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Pozměňovací návrh 1
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá zvláštní zprávu Účetního dvora 
č. 2/2012 o finančních nástrojích pro malé 
a střední podniky (MSP) 
spolufinancovaných Evropským fondem 
pro regionální rozvoj (EFRR); domnívá se, 
že zpracování takové auditní zprávy by 
mělo velký význam též na konci 
programového období 2007–2013, neboť 
by tak bylo možno učinit další závěry 
ve věci výkonnosti finančních nástrojů pro 
MSP spolufinancovaných z EFRR;

1. vítá zvláštní zprávu Účetního dvora 
č. 2/2012 o finančních nástrojích pro malé 
a střední podniky (MSP) 
spolufinancovaných Evropským fondem 
pro regionální rozvoj (EFRR); domnívá se, 
že zpracování takové auditní zprávy by 
mělo velký význam též na konci 
programového období 2007–2013, neboť 
by tak bylo možno učinit další závěry 
ve věci výkonnosti finančních nástrojů 
pro MSP spolufinancovaných z EFRR;
domnívá se dále, že vypracování této 
zprávy na konci současného období 
plánování programů umožní vyhnout 
se opakovaným chybám a zároveň zvýšit 
v budoucnu účinnost a účelnost opatření 
finančního inženýrství 
spolufinancovaných z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj;

Or. ro

Pozměňovací návrh 2
Jean-Jacob Bicep

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že v době rozpočtových 
omezení a snížené úvěrové kapacity 
soukromého sektoru by MSP měly být 
předmětem zvýšené podpory ze strany EU, 
aby i nadále generovaly pracovní místa, 
inovace a růst; konstatuje, že politika 
soudržnosti jako zásadní investiční nástroj 

2. domnívá se, že v době rozpočtových 
omezení a snížené úvěrové kapacity 
soukromého sektoru by MSP měly být 
předmětem zvýšené podpory ze strany EU, 
aby i nadále generovaly pracovní místa, 
inovace a růst; podotýká, že zvláštní 
pozornost je třeba věnovat malým 
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v úsilí o konvergenci a trvale udržitelný 
rozvoj celé Evropské unie je jedním 
ze dvou hlavních způsobů, kterými EU 
podporuje MSP; zdůrazňuje proto, že by 
v budoucnu mělo být v politice soudržnosti 
posíleno užití finančních nástrojů ve vztahu 
k MSP, neboť se tak může zajistit využití 
revolvingových fondů, posílit partnerství 
veřejného a soukromého sektoru 
a v rozpočtu EU dosáhnout multiplikačního 
účinku;

a středním podnikům, které jsou zdrojem 
udržitelného rozvoje na místní úrovni, aby 
bylo možné se vyhnout jakémukoli 
narušování hospodářské soutěže mezi 
nimi; konstatuje, že politika soudržnosti 
jako zásadní investiční nástroj v úsilí 
o konvergenci a trvale udržitelný rozvoj 
celé Evropské unie je jedním ze dvou 
hlavních způsobů, kterými EU podporuje 
MSP; zdůrazňuje proto, že by v budoucnu 
mělo být v politice soudržnosti posíleno 
užití finančních nástrojů ve vztahu k MSP, 
neboť se tak může zajistit využití 
revolvingových fondů, posílit partnerství 
veřejného a soukromého sektoru a 
v rozpočtu EU dosáhnout multiplikačního 
účinku;

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že v době rozpočtových 
omezení a snížené úvěrové kapacity 
soukromého sektoru by MSP měly být 
předmětem zvýšené podpory ze strany EU, 
aby i nadále generovaly pracovní místa, 
inovace a růst; konstatuje, že politika 
soudržnosti jako zásadní investiční nástroj 
v úsilí o konvergenci a trvale udržitelný 
rozvoj celé Evropské unie je jedním 
ze dvou hlavních způsobů, kterými EU 
podporuje MSP; zdůrazňuje proto, že by 
v budoucnu mělo být v politice soudržnosti 
posíleno užití finančních nástrojů ve vztahu 
k MSP, neboť se tak může zajistit využití 
revolvingových fondů, posílit partnerství 
veřejného a soukromého sektoru a 
v rozpočtu EU dosáhnout multiplikačního 

