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Pozmeňujúci návrh 1
Jens Nilsson

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže z empirických dôkazov vyplýva, 
že hospodárska a finančná kríza viedla 
k pozastaveniu konvergenčného procesu či 
dokonca k jeho zvráteniu, čím zhoršila 
rozdiely medzi regiónmi a ukončila dlhé 
obdobie, počas ktorého sa nepretržite 
znižovali regionálne rozdiely v HDP na 
obyvateľa a nezamestnanosť v EÚ, zatiaľ 
čo súčasne mali závažnejší vplyv na slabšie 
regióny v Únii;

A. keďže z empirických dôkazov vyplýva, 
že hospodárska, finančná a sociálna kríza 
viedla k pozastaveniu konvergenčného 
procesu či dokonca k jeho zvráteniu, čím 
zhoršila rozdiely medzi regiónmi a 
ukončila dlhé obdobie, počas ktorého sa 
nepretržite znižovali regionálne rozdiely v 
HDP na obyvateľa a nezamestnanosť v EÚ, 
zatiaľ čo súčasne mali závažnejší vplyv na 
slabšie regióny v Únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Vilja Savisaar-Toomast

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže došlo k obmedzeniu verejných 
zdrojov na úrovni členských štátov aj na 
úrovni EÚ z dôvodu rastúceho tlaku, zatiaľ 
čo kríza a následná recesia, ako aj kríza 
štátneho dlhu vo viacerých členských 
štátoch prinútili členské štáty uskutočniť 
dôležité a hlboké štrukturálne reformy, 
ktoré prispejú k obnoveniu cenovej 
konkurencieschopnosti a fiškálnej 
udržateľnosti, čo povedie ku škrtom 

B. keďže došlo k obmedzeniu verejných 
zdrojov na úrovni členských štátov aj na 
úrovni EÚ z dôvodu rastúceho tlaku, zatiaľ 
čo kríza a následná recesia, ako aj kríza 
štátneho dlhu vo viacerých členských 
štátoch prinútili členské štáty napokon 
uskutočniť potrebné dôležité štrukturálne 
reformy, ktoré prispejú k obnoveniu 
hospodárskeho rastu a vytváraniu
pracovných miest, čo niekedy vedie ku 
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výdavkov prevažne orientovaných na rast; škrtom výdavkov v spolufinancovaní 
štrukturálnych fondov a Kohézneho 
fondu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Jens Nilsson

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ca (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže kríza negatívne vplýva na
všetky európske regióny a mestá, zvyšuje 
sa tým dôležitosť financovania politiky 
súdržnosti aj v regiónoch s prechodným 
financovaním a rozvinutejších regiónoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže dôraz na politiku súdržnosti sa až 
doteraz týkal skôr čerpania ako 
vymedzovania a monitorovania – a 
hodnotenia dosiahnutia – cieľov, zatiaľ čo 
systémom monitorovania a hodnotenia sa 
celkom nepodarilo dosiahnuť svoj cieľ, 
ktorým je zlepšenie vymedzenia 
diferencovaných cieľov v súlade s 
regionálnymi osobitosťami, 
charakteristikami a potrebami;

E. keďže dôraz na politiku súdržnosti sa až 
doteraz týkal skôr čerpania ako 
vymedzovania a monitorovania – a 
hodnotenia dosiahnutia – cieľov, zatiaľ čo 
systémom monitorovania a hodnotenia sa 
celkom nepodarilo dosiahnuť svoj cieľ, 
ktorým je zlepšenie vymedzenia 
diferencovaných cieľov v súlade s 
miestnymi, regionálnymi 
a medziregionálnymi osobitosťami, 
charakteristikami a potrebami;

Or. ro
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Pozmeňujúci návrh 5
Oldřich Vlasák

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže politika súdržnosti bude aj 
naďalej hlavným zdrojom verejného 
financovania EÚ v kontexte viacročného 
finančného rámca na obdobie rokov 2014 –
2020 a keďže nový rámec politiky 
súdržnosti kladie všetok dôraz na potrebu 
sústredenia investícií do malého počtu 
oblastí, ktoré sa považujú za 
najdôležitejšie, ako sú zamestnanosť 
(najmä zamestnanosť mládeže), odborná 
príprava a vzdelávanie, MSP, inovácia, 
energetika, životné prostredie, rozvoj miest 
a obcí;

F. keďže politika súdržnosti bude aj 
naďalej hlavným zdrojom verejného 
financovania EÚ v kontexte viacročného 
finančného rámca na obdobie rokov 2014 –
2020 a keďže nový rámec politiky 
súdržnosti kladie všetok dôraz na potrebu 
sústredenia investícií do malého počtu 
oblastí, ktoré sa považujú za 
najdôležitejšie, ako sú zamestnanosť 
(najmä zamestnanosť mládeže) a mobilita 
pracovnej sily, odborná príprava a 
vzdelávanie, MSP, výskum, technologický 
rozvoj a inovácia, IKT, udržateľná 
doprava a odstránenie prekážok, 
energetika, životné prostredie, podpora 
inštitucionálnej kapacity orgánov verejnej 
moci a efektívnej verejnej správy, rozvoj 
miest a obcí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Jens Nilsson

