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Pozmeňujúci návrh 1
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje zdôrazňuje, že dlhodobo 
pôsobiaci kapitál je nevyhnutný pre účinnú 
regionálnu politiku EÚ; vzhľadom na 
veľké regionálne rozdiely pri poskytovaní 
úverov pre hospodárstvo zároveň 
vyzdvihuje význam štrukturálnych a 
investičných fondov pre impulzy 
podporujúce dlhodobý rast;

1. zdôrazňuje, že dlhodobo pôsobiaci 
kapitál je nevyhnutný pre účinnú 
regionálnu politiku EÚ; vzhľadom na 
veľké regionálne rozdiely pri poskytovaní 
úverov pre hospodárstvo zároveň 
vyzdvihuje význam štrukturálnych a 
investičných fondov pre impulzy 
podporujúce dlhodobý rast
a zamestnanosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Andreas Mölzer

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje zdôrazňuje, že dlhodobo 
pôsobiaci kapitál je nevyhnutný pre účinnú 
regionálnu politiku EÚ; vzhľadom na 
veľké regionálne rozdiely pri poskytovaní 
úverov pre hospodárstvo zároveň 
vyzdvihuje význam štrukturálnych a 
investičných fondov pre impulzy 
podporujúce dlhodobý rast;

1. zdôrazňuje, že dlhodobo pôsobiaci 
kapitál je nevyhnutný pre účinnú 
regionálnu politiku EÚ; vzhľadom na 
veľké regionálne rozdiely pri poskytovaní 
úverov pre hospodárstvo zároveň 
vyzdvihuje význam štrukturálnych a 
investičných fondov pre impulzy 
podporujúce dlhodobý rast; v tejto 
súvislosti upozorňuje na potrebu 
efektívneho vynakladania finančných 
prostriedkov;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 3
Nikos Chrysogelos

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v rámci politiky súdržnosti boli zavedené 
makroekonomické podmienky, na základe 
ktorých sa zabezpečuje ukladanie sankcií 
členským štátom prostredníctvom 
pozastavenia európskych fondov; obáva 
sa, že takáto podmienenosť zabráni 
bankám prispievať do finančného 
nástroja, čím sa regióny ešte do väčšej 
miery pripravia o dlhodobé investičné 
príležitosti, ktoré tak veľmi potrebujú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta podnet Komisie na poskytovanie 
investičného kapitálu, ktorý by bol 
nezávislejší od klasického financovania 
pôžičiek obchodnými bankami, ktoré sa 
ukázali byť príliš nestabilné;

2. víta podnet Komisie na poskytovanie 
investičného kapitálu, ktorý by bol 
nezávislejší od klasického financovania 
pôžičiek obchodnými bankami, ktoré sa 
ukázali byť ohrozené krízou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Odsek 3
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. upozorňuje na situáciu v mnohých 
členských štátoch, v ktorých komerčné 
banky naďalej poskytujú MSP prostriedky 
na investície len za neadekvátnych 
podmienok;

3. upozorňuje na situáciu v mnohých 
členských štátoch, v ktorých komerčné 
banky naďalej poskytujú domácnostiam 
a hospodárskemu odvetviu, najmä MSP,
prostriedky na investície len za 
neadekvátnych podmienok;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. upozorňuje na situáciu v mnohých 
členských štátoch, v ktorých komerčné 
banky naďalej poskytujú MSP prostriedky 
na investície len za neadekvátnych 
podmienok;

3. upozorňuje na situáciu v mnohých 
členských štátoch, v ktorých komerčné 
banky naďalej poskytujú MSP, najmä 
novým malým podnikom 
a mikropodnikom a MSP založeným 
mladými ľuďmi alebo so sídlom vo 
vidieckych oblastiach, prostriedky na 
investície len za neadekvátnych 
podmienok; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 7
Michael Theurer

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. upozorňuje na situáciu v mnohých 
členských štátoch, v ktorých komerčné 
banky naďalej poskytujú MSP prostriedky 
na investície len za neadekvátnych 
podmienok;

