj proti nezamestnanosti 
mladých ľudí;

5. konštatuje, že ESI fondy hrajú dôležitú 
úlohu pri podporovaní samostatnej 
zárobkovej činnosti a konkrétnych 
projektov zameraných na zlepšovanie 
podnikateľských a podnikových zručností 
mladých ľudí a zdôrazňuje, že je potrebné, 
aby všetky členské štáty a regióny naplno 
využili túto príležitosť na boj proti 
nezamestnanosti mladých ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. konštatuje, že ESI fondy hrajú dôležitú 
úlohu pri podporovaní konkrétnych 
projektov zameraných na zlepšovanie 
podnikateľských zručností mladých ľudí 
a zdôrazňuje, že je potrebné, aby všetky 
členské štáty a regióny naplno využili túto 
príležitosť na boj proti nezamestnanosti 
mladých ľudí;

5. konštatuje, že ESI fondy hrajú dôležitú 
úlohu pri podporovaní konkrétnych 
projektov zameraných na zlepšovanie 
podnikateľských zručností mladých ľudí 
a zdôrazňuje, že je potrebné, aby všetky 
členské štáty a regióny naplno využili túto 
príležitosť na boj proti nezamestnanosti 
mladých ľudí; zdôrazňuje, že prioritou 
ESI by malo byť vytvorenie optimálneho 
rámca na začatie projektov, ako sú 
začínajúce podniky pre mladých ľudí;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 21
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Odsek 5
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. konštatuje, že ESI fondy hrajú dôležitú 
úlohu pri podporovaní konkrétnych 
projektov zameraných na zlepšovanie 
podnikateľských zručností mladých ľudí 
a zdôrazňuje, že je potrebné, aby všetky 
členské štáty a regióny naplno využili túto 
príležitosť na boj proti nezamestnanosti 
mladých ľudí;

5. konštatuje, že ESI fondy hrajú dôležitú 
úlohu pri podporovaní konkrétnych 
projektov zameraných na zlepšovanie 
podnikateľských zručností mladých ľudí 
a zdôrazňuje, že je potrebné, aby všetky 
členské štáty a regióny naplno využili túto 
príležitosť na boj proti nezamestnanosti 
mladých ľudí; zdôrazňuje, že miestne a 
regionálne orgány by mali 
prostredníctvom ESI venovať osobitnú 
pozornosť podpore podnikania na 
miestnej úrovni;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 22
Hans-Peter Martin

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. konštatuje, že ESI fondy hrajú dôležitú 
úlohu pri podporovaní konkrétnych 
projektov zameraných na zlepšovanie 
podnikateľských zručností mladých ľudí 
a zdôrazňuje, že je potrebné, aby všetky 
členské štáty a regióny naplno využili túto 
príležitosť na boj proti nezamestnanosti 
mladých ľudí;

5. konštatuje, že ESI fondy hrajú dôležitú 
úlohu pri podporovaní konkrétnych 
projektov zameraných na zlepšovanie 
podnikateľských zručností mladých ľudí 
a zdôrazňuje, že je potrebné, aby všetky 
členské štáty a regióny naplno využili túto 
príležitosť na boj proti nezamestnanosti 
mladých ľudí; ďalej poukazuje na to, že 
existujúce projekty podporované ESI 
fondmi by sa mali posúdiť s cieľom zistiť, 
či sú alebo nie sú úspešné, a neefektívne 
využívané finančné prostriedky by sa mali 
presunúť na projekty, ktoré pomôžu 
bojovať proti nezamestnanosti mladých 
ľudí;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 23
Mojca Kleva Kekuš
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Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje možnosti MSP na získanie 
prístupu k financovaniu prostredníctvom 
nástrojov poskytovaných ESI fondmi 
a zdôrazňuje nutnosť rozšíriť tieto nástroje
vzhľadom na to, že ťažkosti pri prístupe 
k financovaniu sú jednou z hlavných 
prekážok brániacich rastu MSP;

6. zdôrazňuje možnosti MSP na získanie 
prístupu k financovaniu prostredníctvom 
inovatívnych finančných nástrojov 
poskytovaných ESI fondmi a zdôrazňuje 
nutnosť zvýšiť rozsah pôsobnosti a 
zaručiť právnu zrozumiteľnosť týchto 
nástrojov vzhľadom na to, že ťažkosti pri 
prístupe k financovaniu sú jednou 
z hlavných prekážok brániacich rastu MSP;
poukazuje na to, že posilnená úloha 
finančných nástrojov môže zaistiť využitie 
revolvingových fondov, podporiť verejno-
súkromné partnerstvá a dosiahnuť 
multiplikačný efekt v rámci rozpočtu EÚ; 
v tejto súvislosti víta skutočnosť, že 
využívanie finančných nástrojov sa v 
novom programovom období 2014 – 2020 
rozšíri na všetky tematické ciele a všetky 
ESI fondy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Justina Vitkauskaite Bernard