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže politika súdržnosti bude aj 
naďalej hlavným zdrojom verejného 
financovania EÚ v kontexte viacročného 
finančného rámca na obdobie rokov 2014 –
2020 a keďže nový rámec politiky 
súdržnosti kladie všetok dôraz na potrebu 
sústredenia investícií do malého počtu 
oblastí, ktoré sa považujú za 
najdôležitejšie, ako sú zamestnanosť 
(najmä zamestnanosť mládeže), odborná 
príprava a vzdelávanie, MSP, inovácia, 

F. keďže politika súdržnosti bude aj 
naďalej hlavným zdrojom verejného 
financovania EÚ v kontexte viacročného 
finančného rámca na obdobie rokov 2014 –
2020 a keďže nový rámec politiky 
súdržnosti kladie všetok dôraz na potrebu 
sústredenia investícií do malého počtu 
oblastí, ktoré sa považujú za najúčinnejšie, 
ako sú zamestnanosť (najmä zamestnanosť 
mládeže), odborná príprava a vzdelávanie, 
MSP, inovácia, energetika, životné 
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energetika, životné prostredie, rozvoj miest 
a obcí;

prostredie, informačné a komunikačné 
technológie a rozvoj miest a obcí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Riikka Pakarinen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže politika súdržnosti bude aj 
naďalej hlavným zdrojom verejného 
financovania EÚ v kontexte viacročného 
finančného rámca na obdobie rokov 2014 –
2020 a keďže nový rámec politiky 
súdržnosti kladie všetok dôraz na potrebu 
sústredenia investícií do malého počtu 
oblastí, ktoré sa považujú za 
najdôležitejšie, ako sú zamestnanosť 
(najmä zamestnanosť mládeže), odborná 
príprava a vzdelávanie, MSP, inovácia, 
energetika, životné prostredie, rozvoj miest 
a obcí;

F. keďže politika súdržnosti bude aj 
naďalej hlavným zdrojom verejného 
financovania EÚ v kontexte viacročného 
finančného rámca na obdobie rokov 2014 –
2020 a keďže nový rámec politiky 
súdržnosti kladie všetok dôraz na potrebu 
sústredenia investícií do malého počtu 
oblastí, ktoré sa považujú za 
najdôležitejšie, ako sú vytváranie 
pracovných miest, zamestnanosť (najmä 
zamestnanosť mládeže), odborná príprava 
a vzdelávanie, MSP, inovácia, energetika, 
životné prostredie, rozvoj miest a obcí;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 8
Jens Nilsson

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Fa (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže potreba dosiahnuť viac 
s menším množstvom zdrojov podnietila
začlenenie inteligentnej špecializácie do 
nového rámca politiky súdržnosti, aby 
regióny zaujali strategický a menej 
roztrieštený prístup k hospodárskemu 
vývoju prostredníctvom cielenej podpory 
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výskumu a inovácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Vilja Savisaar-Toomast

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ga (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže hodnotenia vykonané počas 
programu na obdobie rokov 2007 – 2013 
nezohľadňujú celý cyklus hodnotenia 
vrátane efektívnosti, účinnosti a vplyvu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Vilja Savisaar-Toomast

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Gb (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gb. keďže miera čerpania finančných 
prostriedkov predstavuje okolo 50 % 
v členských štátoch a okolo 30 % za 
posledný rok daného obdobia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Vilja Savisaar-Toomast

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Gc (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gc. keďže MSP majú ťažkosti 
s financovaním z bankového sektora;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Riikka Pakarinen

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že v súčasnosti existuje 
dostatok dôkazov, že samotné politiky 
konsolidácie rozpočtu nepostačujú na 
zvýšenie rastu a podporu investícií, ktoré 
vytvárajú kvalitné a udržateľné pracovné 
miesta a vyžadujú aj opatrenia, ktoré 
stimulujú ekonomiku a podporia pokrok –
aj keď slabý a nestály – smerom k 
oživeniu;

1. domnieva sa, že samotné politiky 
konsolidácie rozpočtu nepostačujú na 
zvýšenie rastu a podporu investícií, ktoré 
vytvárajú kvalitné a udržateľné pracovné 
miesta a vyžadujú aj opatrenia, ktoré 
stimulujú ekonomiku a podporia pokrok –
aj keď slabý a nestály – smerom k 
oživeniu;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 13
Tamás Deutsch

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. vyjadruje znepokojenie nad nedostatkom 
dostatočných verejných finančných 
zdrojov, najmä na nižšej ako vnútroštátnej 
úrovni, potrebných na primerané 
vykonávanie stratégie Európa 2020 v 
dôsledku vplyvu hospodárskej krízy, ako aj 
nad skutočnosťou, že značné množstvo 
menej rozvinutých členských štátov a 