2. domnívá se, že v době rozpočtových 
omezení a snížené úvěrové kapacity 
soukromého sektoru byly nejvíce postiženy
MSP, a zejména mikropodniky, které by 
proto měly být předmětem zvýšené 
podpory ze strany EU, aby i nadále 
generovaly pracovní místa, inovace a růst; 
konstatuje, že politika soudržnosti jako 
zásadní investiční nástroj v úsilí 
o konvergenci a trvale udržitelný rozvoj 
celé Evropské unie je jedním ze dvou 
hlavních způsobů, kterými EU podporuje 
MSP; zdůrazňuje proto, že by v budoucnu 
mělo být v politice soudržnosti posíleno 
užití finančních nástrojů ve vztahu k MSP, 
neboť se tak může zajistit využití 
revolvingových fondů, posílit partnerství 
veřejného a soukromého sektoru a 
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účinku; v rozpočtu EU dosáhnout multiplikačního 
účinku;

Or. ro

Pozměňovací návrh 4
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že omezený přístup 
k financování vedl ke snížení počtu nově 
vznikajících podniků a že čím dále, tím 
významnější úlohu při podněcování 
k podnikání hrají také finanční nástroje 
spolufinancované z EFRR;

Or. ro

Pozměňovací návrh 5
Jean-Jacob Bicep

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. bere na vědomí, že Účetní dvůr při svém 
auditu prozkoumal vzorek projektů 
zahrnujících opatření ohledně finančních 
nástrojů spolufinancovaných z EFRR 
v programových obdobích 2000–2006 
a 2007–2013, a zdůrazňuje, že vzhledem 
k omezenému počtu analyzovaných 
projektů a dotčených členských států by 
zpráva nemusela podávat úplný obraz 
užívání finančních prostředků z EFRR 
v celé EU;

3. bere na vědomí, že Účetní dvůr při svém 
auditu prozkoumal vzorek projektů 
zahrnujících opatření ohledně finančních 
nástrojů spolufinancovaných z EFRR 
v programových obdobích 2000–2006 
a 2007–2013, a zdůrazňuje, že vzhledem 
k omezenému počtu analyzovaných 
projektů a dotčených členských států by 
zpráva nemusela podávat úplný obraz 
užívání finančních prostředků z EFRR 
v celé EU; domnívá se, že případná 
auditní zpráva vypracovaná na konci 
období plánování programů 2007–2013 by 
měla přihlížet ke zvláštní finanční pomoci 
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věnované malým a středním podnikům 
v nejvzdálenějších regionech, aby bylo 
možné zajistit kompletní vyhodnocení 
využívání těchto fondů Unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Jean-Jacob Bicep

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. podporuje výzvu Účetního dvora, aby 
byla jasněji definována koncepce pákového 
efektu finančních nástrojů; zdůrazňuje 
však, že v souvislosti s tlakem na zvětšení 
pákového efektu je třeba připomenout, 
že finanční nástroje v politice soudržnosti
většinou financují projekty v méně 
rozvinutých regionech a regionech 
s hospodářskými obtížemi, a to s cílem 
zlepšit situace při selhání trhu nebo takové 
situace, kdy investice nejsou optimální, 
a že tedy cílem finančních nástrojů 
v politice soudržnosti není pouze 
krátkodobá výnosnost, nýbrž i významný 
sociálně-společenský přínos; poukazuje 
na víceúrovňovou správu a sdílené řízení, 
tedy vedle politiky soudržnosti na základní 
koncepce při přípravě a provádění 
programů, které umožňují, aby se 
plánování a provádění programů účastnily 
též regionální a vnitrostátní orgány; 
zdůrazňuje proto, že je v legislativním 
rámci třeba udržet určitou míru pružnosti 
i tehdy, jde-li o definice pákového efektu 
a požadavky na něj;

7. podporuje výzvu Účetního dvora, aby 
byla jasněji definována koncepce pákového 
efektu finančních nástrojů; zdůrazňuje 
však, že v souvislosti s tlakem na zvětšení 
pákového efektu je třeba připomenout, 
že finanční nástroje v politice soudržnosti 
většinou financují projekty v méně 
rozvinutých regionech a regionech 
s hospodářskými obtížemi, a to s cílem 
zlepšit situace při selhání trhu nebo takové 
situace, kdy investice nejsou optimální, 
a že tedy cílem finančních nástrojů 
v politice soudržnosti není pouze 
krátkodobá výnosnost, nýbrž i významný 
sociálně-společenský přínos, zejména 
v regionálním měřítku; poukazuje 
na víceúrovňovou správu a sdílené řízení, 
tedy vedle politiky soudržnosti na základní 
koncepce při přípravě a provádění 
programů, které umožňují, aby se 
plánování a provádění programů účastnily 
též regionální a vnitrostátní orgány; 
zdůrazňuje proto, že je v legislativním 
rámci třeba udržet určitou míru pružnosti 
i tehdy, jde-li o definice pákového efektu 
a požadavky na něj;

Or. fr
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