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Pozměňovací návrh 1
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že má-li být regionální 
politika EU účinná, jsou nezbytné 
dlouhodobé kapitálové investice; 
v souvislosti se značnými regionálními 
rozdíly v poskytování úvěrů hospodářským 
subjektům zároveň zdůrazňuje úlohu, 
kterou sehrávají strukturální a investiční 
fondy z hlediska podnětů podporujících 
dlouhodobý růst;

1. zdůrazňuje, že má-li být regionální 
politika EU účinná, jsou nezbytné 
dlouhodobé kapitálové investice; 
v souvislosti se značnými regionálními 
rozdíly v poskytování úvěrů hospodářským 
subjektům zároveň zdůrazňuje úlohu, 
kterou sehrávají strukturální a investiční 
fondy z hlediska podnětů dlouhodobě
podporujících růst a zaměstnanost;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že má-li být regionální 
politika EU účinná, jsou nezbytné 
dlouhodobé kapitálové investice; 
v souvislosti se značnými regionálními 
rozdíly v poskytování úvěrů hospodářským 
subjektům zároveň zdůrazňuje úlohu, 
kterou sehrávají strukturální a investiční 
fondy z hlediska podnětů podporujících 
dlouhodobý růst;

1. zdůrazňuje, že má-li být regionální 
politika EU účinná, jsou nezbytné 
dlouhodobé kapitálové investice; 
v souvislosti se značnými regionálními 
rozdíly v poskytování úvěrů hospodářským 
subjektům zároveň zdůrazňuje úlohu, 
kterou sehrávají strukturální a investiční 
fondy z hlediska podnětů dlouhodobě
podporujících růst; v této souvislosti 
konstatuje, že finanční prostředky je třeba 
účelně vynakládat;

Or. de
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Pozměňovací návrh 3
Nikos Chrysogelos

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyjadřuje politování nad tím, že do 
politiky soudržnosti byla zavedena 
makroekonomická podmíněnost, která 
umožňuje trestat členské státy v podobě 
pozastavení čerpání prostředků 
z evropských fondů; obává se, že tato 
podmíněnost znemožňuje bankám 
přispívat do finančního nástroje, což 
regiony ještě více připravuje o dlouhodobé 
investiční příležitosti, které naléhavě 
potřebují;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. vítá snahu Komise omezit závislost 
poskytování investičního kapitálu na 
klasickém úvěrovém financování 
komerčními bankami, u něhož se projevila 
malá odolnost vůči krizi;

2. vítá snahu Komise omezit závislost 
poskytování investičního kapitálu na 
klasickém úvěrovém financování 
komerčními bankami, u něhož se projevilo, 
že je ohrožený krizí;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. upozorňuje na situaci v mnoha 
členských státech, ve kterých komerční 
banky i nadále poskytují malým a středním 
podnikům prostředky na investice za 
nevyhovujících podmínek;

3. upozorňuje na situaci v mnoha
členských státech, ve kterých komerční 
banky i nadále poskytují domácnostem a 
hospodářství, a zejména malým a středním 
podnikům, prostředky na investice za 
nevyhovujících podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. upozorňuje na situaci v mnoha 
členských státech, ve kterých komerční 
banky i nadále poskytují malým a středním 
podnikům prostředky na investice za 
nevyhovujících podmínek;

3. upozorňuje na situaci v mnoha 
členských státech, ve kterých komerční 
banky i nadále poskytují malým a středním 
podnikům, a to zejména novým malým 
podnikům a mikropodnikům a malým a 
středním podnikům založeným mladými 
lidmi či majícím sídlo ve venkovských 
oblastech, prostředky na investice za 
nevyhovujících podmínek; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Michael Theurer

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. upozorňuje na situaci v mnoha 
členských státech, ve kterých komerční 
banky i nadále poskytují malým a středním 
podnikům prostředky na investice za 
nevyhovujících podmínek;