2. vyjadruje znepokojenie nad nedostatkom 
dostatočných verejných finančných 
zdrojov, najmä na nižšej ako vnútroštátnej 
úrovni, potrebných na primerané 
vykonávanie stratégie Európa 2020 v 
dôsledku vplyvu hospodárskej krízy, ako aj 
nad skutočnosťou, že značné množstvo 
menej rozvinutých členských štátov a 
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regiónov je do veľkej miery závislých od 
financovania politiky súdržnosti;

regiónov je do veľkej miery závislých od 
financovania politiky súdržnosti; pred 
prijatím akéhokoľvek rozhodnutia 
týkajúceho sa potenciálnych 
makroekonomických sankcií by sa mala 
dôkladne zvážiť obrovská závislosť 
rozvoja určitých členských štátov od 
financovania z Kohézneho fondu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Vilja Savisaar-Toomast

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zastáva názor, že hoci je zladenie so 
stratégiou Európa 2020 dôležité, je 
potrebné nestratiť zo zreteľa ciele 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti, ktoré boli vážne ohrozené 
následkom krízy; žiada o prijatie 
rozhodujúcich opatrení zameraných na 
zachovanie súdržnosti, pričom je potrebné 
klásť dôraz na investície do projektov 
infraštruktúry v základných odvetviach, 
ako sú doprava, telekomunikácie a 
energetika;

4. zastáva názor, že mnohé menej 
rozvinuté regióny stále potrebujú 
investície do projektov infraštruktúry 
v základných odvetviach, ako sú doprava, 
telekomunikácie a udržateľná energetika;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Jens Nilsson

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zastáva názor, že hoci je zladenie so 
stratégiou Európa 2020 dôležité, je 
potrebné nestratiť zo zreteľa ciele 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti, ktoré boli vážne ohrozené 
následkom krízy; žiada o prijatie 

4. zastáva názor, že hoci je zladenie so 
stratégiou Európa 2020 dôležité, je 
potrebné nestratiť zo zreteľa ciele 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti, ktoré boli vážne ohrozené 
následkom krízy; žiada o prijatie 
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rozhodujúcich opatrení zameraných na 
zachovanie súdržnosti, pričom je potrebné 
klásť dôraz na investície do projektov 
infraštruktúry v základných odvetviach, 
ako sú doprava, telekomunikácie a 
energetika;

rozhodujúcich opatrení zameraných na 
zachovanie súdržnosti, pričom je potrebné 
klásť dôraz na investície do odvetví
s dlhodobým potenciálom vytvárania 
pracovných miest a nových inovácií, 
s cieľom znížiť náklady a spotrebu 
energie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Tamás Deutsch

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zastáva názor, že hoci je zladenie so 
stratégiou Európa 2020 dôležité, je 
potrebné nestratiť zo zreteľa ciele 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti, ktoré boli vážne ohrozené 
následkom krízy; žiada o prijatie 
rozhodujúcich opatrení zameraných na 
zachovanie súdržnosti, pričom je potrebné 
klásť dôraz na investície do projektov 
infraštruktúry v základných odvetviach, 
ako sú doprava, telekomunikácie a 
energetika;

4. zastáva názor, že hoci je zladenie so 
stratégiou Európa 2020 dôležité, je 
potrebné nestratiť zo zreteľa ciele 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti, ktoré boli vážne ohrozené 
následkom krízy; politika súdržnosti je 
viac než len nástroj na plnenie cieľov 
stratégie Európa 2020; žiada o prijatie 
rozhodujúcich opatrení zameraných na 
zachovanie súdržnosti, pričom je potrebné 
klásť dôraz na investície do projektov 
infraštruktúry v základných odvetviach, 
ako sú doprava, telekomunikácie a 
energetika;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Oldřich Vlasák

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa – bez ohľadu na dôkazy, že 
miestne a regionálne orgány sa zúčastňujú 
na príprave dohôd o partnerstve –, že je 

5. domnieva sa – bez ohľadu na dôkazy, že 
miestne a regionálne orgány sa zúčastňujú 
na príprave dohôd o partnerstve –, že je 
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potrebné prijať ďalšie opatrenia zamerané 
na upevnenie územného rozmeru systému 
riadenia politiky súdržnosti, stratégie 
Európa 2020 a európskeho semestra 
zabezpečovaním skutočnej koordinácie a 
komplementárnosti medzi jednotlivými 
úrovňami riadenia na jednej strane a 
súladom priorít stanovených na týchto 
úrovniach s potrebami a špecifikami 
zistenými na vnútroštátnej, regionálnej 
a miestnej úrovni na strane druhej, pričom 
v prípade potreby aj naďalej umožnia 
riešiť niektoré politické otázky spôsobom 
zhora nadol;

potrebné prijať ďalšie opatrenia zamerané 
na upevnenie územného rozmeru systému 
riadenia politiky súdržnosti, stratégie 
Európa 2020 a európskeho semestra 
zabezpečovaním skutočnej koordinácie a 
komplementárnosti medzi jednotlivými 
úrovňami riadenia na jednej strane a 
súladom priorít stanovených na týchto 
úrovniach s potrebami a špecifikami 
zistenými na vnútroštátnej, regionálnej 
a miestnej úrovni na strane druhej;
zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby 
boli samosprávy a regióny riadne 
zapojené do vytvárania vnútroštátnych
stratégií, keďže poskytujú 
nesprostredkovaný pohľad na problémy 
a výzvy, ktorým čelia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
François Alfonsi

