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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. víta osobitnú správu Dvora audítorov č. 
2/2012 s názvom Finančné nástroje pre 
MSP spolufinancované Európskym 
fondom regionálneho rozvoja (EFRR);
domnieva sa, že takýto audit by bol veľmi 
prínosný aj na konci legislatívneho obdobia 
2007 – 2013, keďže by umožnil ďalšie 
závery týkajúce sa výkonnosti finančných 
nástrojov pre MSP spolufinancovaných 
EFRR;

1. víta osobitnú správu Dvora audítorov č. 
2/2012 s názvom Finančné nástroje pre 
MSP spolufinancované Európskym 
fondom regionálneho rozvoja (EFRR);
domnieva sa, že vypracovanie takejto 
správy o audite by bolo veľmi prínosné aj 
na konci programového obdobia 2007 –
2013, keďže by umožnilo vyvodiť ďalšie 
závery týkajúce sa výkonnosti finančných 
nástrojov pre MSP spolufinancovaných 
EFRR; domnieva sa, že vypracovanie tejto 
správy na konci súčasného programového 
obdobia umožní vyhnúť sa opakovaniu 
chýb, a tým zvýšiť účinnosť a efektívnosť 
budúcich opatrení finančného 
inžinierstva spolufinancovaných 
Európskym fondom regionálneho rozvoja;

Or. ro

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Jean-Jacob Bicep

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. uznáva, že v čase fiškálnych úspor a 
znížených úverových možností 
súkromného sektora by MSP mali mať 
posilnenú európsku podporu, aby mohli 
pokračovať v tvorbe pracovných miest, 
inováciách a raste; konštatuje, že politika 
súdržnosti, ako hlavný investičný nástroj 
konvergencie a udržateľného rozvoja celej 
Európskej únie, je jedným z hlavných 

2. uznáva, že v čase rozpočtových úspor a 
znížených úverových možností 
súkromného sektora by MSP mali mať 
posilnenú európsku podporu, aby mohli 
pokračovať v tvorbe pracovných miest, 
inováciách a raste; poznamenáva, že 
osobitnú pozornosť treba venovať MSP, 
ktoré sú zdrojom udržateľného rozvoja na 
miestnej úrovni, s cieľom vyhnúť sa 



PE494.503v01-00 4/6 AM\909608SK.doc

SK

kanálov podpory EÚ pre MSP; zdôrazňuje 
preto, že využitie finančných nástrojov v 
politike súdržnosti vo vzťahu k MSP by sa 
malo v budúcnosti posilniť, keďže môže 
zaručiť revolving finančných prostriedkov, 
podporiť verejno-súkromné partnerstvá a 
dosiahnuť multiplikačný efekt s rozpočtom 
EÚ;

akémukoľvek narušeniu hospodárskej 
súťaže medzi nimi; konštatuje, že politika 
súdržnosti, ako hlavný investičný nástroj 
konvergencie a udržateľného rozvoja celej 
Európskej únie, je jedným z hlavných 
kanálov podpory EÚ pre MSP; zdôrazňuje 
preto, že využitie finančných nástrojov v 
politike súdržnosti vo vzťahu k MSP by sa 
malo v budúcnosti posilniť, keďže môže 
zaručiť revolving finančných prostriedkov, 
podporiť verejno-súkromné partnerstvá a 
dosiahnuť multiplikačný efekt s rozpočtom 
EÚ;

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. uznáva, že v čase fiškálnych úspor a 
znížených úverových možností 
súkromného sektora by MSP mali mať 
posilnenú európsku podporu, aby mohli 
pokračovať v tvorbe pracovných miest, 
inováciách a raste; konštatuje, že politika 
súdržnosti, ako hlavný investičný nástroj 
konvergencie a udržateľného rozvoja celej 
Európskej únie, je jedným z hlavných 
kanálov podpory EÚ pre MSP; zdôrazňuje 
preto, že využitie finančných nástrojov v 
politike súdržnosti vo vzťahu k MSP by sa 
malo v budúcnosti posilniť, keďže môže 
zaručiť revolving finančných prostriedkov, 
podporiť verejno-súkromné partnerstvá a 
dosiahnuť multiplikačný efekt s rozpočtom 
EÚ;

2. uznáva, že v čase rozpočtových úspor a 
znížených úverových možností 
súkromného sektora boli najviac 
postihnuté MSP, najmä mikropodniky, 
ktoré by preto mali mať posilnenú 
európsku podporu, aby mohli pokračovať v 
tvorbe pracovných miest, inováciách a 
raste; konštatuje, že politika súdržnosti, 
ako hlavný investičný nástroj konvergencie 
a udržateľného rozvoja celej Európskej 
únie, je jedným z hlavných kanálov 
podpory EÚ pre MSP; zdôrazňuje preto, že 
využitie finančných nástrojov v politike 
súdržnosti vo vzťahu k MSP by sa malo v 
budúcnosti posilniť, keďže môže zaručiť 
revolving finančných prostriedkov, 
podporiť verejno-súkromné partnerstvá a 
dosiahnuť multiplikačný efekt s rozpočtom 
EÚ;