3. upozorňuje na situáciu v mnohých 
členských štátoch, v ktorých komerčné 
banky naďalej poskytujú MSP prostriedky 
na investície len za neadekvátnych 
podmienok; vidí preto potrebu ďalších 
zdrojov financovania, najmä na splnenie 
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úverových požiadaviek MSP;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 8
Nikos Chrysogelos

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. upozorňuje na situáciu v mnohých 
členských štátoch, v ktorých komerčné 
banky naďalej poskytujú MSP prostriedky 
na investície len za neadekvátnych 
podmienok;

3. upozorňuje na situáciu v mnohých 
členských štátoch, v ktorých komerčné 
banky naďalej poskytujú MSP prostriedky 
na investície len za neadekvátnych 
podmienok, čím sa bráni poskytovaniu 
podpory najmä mikrosubjektom a malým
subjektom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. upozorňuje na situáciu v mnohých 
členských štátoch, v ktorých komerčné 
banky naďalej poskytujú MSP prostriedky 
na investície len za neadekvátnych 
podmienok;

3. upozorňuje na situáciu v mnohých 
členských štátoch, v ktorých komerčné 
banky naďalej poskytujú MSP prostriedky 
na investície len za neadekvátnych 
podmienok; zdôrazňuje význam 
hodnotenia ex ante a ex post týkajúceho 
sa navrhnutých a prijatých právnych 
predpisov zameraných na poskytovanie 
pomoci MSP pri získavaní prístupu 
k financovaniu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 10
Nikos Chrysogelos

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje úlohu, ktorú družstevné 
banky zohrávajú v rámci financovania 
MSP, sociálneho hospodárstva, ako aj 
regionálnych a miestnych investícií 
malého rozsahu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Nikos Chrysogelos

Návrh stanoviska
Odsek 3b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. vyzýva členské štáty, aby odstránili 
prekážky a obmedzenia, ktoré môžu 
brániť družstvám a sociálnym podnikom 
v prístupe k európskym štrukturálnym 
a investičným fondom, a aby vytvorili 
priaznivé prostredie pre udržateľné 
investície v oblasti ekologických 
a sociálnych inovácií a pre vytváranie 
pracovných miest na miestnej 
a regionálnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Nikos Chrysogelos

Návrh stanoviska
Odsek 3c (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3c. vyzýva Európsku komisiu a členské 
štáty, aby urýchlili podporu bankovej 
únie, aby sa banky vrátili k financovaniu 
reálneho hospodárstva a uľahčili plnenie
súkromných a verejných investičných 
potrieb, s ohľadom na skutočnosť, že 
mnohé banky rekapitalizované 
z verejných prostriedkov si nemôžu 
dovoliť poskytovať finančnú podporu pre 
MSP a investície na regionálnej 
a miestnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje význam regionálnych 
finančných inštitútov s decentralizovanou 
štruktúrou, ktoré poskytli miestnemu 
hospodárstvu stabilné možnosti 
financovania aj počas hospodárskej krízy, a 
podčiarkuje, že by sa tieto – napríklad 
družstevné – miestne a regionálne štruktúry 
mali udržiavať a ďalej rozširovať;

4. zdôrazňuje význam regionálnych 
finančných inštitútov s decentralizovanou 
štruktúrou, ktoré poskytli regionálnemu 
a miestnemu hospodárstvu stabilné 
možnosti financovania aj počas 
hospodárskej krízy, a podčiarkuje, že by sa 
tieto – napríklad družstevné – miestne a 
regionálne štruktúry mali posilniť; okrem 
toho poukazuje na význam príležitostí na 
získanie mikroúverov a dostupnosti 
alternatívneho financovania pre 
mikropodniky a malé a stredné podniky, 
ktoré by mali zaujímať popredné miesto 
v rámci stratégií na prekonanie krízy 
a dlhodobých cieľov EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 14
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. poukazuje na to, že využitie 
finančných nástrojov v politike súdržnosti, 
najmä vo vzťahu k MSP, by sa malo 
v budúcnosti posilniť, keďže môže 
zaručiť revolving finančných 
prostriedkov, podporiť verejno-súkromné 
partnerstvá a dosiahnuť multiplikačný 
účinok v súvislosti s rozpočtom EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Dimitar Stoyanov