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa – bez ohľadu na dôkazy, že 
miestne a regionálne orgány sa zúčastňujú 
na príprave dohôd o partnerstve –, že je 
potrebné prijať ďalšie opatrenia zamerané 
na upevnenie územného rozmeru systému 
riadenia politiky súdržnosti, stratégie 
Európa 2020 a európskeho semestra 
zabezpečovaním skutočnej koordinácie a 
komplementárnosti medzi jednotlivými 
úrovňami riadenia na jednej strane a 
súladom priorít stanovených na týchto 
úrovniach s potrebami a špecifikami 
zistenými na vnútroštátnej, regionálnej 
a miestnej úrovni na strane druhej, pričom 
v prípade potreby aj naďalej umožnia 
riešiť niektoré politické otázky spôsobom 
zhora nadol;

5. domnieva sa – bez ohľadu na dôkazy, že 
miestne a regionálne orgány sa zúčastňujú 
na príprave dohôd o partnerstve –, že je 
potrebné prijať ďalšie opatrenia zamerané 
na upevnenie územného rozmeru systému 
riadenia politiky súdržnosti, stratégie 
Európa 2020 a európskeho semestra 
zabezpečovaním skutočnej koordinácie a 
komplementárnosti medzi jednotlivými 
úrovňami riadenia na jednej strane a 
súladom priorít stanovených na týchto 
úrovniach s potrebami a špecifikami 
zistenými na vnútroštátnej, regionálnej 
a miestnej úrovni na strane druhej;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 19
Tamás Deutsch

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa – bez ohľadu na dôkazy, že 
miestne a regionálne orgány sa zúčastňujú 
na príprave dohôd o partnerstve –, že je 
potrebné prijať ďalšie opatrenia zamerané 
na upevnenie územného rozmeru systému 
riadenia politiky súdržnosti, stratégie 
Európa 2020 a európskeho semestra 
zabezpečovaním skutočnej koordinácie a 
komplementárnosti medzi jednotlivými 
úrovňami riadenia na jednej strane a 
súladom priorít stanovených na týchto 
úrovniach s potrebami a špecifikami 
zistenými na vnútroštátnej, regionálnej 
a miestnej úrovni na strane druhej, pričom 
v prípade potreby aj naďalej umožnia riešiť 
niektoré politické otázky spôsobom zhora 
nadol;

5. domnieva sa – bez ohľadu na dôkazy, že 
miestne a regionálne orgány sa zúčastňujú 
na príprave dohôd o partnerstve –, že je 
potrebné prijať ďalšie opatrenia zamerané 
na upevnenie územného rozmeru systému 
riadenia politiky súdržnosti, stratégie 
Európa 2020 a európskeho semestra 
zabezpečovaním skutočnej koordinácie a 
komplementárnosti medzi jednotlivými 
úrovňami riadenia na jednej strane a 
súladom priorít stanovených na týchto 
úrovniach s potrebami a špecifikami 
zistenými na vnútroštátnej, regionálnej 
a miestnej úrovni na strane druhej, pričom 
v prípade potreby aj naďalej umožnia riešiť 
niektoré politické otázky spôsobom zhora 
nadol; zdôrazňuje, že zapojenie 
regionálnej a miestnej úrovne by nemalo 
viesť k neprimeranému zvýšeniu 
administratívnej záťaže;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Jens Nilsson

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa – bez ohľadu na dôkazy, že 
miestne a regionálne orgány sa zúčastňujú 
na príprave dohôd o partnerstve –, že je 
potrebné prijať ďalšie opatrenia zamerané 
na upevnenie územného rozmeru systému 
riadenia politiky súdržnosti, stratégie 
Európa 2020 a európskeho semestra 

5. domnieva sa – bez ohľadu na dôkazy, že 
miestne a regionálne orgány sa zúčastňujú 
na príprave dohôd o partnerstve –, že je 
potrebné prijať ďalšie opatrenia zamerané 
na upevnenie územného rozmeru systému 
riadenia politiky súdržnosti, stratégie 
Európa 2020 a európskeho semestra 
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zabezpečovaním skutočnej koordinácie a 
komplementárnosti medzi jednotlivými 
úrovňami riadenia na jednej strane a 
súladom priorít stanovených na týchto 
úrovniach s potrebami a špecifikami 
zistenými na vnútroštátnej, regionálnej 
a miestnej úrovni na strane druhej, pričom 
v prípade potreby aj naďalej umožnia riešiť 
niektoré politické otázky spôsobom zhora 
nadol;

zabezpečovaním skutočného dialógu,
koordinácie a komplementárnosti medzi 
jednotlivými úrovňami riadenia na jednej 
strane a súladom priorít stanovených na 
týchto úrovniach s potrebami a špecifikami 
zistenými na vnútroštátnej, regionálnej 
a miestnej úrovni na strane druhej, pričom 
v prípade potreby aj naďalej umožnia riešiť 
niektoré politické otázky spôsobom zhora 
nadol;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Jens Nilsson