3. upozorňuje na situaci v mnoha 
členských státech, ve kterých komerční 
banky i nadále poskytují malým a středním 
podnikům prostředky na investice za 
nevyhovujících podmínek; domnívá se 
proto, že jsou zapotřebí další zdroje 
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finančních prostředků, aby se vyhovělo 
zejména požadavkům malých a středních 
podniků na poskytování úvěrů;

Or. de

Pozměňovací návrh 8
Nikos Chrysogelos

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. upozorňuje na situaci v mnoha 
členských státech, ve kterých komerční 
banky i nadále poskytují malým a středním 
podnikům prostředky na investice za 
nevyhovujících podmínek;

3. upozorňuje na situaci v mnoha 
členských státech, ve kterých komerční 
banky i nadále poskytují malým a středním 
podnikům prostředky na investice za 
nevyhovujících podmínek, čímž brání 
zejména mikrosubjektům a malým 
subjektům v čerpání podpory;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. upozorňuje na situaci v mnoha 
členských státech, ve kterých komerční 
banky i nadále poskytují malým a středním 
podnikům prostředky na investice za 
nevyhovujících podmínek;

3. upozorňuje na situaci v mnoha 
členských státech, ve kterých komerční 
banky i nadále poskytují malým a středním 
podnikům prostředky na investice za 
nevyhovujících podmínek; zdůrazňuje 
význam předběžného a následného 
hodnocení navržených a přijatých 
právních předpisů, jejichž účelem je 
usnadnit malým a středním podnikům 
přístup k financování;

Or. en
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Pozměňovací návrh 10
Nikos Chrysogelos

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje úlohu, kterou sehrávají 
družstevní banky při financování malých 
a středních podniků, sociální ekonomiky i 
regionálních či místních drobných 
investic;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Nikos Chrysogelos

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. vyzývá členské státy, aby odstranily 
překážky a omezení, které mohou 
družstvům a sociálním podnikům bránit 
v přístupu k evropským strukturálním a 
investičním fondům, a vytvořily prostředí 
příznivé pro udržitelné investice do 
ekologických a sociálních inovací a 
tvorbu pracovních míst na místní a 
regionální úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Nikos Chrysogelos

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. vyzývá Evropskou komisi a členské 
státy, aby zintenzivnily podporu bankovní 
unie, a banky se tak mohly vrátit 
k financování reálné ekonomiky a 
usnadňovat řešení potřeb v oblasti 
soukromých i veřejných investic, a to 
s ohledem na skutečnost, že řada bank 
rekapitalizovaných prostřednictvím 
veřejných financí nemůže poskytovat 
finanční pomoc malým a středním 
podnikům a realizovat investice na 
regionální a místní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje úlohu regionálních 
finančních institucí s decentralizovanou 
strukturou, které místním hospodářským 
subjektům poskytovaly solidní možnosti 
financování i během krize na finančních 
trzích, a zdůrazňuje, že tyto místní 
a regionální struktury, vyznačující se např. 
družstevním charakterem, je třeba zachovat 
a rozšiřovat;

4. zdůrazňuje úlohu regionálních 
finančních institucí s decentralizovanou 
strukturou, které regionálním a místním 
hospodářstvím poskytovaly solidní 
možnosti financování i během krize na 
finančních trzích, a zdůrazňuje, že tyto 
místní a regionální struktury, vyznačující 
se např. družstevním charakterem, je třeba 
posílit; dále poukazuje na to, že možnost 
získání mikroúvěru a dostupnost 
alternativního financování jsou pro 
mikropodniky a malé a střední podniky 
důležité a že by měly patřit mezi přední 
strategie pro překonání krize a mezi 
dlouhodobé cíle EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 14
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. poukazuje na to, že by v budoucnu 
mělo být v politice soudržnosti zvýšeno 
využívání finančních nástrojů, zejména 
ve vztahu k malým a středním podnikům, 
jelikož se tak může zajistit využití 
revolvingových fondů, upevnit partnerství 
veřejného a soukromého sektoru 
a dosáhnout multiplikačního účinku 
v rámci rozpočtu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Dimitar Stoyanov