Or. ro
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že obmedzenie prístupu 
k finančným prostriedkom viedlo 
k zníženiu počtu začínajúcich podnikov, 
čo znamená, že finančné nástroje 
spolufinancované Európskym fondom 
regionálneho rozvoja zohrávajú čoraz 
významnejšiu úlohu pri podpore 
podnikania;

Or. ro

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Jean-Jacob Bicep

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. berie na vedomie, že audit Dvora 
audítorov preskúmal vzorku projektov, v 
ktorých boli využité finančné nástroje 
spolufinancované EFRR počas 
programových období 2000 – 2006 a 2007 
– 2013, a upozorňuje, že obmedzený počet 
analyzovaných projektov a dotknutých 
členských štátov nemusí predstavovať 
kompletný obraz o využívaní prostriedkov 
EFRR v celej EÚ;

3. berie na vedomie, že audit Dvora 
audítorov preskúmal vzorku projektov, v 
ktorých boli využité finančné nástroje 
spolufinancované EFRR počas 
programových období 2000 – 2006 a 2007 
– 2013, a upozorňuje, že obmedzený počet 
analyzovaných projektov a dotknutých 
členských štátov nemusí predstavovať 
kompletný obraz o využívaní prostriedkov 
EFRR v celej EÚ; domnieva sa, že 
v prípadnej audítorskej správe 
vypracovanej na konci programového 
obdobia 2007 – 2013 by sa mala 
zohľadniť osobitná finančná pomoc pre 
MSP v najvzdialenejších regiónoch, aby 
bolo možné zaistiť úplné hodnotenie 
využívania týchto fondov v rámci Únie;
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Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Jean-Jacob Bicep

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. podporuje výzvu Dvora audítorov na 
zavedenie zrozumiteľnejšej definície 
pojmu pákový efekt vo finančných 
nástrojoch; zdôrazňuje však, že vzhľadom 
na tlak na dosiahnutie vyššieho pákového 
efektu je dôležité pripomenúť, že finančné 
nástroje v politike súdržnosti sú vo 
všeobecnosti finančné projekty v menej 
rozvinutých regiónoch a regiónoch s 
hospodárskymi problémami, ktorých 
cieľom je zlepšiť situácie zlyhania trhu a 
suboptimálnych investícií, takže finančné 
nástroje sa v politike súdržnosti 
nezameriavajú len na krátkodobú 
ziskovosť, ale tiež na vysoké sociálno-
ekonomické prínosy; upozorňuje na 
viacúrovňové riadenie a zdieľané 
hospodárenie vo vypracovávaní a realizácii 
programov ako na základné koncepcie 
politiky súdržnosti, ktoré umožňujú 
regionálnym a štátnym orgánom podieľať 
sa na plánovaní a vykonávaní programov;
zdôrazňuje preto, že legislatívny rámec si
musí zachovať určitú úroveň flexibility aj 
pokiaľ ide o definície a požiadavky 
týkajúce sa pákového efektu;

7. podporuje výzvu Dvora audítorov na 
zavedenie zrozumiteľnejšej definície 
pojmu pákový efekt vo finančných 
nástrojoch; zdôrazňuje však, že vzhľadom 
na tlak na dosiahnutie vyššieho pákového 
efektu je dôležité pripomenúť, že finančné 
nástroje v politike súdržnosti sú vo 
všeobecnosti finančné projekty v menej 
rozvinutých regiónoch a regiónoch s 
hospodárskymi problémami, ktorých 
cieľom je zlepšiť situácie zlyhania trhu a 
suboptimálnych investícií, takže finančné 
nástroje sa v politike súdržnosti 
nezameriavajú len na krátkodobú 
ziskovosť, ale tiež na vysoké sociálno-
ekonomické prínosy, ktoré sú viditeľné na 
regionálnej úrovni; upozorňuje na 
viacúrovňové riadenie a zdieľané 
hospodárenie pri vypracovávaní a 
realizácii programov ako na základné 
koncepcie politiky súdržnosti, ktoré 
umožňujú regionálnym a štátnym orgánom 
podieľať sa na plánovaní a vykonávaní 
programov; zdôrazňuje preto, že 
legislatívny rámec si musí zachovať určitú 
úroveň flexibility, aj pokiaľ ide o definície 
a požiadavky týkajúce sa pákového efektu;

Or. fr