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa, že politika súdržnosti má 
najlepšie predpoklady poskytnúť stratégii 
Európa 2020 územný rozmer potrebný na 
riešenie veľmi významných rozdielov v 
raste v rámci Únie a v rámci členských 
štátov, a skutočnosti, že rozdiely v 
inštitucionálnych kapacitách znamenajú, že 
jednotlivé regióny nemôžu využívať dané 
ciele ako referenčné hodnoty rovnakým 
spôsobom;

6. domnieva sa, že politika súdržnosti má 
najlepšie predpoklady poskytnúť stratégii 
Európa 2020 územný rozmer potrebný na 
riešenie veľmi významných rozdielov v 
raste v rámci Únie a v rámci členských 
štátov a zabezpečiť, aby sa rastový 
potenciál využíval aj v najvzdialenejších 
a najredšie osídlených oblastiach Únie, 
a skutočnosti, že rozdiely v 
inštitucionálnych kapacitách znamenajú, že 
jednotlivé regióny nemôžu využívať dané 
ciele ako referenčné hodnoty rovnakým 
spôsobom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Riikka Pakarinen

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. domnieva sa, že politika súdržnosti má 6. domnieva sa, že politika súdržnosti má 
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najlepšie predpoklady poskytnúť stratégii 
Európa 2020 územný rozmer potrebný na 
riešenie veľmi významných rozdielov v 
raste v rámci Únie a v rámci členských 
štátov, a skutočnosti, že rozdiely v 
inštitucionálnych kapacitách znamenajú, že 
jednotlivé regióny nemôžu využívať dané 
ciele ako referenčné hodnoty rovnakým 
spôsobom;

najlepšie predpoklady poskytnúť stratégii 
Európa 2020 územný rozmer potrebný na 
pokus o riešenie veľmi významných 
rozdielov v raste v rámci Únie a v rámci 
členských štátov, a skutočnosti, že rozdiely 
v inštitucionálnych kapacitách znamenajú, 
že jednotlivé regióny nemôžu využívať 
dané ciele ako referenčné hodnoty 
rovnakým spôsobom;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. je obzvlášť znepokojený skutočnosťou, 
že z dôvodu krízy sa značne zvýšil počet
osôb ohrozených chudobou alebo 
sociálnym vylúčením, s väčšou prevahou v 
konvergenčných regiónoch a mestách, a 
považuje za nevyhnutné zaoberať sa týmito 
otázkami – ktoré vážne ohrozujú súdržnosť 
medzi regiónmi a v strednodobom a 
dlhodobom horizonte môžu ohroziť 
konkurencieschopnosť Únie – zameraním 
sa na politiky, ktoré zabezpečia 
udržateľnú a kvalitnú zamestnanosť
a sociálne začlenenie;

7. je obzvlášť znepokojený skutočnosťou, 
že z dôvodu krízy sa značne zvýšilo 
percento osôb ohrozených chudobou alebo 
sociálnym vylúčením, s väčšou prevahou v 
konvergenčných regiónoch a mestách, a 
považuje za nevyhnutné zaoberať sa týmito 
otázkami – ktoré vážne ohrozujú súdržnosť 
medzi regiónmi a v strednodobom a 
dlhodobom horizonte môžu ohroziť 
konkurencieschopnosť Únie – zameraním 
sa na politiky, ktoré zabezpečia prístup 
k udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti
a sociálnemu začleneniu, obmedzením 
roztrieštenosti a uľahčením prechodu 
z jedného zamestnania do druhého, 
zameraním sa na odborné rekvalifikačné 
programy pre dlhodobo nezamestnaných 
a čerpaním zo skúseností nadobudnutých 
ľuďmi, ktorí končia svoju kariéru;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 24
Tamás Deutsch

Návrh uznesenia
Odsek 7
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. je obzvlášť znepokojený skutočnosťou, 
že z dôvodu krízy sa značne zvýšil počet 
osôb ohrozených chudobou alebo 
sociálnym vylúčením, s väčšou prevahou v 
konvergenčných regiónoch a mestách, a
považuje za nevyhnutné zaoberať sa týmito 
otázkami – ktoré vážne ohrozujú súdržnosť 
medzi regiónmi a v strednodobom a 
dlhodobom horizonte môžu ohroziť 
konkurencieschopnosť Únie – zameraním 
sa na politiky, ktoré zabezpečia udržateľnú 
a kvalitnú zamestnanosť a sociálne 
začlenenie;