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5а. víta návrh Komisie uľahčiť MSP 
prístup k bankovému a nebankovému 
financovaniu, s ohľadom na skutočnosť, 
že rozvoj a podpora MSP sú v čase krízy 
základnými prvkami regionálnej politiky;

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 16
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. zároveň zdôrazňuje nevyhnutnosť 
zachovania priamych nesplatných dotácií, 
ktoré pre regióny predstavujú možnosť 

6. zároveň zdôrazňuje nevyhnutnosť 
zachovania priamych nesplatných dotácií, 
ktoré pre miestne orgány a regióny 



PE524.652v01-00 10/12 AM\1011505SK.doc

SK

výberu primeraného nástroja alebo 
primeranej kombinácie nástrojov na 
základe regionálnej potreby; podporuje 
myšlienku, že by v porovnaní s bežnými 
nástrojmi EÚ nemali na regionálnej 
úrovni existovať nijaké väčšie prekážky 
pre individuálne riešenia;

predstavujú možnosť výberu primeraného 
nástroja alebo primeranej kombinácie 
nástrojov na základe regionálnej potreby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. žiada dôkladné účtovníctvo a 
transparentnosť finančných nástrojov, bez 
toho, aby nové a dodatočné požiadavky 
odstránili jednu z hlavných výhod 
revolvingových nástrojov – nižšie 
administratívne výdavky MSP;

7. žiada dôkladné účtovníctvo, 
monitorovanie a audit finančných 
nástrojov, bez toho, aby nové a dodatočné 
požiadavky odstránili jednu z hlavných 
výhod revolvingových nástrojov – nižšie 
administratívne výdavky MSP; v tejto 
súvislosti vyzdvihuje osobitný charakter 
finančných nástrojov v rámci politiky 
súdržnosti, ktoré sú vo všeobecnosti 
projektmi financovania v menej 
rozvinutých regiónoch a regiónoch 
s hospodárskymi problémami, s cieľom 
zlepšiť situácie v oblasti zlyhávania trhu 
a suboptimálnych investícií, aby sa tieto 
nástroje nezameriavali len na krátkodobú 
ziskovosť, ale aj na veľké sociálno-
hospodárske prínosy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Odsek 7a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva Komisiu, aby posilnila 
komunikáciu a vzťah s EIB, pokiaľ ide 
o návrh pôžičiek prispôsobených 
individuálnym potrebám a systémov 
ochrany; nabáda EIB, aby úzko 
spolupracovala s členskými štátmi 
a regiónmi pri vykonávaní nových 
inovačných finančných nástrojov 
z európskych štrukturálnych 
a investičných fondov a aby pokračovala 
v ich investičnej stratégii zameranej na 
sektor sociálneho hospodárstva; okrem 
toho vyzýva EIB, aby tiež zvážila možnosť 
väčšej flexibility pri vymedzovaní veľkosti 
a pravidiel takýchto pôžičiek 
prispôsobených individuálnym potrebám 
a iných súvisiacich systémov, aby boli v čo 
najväčšom súlade s finančnými nástrojmi
ponúkanými prostredníctvom európskych 
štrukturálnych a investičných fondov, 
najmä pokiaľ ide o náležité financovanie 
pre mladých podnikateľov a sociálne 
podniky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. žiada viac zohľadňovať osobitosti 
miestnej a regionálnej úrovne a ich dvojitú 
funkciu pri právnych predpisoch a 
regulovaní finančných trhov, a v tejto 
súvislosti poukazuje na to, že mestá a 
regióny nielen dlhodobo investujú ma 
finančných trhoch, ale môžu aj sami 
predstavovať investičné ciele.

8. žiada viac zohľadňovať osobitosti 
miestnej a regionálnej úrovne pri právnych 
predpisoch a regulovaní finančných trhov; 
v tejto súvislosti poukazuje na to, že mestá 
a regióny nielen dlhodobo investujú na
finančných trhoch, ale zároveň môžu aj 
sami predstavovať investičné ciele.
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Or. en