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5а. vítá návrh Komise usnadnit malým a 
středním podnikům přístup k bankovnímu 
a nebankovnímu financování, a to 
s ohledem na skutečnost, že rozvoj a 
podpora malých a středních podniků 
představuje klíčový prvek regionální 
politiky v období krize;

Or. bg

Pozměňovací návrh 16
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zároveň zdůrazňuje, že je nutné zachovat 
rovněž možnost přímo poskytovaných 
nenávratných dotací, neboť si tak regiony 
mohou podle svých potřeb zvolit vhodný 
nástroj nebo vhodnou kombinaci nástrojů; 
zastává názor, že pro individuální řešení 
na regionální úrovni by ve srovnání se 
standardními nástroji EU neměly 
existovat větší překážky;

6. zároveň zdůrazňuje, že je nutné zachovat 
rovněž možnost přímo poskytovaných 
nenávratných dotací, neboť si tak místní 
orgány a regiony mohou podle svých 
potřeb zvolit vhodný nástroj nebo vhodnou 
kombinaci nástrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. v souvislosti s finančními nástroji žádá 
podrobné vedení účetnictví 
a transparentnost, aniž by však nové 
a dodatečné požadavky ohrozily jednu 
z hlavních výhod revolvingových nástrojů, 
tj. minimální administrativní náklady 
malých a středních podniků;

7. v souvislosti s finančními nástroji žádá 
podrobné vedení účetnictví, postupy 
monitorování a auditu, aniž by však nové 
a dodatečné požadavky ohrozily jednu 
z hlavních výhod revolvingových nástrojů, 
tj. minimální administrativní náklady 
malých a středních podniků; v této 
souvislosti zdůrazňuje zvláštní povahu 
finančních nástrojů v politice soudržnosti, 
které většinou slouží k financování 
projektů v méně rozvinutých regionech a 
regionech sužovaných hospodářskými 
obtížemi, a to s cílem zlepšit situaci při 
selhání trhu a nevhodných investicích, 
takže jejich cílem není pouze krátkodobá 
výnosnost, nýbrž i významný sociálně-
hospodářský přínos;

Or. en
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Pozměňovací návrh 18
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi, aby zlepšila 
komunikaci a vztahy s EIB, pokud jde 
o navrhování půjček a systémů záruk na 
míru; vybízí EIB, aby s členskými státy a 
regiony úzce spolupracovala při 
provádění inovativních finančních 
nástrojů z evropských strukturálních a 
investičních fondů a aby pokračovala v 
investiční strategii zaměřené na odvětví 
sociální ekonomiky; navíc EIB vybízí, aby 
při určování výše a pravidel těchto půjček 
na míru a dalších souvisejících systémů 
rovněž zvážila možnost větší flexibility, 
aby tak byly co nejlépe slučitelné 
s finančními nástroji v rámci evropských 
strukturálních a investičních fondů, 
zejména pokud jde o patřičné financování 
mladých podnikatelů a sociálních 
podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. žádá, aby se při tvorbě právních předpisů 
a regulaci finančních trhů ve větší míře 
zohledňovaly místní a regionální 
zvláštnosti a jejich dvojí funkce, a v této 
souvislosti upozorňuje na skutečnost, že 
města a regiony mohou na finančních 
trzích vystupovat nejen jako dlouhodobí 
investoři, ale že také mohou představovat 

8. žádá, aby se při tvorbě právních předpisů 
a regulaci finančních trhů ve větší míře 
zohledňovaly zvláštnosti místních a 
regionálních orgánů; v této souvislosti 
upozorňuje na skutečnost, že města a 
regiony mohou na finančních trzích 
vystupovat nejen jako dlouhodobí 
investoři, ale že zároveň také mohou 
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investiční cíle; představovat investiční cíle;

Or. en