7. je obzvlášť znepokojený skutočnosťou, 
že z dôvodu krízy sa značne zvýšil počet 
osôb ohrozených chudobou alebo 
sociálnym vylúčením, s väčšou prevahou v 
konvergenčných regiónoch a mestách, a 
považuje za nevyhnutné zaoberať sa týmito 
otázkami – ktoré vážne ohrozujú súdržnosť 
medzi regiónmi a v strednodobom a 
dlhodobom horizonte môžu ohroziť 
konkurencieschopnosť Únie – zameraním 
sa na politiky, ktoré zabezpečia udržateľnú 
a kvalitnú zamestnanosť a sociálne 
začlenenie; zdôrazňuje, že v tejto súvislosti 
by sa mala venovať osobitná pozornosť 
zamestnanosti a začleneniu mládeže, 
a zdôrazňuje aj zásadnú úlohu, ktorú 
zohrávajú MSP pri zabezpečovaní 
a zvyšovaní kvalitnej zamestnanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Vilja Savisaar-Toomast

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. trvá na úlohe ESF pri odstraňovaní 
rozdielov v ľudskom kapitále medzi 
regiónmi a v kontexte uplatňovania 
sociálneho rozmeru stratégie Európa 
2020, keďže tento fond súbežne s fondom 
EFRR významne prispieval k plneniu 
niektorých súčasných hlavných priorít 
Únie, konkrétne k podpore zamestnanosti 
mládeže a trhu práce, k podpore 
udržateľného hospodárstva a rastu, k 
zníženiu počtu osôb, ktoré predčasne 
ukončili školskú dochádzku, a k boju proti 
chudobe, diskriminácii a sociálnemu 
vylúčeniu;

8. trvá na úlohe ESF pri odstraňovaní 
rozdielov v ľudskom kapitále medzi 
regiónmi, keďže tento fond by mal súbežne 
s fondom EFRR prispievať k plneniu 
niektorých súčasných hlavných priorít 
Únie, konkrétne k podpore zamestnanosti 
mládeže a trhu práce, k podpore 
udržateľného hospodárstva a rastu, k 
zníženiu počtu osôb, ktoré predčasne 
ukončili školskú dochádzku, a k boju proti 
chudobe, diskriminácii a sociálnemu 
vylúčeniu; preto trvá na zvyšovaní 
podpory zásady riadneho finančného 
hospodárenia, najmä efektívnosti 
a účinnosti operácií ESF;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Tamás Deutsch

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. trvá na úlohe ESF pri odstraňovaní 
rozdielov v ľudskom kapitále medzi 
regiónmi a v kontexte uplatňovania 
sociálneho rozmeru stratégie Európa 2020, 
keďže tento fond súbežne s fondom EFRR 
významne prispieval k plneniu niektorých 
súčasných hlavných priorít Únie, konkrétne 
k podpore zamestnanosti mládeže a trhu 
práce, k podpore udržateľného 
hospodárstva a rastu, k zníženiu počtu 
osôb, ktoré predčasne ukončili školskú 
dochádzku, a k boju proti chudobe, 
diskriminácii a sociálnemu vylúčeniu;

8. trvá na úlohe ESF pri odstraňovaní 
rozdielov v ľudskom kapitále medzi 
regiónmi a v kontexte uplatňovania 
sociálneho rozmeru stratégie Európa 2020, 
keďže tento fond súbežne s fondom EFRR 
významne prispieval k plneniu niektorých 
súčasných hlavných priorít Únie, konkrétne 
k podpore zamestnanosti mládeže a trhu 
práce, k podpore udržateľného 
hospodárstva a rastu, k zníženiu počtu 
osôb, ktoré predčasne ukončili školskú 
dochádzku, a k boju proti chudobe, 
diskriminácii a sociálnemu vylúčeniu; 
dodáva, že ESF môže najlepšie pomôcť 
pri zvyšovaní zamestnanosti, keď sa 
využíva v kombinácii s EFRR;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Riikka Pakarinen

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. trvá na úlohe ESF pri odstraňovaní 
rozdielov v ľudskom kapitále medzi 
regiónmi a v kontexte uplatňovania 
sociálneho rozmeru stratégie Európa 2020, 
keďže tento fond súbežne s fondom EFRR 
významne prispieval k plneniu niektorých 
súčasných hlavných priorít Únie, konkrétne 

8. trvá na úlohe ESF pri odstraňovaní 
rozdielov v ľudskom kapitále medzi 
regiónmi a v kontexte uplatňovania 
sociálneho rozmeru stratégie Európa 2020, 
keďže tento fond sa súbežne s fondom 
EFRR snažil prispievať k plneniu 
niektorých súčasných hlavných priorít 
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k podpore zamestnanosti mládeže a trhu 
práce, k podpore udržateľného 
hospodárstva a rastu, k zníženiu počtu 
osôb, ktoré predčasne ukončili školskú 
dochádzku, a k boju proti chudobe, 
diskriminácii a sociálnemu vylúčeniu;