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje možnosti MSP na získanie 
prístupu k financovaniu prostredníctvom 
nástrojov poskytovaných ESI fondmi 
a zdôrazňuje nutnosť rozšíriť tieto nástroje 
vzhľadom na to, že ťažkosti pri prístupe 
k financovaniu sú jednou z hlavných 
prekážok brániacich rastu MSP;

6. zdôrazňuje možnosti MSP na získanie 
prístupu k financovaniu prostredníctvom 
nástrojov a inovačných programov 
poskytovaných ESI fondmi a zdôrazňuje 
nutnosť rozšíriť tieto nástroje a vymieňať 
si medzi regiónmi najlepšie postupy 
vzhľadom na to, že ťažkosti pri prístupe 
k financovaniu sú jednou z hlavných 
prekážok brániacich rastu MSP;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Nikos Chrysogelos

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje možnosti MSP na získanie 
prístupu k financovaniu prostredníctvom 
nástrojov poskytovaných ESI fondmi 
a zdôrazňuje nutnosť rozšíriť tieto nástroje 
vzhľadom na to, že ťažkosti pri prístupe 
k financovaniu sú jednou z hlavných 
prekážok brániacich rastu MSP;

6. zdôrazňuje možnosti MSP na získanie 
prístupu k financovaniu prostredníctvom 
nástrojov poskytovaných ESI fondmi 
a zdôrazňuje nutnosť rozšíriť tieto nástroje 
vrátane flexibilných nástrojov 
mikrofinancovania vzhľadom na to, že 
ťažkosti pri prístupe k financovaniu sú 
jednou z hlavných prekážok brániacich 
rastu MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Karin Kadenbach

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6 a. zdôrazňuje význam zapojenia 
podnikov a vzdelávacieho sektora 
prostredníctvom cezhraničných projektov, 
spolupráce medzi univerzitami a 
technickými vysokými školami, ako aj
vytvorenia inovatívnych klastrov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Jan Olbrycht
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Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. kladie dôraz na úlohu finančných 
nástrojov ako prostriedkov podpory MSP 
prostredníctvom úverov, záruk alebo 
majetkových podielov; zdôrazňuje, že v 
novom programovom období 2014 – 2020 
bude žiaduce zintenzívnenie využívania 
týchto nástrojov spolu s európskymi 
štrukturálnymi a investičnými fondmi, a 
naliehavo žiada členské štáty, aby tieto 
príležitosti využili;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 28
Karin Kadenbach

Návrh stanoviska
Odsek 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. zdôrazňuje, že ESI fondy by sa mali 
sprístupniť pre malé podniky, napríklad 
podniky zamestnávajúce jednu osobu, aby 
sa umožnila spolupráca s vedou a 
výskumom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. konštatuje, že ustanovenia nariadení o 
novom období politiky súdržnosti (2014 –
2020) znížia administratívne zaťaženie 
MSP a prispejú k lepším podmienkam na 

7. konštatuje, že ustanovenia nariadení o 
novom období politiky súdržnosti (2014 –
2020) by mali znížiť administratívne 
zaťaženie MSP a prispieť tak k lepším 
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vytváranie pracovných miest. podmienkam na vytváranie pracovných 
miest; vyzýva členské štáty, aby využili 
každú možnosť na zjednodušenie svojich 
vnútroštátnych predpisov, čo povedie k 
lepšej implementácii ESI fondov pre 
MSP.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. konštatuje, že ustanovenia nariadení o 
novom období politiky súdržnosti (2014 –
2020) znížia administratívne zaťaženie 
MSP a prispejú k lepším podmienkam na 
vytváranie pracovných miest.

7. konštatuje, že ustanovenia nariadení o 
novom období politiky súdržnosti (2014 –
2020) znížia administratívne zaťaženie 
MSP, najmä keď budú prijímať 
nezamestnaných ľudí, a prispejú k lepším 
podmienkam na vytváranie pracovných 
miest.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 31
Karin Kadenbach

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. poukazuje na to, že v záujme zaistenia 
vysokej úrovne vzdelanosti sa musí 
uľahčiť využívanie miestnych a 
regionálnych programov financovania pre 
odbornú prípravu učňov pred ich 
vzdelávaním a počas neho.

Or. en