Únie, konkrétne k podpore zamestnanosti 
mládeže a trhu práce, k podpore 
udržateľného hospodárstva a rastu, k 
zníženiu počtu osôb, ktoré predčasne 
ukončili školskú dochádzku, a k boju proti 
chudobe, diskriminácii a sociálnemu 
vylúčeniu;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 28
Jens Nilsson

Návrh uznesenia
Odsek 8a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. domnieva sa, že všetky regióny čelia 
výzve vytvárania udržateľného rastu 
a podporovania efektívneho využívania 
zdrojov; v tejto súvislosti zdôrazňuje 
potenciál na vytváranie pracovných miest 
v rámci investícií do energetickej 
účinnosti a potrebu ďalších investícií do 
výskumu a vývoja v celej Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Vilja Savisaar-Toomast

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. pripomína však, že aj keď existuje 
presvedčivý dôkaz, že vykonávanie 
politiky súdržnosti sa zrýchlilo a že 
výsledné programy mali významný prínos 
v mnohých oblastiach, v ktorých sú 
potrebné investície v záujme modernizácie 
hospodárstva a konkurencieschopnosti (ako 
sú výskum a vývoj, podpora MSP, 
reindustrializácia, sociálne začlenenie, 

9. pripomína však, že aj keď existuje 
presvedčivý dôkaz, že vykonávanie 
politiky súdržnosti sa zrýchlilo a že 
výsledné programy mali významný prínos 
v mnohých oblastiach, v ktorých sú 
potrebné investície v záujme modernizácie 
hospodárstva a konkurencieschopnosti (ako 
sú výskum a vývoj, podpora MSP, 
reindustrializácia, sociálne začlenenie, 
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vzdelávanie a odborná príprava), 
v mnohých členských štátoch hrozí, že 
nesplnia svoje programy do konca
súčasného programového obdobia;

vzdelávanie a odborná príprava), 
v mnohých členských štátoch hrozí, že 
nesplnia svoje programy pred koncom
súčasného programového obdobia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Vilja Savisaar-Toomast

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva členské štáty, aby preskúmali 
synergie medzi financovaním politiky 
súdržnosti a ostatnými zdrojmi 
financovania EÚ (napríklad pre TEN-T, 
TEN-E, NPE a ostatné programy) vrátane 
finančných prostriedkov od Európskej 
investičnej banky a Európskej banky pre 
obnovu a rozvoj; vyzýva členské štáty, aby 
zjednodušili a zlepšili prístup k dostupným 
finančným prostriedkom s cieľom 
podnietiť MSP, miestne samosprávy 
a ostatných zainteresovaných príjemcov, 
aby ich využívali;

10. vyzýva členské štáty, aby preskúmali 
synergie medzi financovaním politiky 
súdržnosti a ostatnými zdrojmi 
financovania EÚ (napríklad pre TEN-T, 
TEN-E, NPE, Horizont 2020, COSME a 
ostatné programy) vrátane finančných 
prostriedkov od Európskej investičnej 
banky a Európskej banky pre obnovu a 
rozvoj; vyzýva členské štáty, aby zrýchlili 
vykonávanie a zjednodušili a zlepšili 
prístup k dostupným finančným 
prostriedkom s cieľom podnietiť MSP, 
miestne samosprávy a ostatných 
zainteresovaných príjemcov, aby ich 
využívali;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Jens Nilsson

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva členské štáty, aby preskúmali 
synergie medzi financovaním politiky 
súdržnosti a ostatnými zdrojmi 
financovania EÚ (napríklad pre TEN-T, 
TEN-E, NPE a ostatné programy) vrátane 

10. vyzýva členské štáty, aby preskúmali 
synergie medzi financovaním politiky 
súdržnosti a ostatnými zdrojmi 
financovania EÚ (napríklad pre TEN-T, 
TEN-E, NPE a ostatné programy) vrátane 
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finančných prostriedkov od Európskej 
investičnej banky a Európskej banky pre 
obnovu a rozvoj; vyzýva členské štáty, aby 
zjednodušili a zlepšili prístup k dostupným 
finančným prostriedkom s cieľom 
podnietiť MSP, miestne samosprávy 
a ostatných zainteresovaných príjemcov, 
aby ich využívali;

finančných prostriedkov od Európskej 
investičnej banky a Európskej banky pre 
obnovu a rozvoj; vyzýva členské štáty, aby 
zjednodušili a zlepšili prístup k dostupným 
finančným prostriedkom s cieľom 
podnietiť MSP, sociálne hospodárstvo, 
miestne samosprávy a ostatných 
zainteresovaných príjemcov, aby ich 
využívali;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Vilja Savisaar-Toomast

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyjadruje znepokojenie, že aj keď je 
zrejmé, že hodnotenie musí v rámci 
politickej rozpravy a vzdelávania zohrávať 
zásadnú úlohu, nedostatok údajov – a v 
mnohých prípadoch nemožnosť ich 
zhromaždenia – znemožňuje primerane 
monitorovať pokrok týkajúci sa 
stanovených cieľov dosiahnutý na 
regionálnej a miestnej úrovni a považuje za 
prioritu rozšíriť a aktualizovať 
regionálne štatistiky a zlepšiť kvalitu 
údajov;

11. vyjadruje znepokojenie nad tým, že aj 
keď poskytovanie údajov z monitorovania 
a informácií o vykonávaní zlepšuje kvalitu 
stanovených cieľov a napráva rozdiely 
v kvalite, v mnohých prípadoch podávania 
správ o pokroku je ťažké vypracovať
úplný obraz o pokroku v plnení cieľov na 
regionálnej a miestnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Oldřich Vlasák

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vyjadruje znepokojenie, že aj keď je 
zrejmé, že hodnotenie musí v rámci 
politickej rozpravy a vzdelávania zohrávať 

11. chápe, že hodnotenie musí v rámci 
politickej rozpravy a vzdelávania zohrávať 
zásadnú úlohu, a preto je nevyhnutné 
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zásadnú úlohu, nedostatok údajov – a v 
mnohých prípadoch nemožnosť ich 
zhromaždenia – znemožňuje primerane 
monitorovať pokrok týkajúci sa 
stanovených cieľov dosiahnutý na 
regionálnej a miestnej úrovni a považuje 
za prioritu rozšíriť a aktualizovať 
regionálne štatistiky a zlepšiť kvalitu 
údajov;

primerane monitorovať dosiahnutý 
pokrok; poukazuje však na to, že orgány 
na regionálnej a miestnej úrovni sú už 
preťažené vlastnou agendou a že takéto 
monitorovanie im nesmie spôsobiť ďalšiu 
záťaž;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Vilja Savisaar-Toomast

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v 
záujme zvýšenia kvality programovania 
a vykonávania plne využili nástroje na 
monitorovanie a hodnotenie, ktoré sú 
dostupné v kontexte nasledujúceho 
legislatívneho rámca;

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby v 
záujme zvýšenia transparentnosti 
podávania správ a kvality programovania 
a jeho vykonávania plne využili nástroje na 
monitorovanie a hodnotenie, ktoré sú 
dostupné v kontexte nasledujúceho 
legislatívneho rámca (výraznejšia
orientácia na výsledky, používanie 
spoločných výstupných ukazovateľov, 
výber ukazovateľov výsledkov podľa 
konkrétnych programov a jasný 
výkonnostný rámec);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Vilja Savisaar-Toomast

Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. vyzýva Komisiu, ktorá práve začína 
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hodnotenie ex post zamerané na obdobie 
rokov 2007 – 2013, a členské štáty, aby 
zabezpečili, že hodnotenie sa bude 
zakladať na spoľahlivých údajoch, 
zohľadní efektívnosť, účinnosť a vplyv 
operácií a dokončí sa do roku 2015, aby 
bolo možné vziať si jasné ponaučenie pre 
vykonanie strednodobého hodnotenia 
ďalšieho programového obdobia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Vilja Savisaar-Toomast

Návrh uznesenia
Odsek 13b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13b. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
pracovala s členskými štátmi na zvyšovaní 
transparentnosti výziev na predkladanie 
projektov a jej predvídateľnosti, ako aj na
skracovaní času, ktorý ubehne medzi 
zverejnením výziev a zadávaním zákaziek, 
a to najmä pre MSP, ktoré súťažia 
v rýchlo sa meniacom prostredí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Vilja Savisaar-Toomast

Návrh uznesenia
Odsek 13c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13c. vyzýva členské štáty, aby vytvárali 
politiky na podnecovanie bánk 
k spolufinancovaniu projektov EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 38
Vilja Savisaar-Toomast

Návrh uznesenia
Odsek 13d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13d. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
overovala riadiace orgány, ak uplatňujú 
smernicu o oneskorených platbách, a aby 
sa zaoberala bezdôvodnými omeškaniami 
platieb zo strany týchto orgánov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Vilja Savisaar-Toomast

Návrh uznesenia
Odsek 13e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13e. vyzýva Komisiu, aby preskúmala 
vplyv ESF na nezamestnanosť 
a vytváranie pracovných miest, ako aj 
účinnosť jeho operácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Vilja Savisaar-Toomast

Návrh uznesenia
Odsek 13f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13f. vyzýva Útvar pre vnútorný audit 
Komisie a Európsky dvor audítorov, aby 
zvýšili počet auditov výkonnosti, ktoré 
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uskutočňujú v súvislosti s Kohéznym 
fondom a so štrukturálnymi fondmi 
a najmä s ESF;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Vilja Savisaar-Toomast

Návrh uznesenia
Odsek 13g (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13g. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
dôkladne preskúmala príčiny nízkej miery 
čerpania prostriedkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Vilja Savisaar-Toomast

Návrh uznesenia
Odsek 13h (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13h. vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
istú mieru spolufinancovania s cieľom 
zrýchliť využívanie finančných 
prostriedkov;

Or. en


