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Pozměňovací návrh 1
Tamás Deutsch

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá úsilí o posílení hospodářské a 
rozpočtové koordinace prostřednictvím 
evropského semestru, který umožňuje 
sledování státních rozpočtů a 
hospodářských politik současně každý rok 
po šest měsíců;

1. vítá úsilí o posílení hospodářské a 
rozpočtové koordinace prostřednictvím 
evropského semestru, který umožňuje 
sledování státních rozpočtů a 
hospodářských politik současně každý rok 
po šest měsíců; zdůrazňuje, že ústředním 
prvkem roční analýzy růstu prováděné 
Evropskou komisí by se měla stát politika 
soudržnosti; vyjadřuje proto politování 
nad tím, že roční analýza růstu na rok 
2013 nevyužívá příležitost zahájit 
významnější diskusi o růstu a pracovních 
místech v Evropské unii, zejména 
prostřednictvím přezkoumání pokynů;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Mojca Kleva

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá úsilí o posílení hospodářské a 
rozpočtové koordinace prostřednictvím 
evropského semestru, který umožňuje 
sledování státních rozpočtů a 
hospodářských politik současně každý rok 
po šest měsíců;

1. vítá úsilí o posílení koordinace 
hospodářských a rozpočtových politik a 
politik zaměstnanosti prostřednictvím 
evropského semestru, který umožňuje 
souběžné sledování různých vnitrostátních 
politik každý rok po šest měsíců;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že nedávno skončené 
evropské semestry zdůraznily, že Evropská 
unie musí bojovat za odstranění 
nerovností mezi regiony a 
makroekonomických nerovnováh, a to na 
základě vyváženého přístupu a větší 
demokratické legitimity a rovněž 
propojených politik na evropské úrovni, 
jejichž cílem je dosáhnout cílů 
stanovených ve strategii Evropa 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Tamás Deutsch

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. podtrhuje zásadní úlohu politiky 
soudržnosti jakožto klíčového nástroje 
strategie Evropa 2020; je toho názoru, že 
silná a dobře financovaná politika 
soudržnosti je díky svým dlouhodobým 
rozvojovým programům, svému 
rozpočtovému rozměru, 
decentralizovanému správnímu systému 
a začlenění priorit EU pro udržitelný 
rozvoj účinným a účelným nástrojem k 
provedení strategie Evropa 2020 
a předcházení budoucím hospodářským 
a finančním krizím; poukazuje na to, že 
politika soudržnosti je investiční politikou, 
a tudíž by měla podporovat územní, 
hospodářskou a sociální soudržnost ve 
všech regionech EU a dbát přitom na 

2. podtrhuje zásadní úlohu politiky 
soudržnosti jakožto klíčového nástroje 
strategie Evropa 2020; je toho názoru, že 
silná a dobře financovaná politika 
soudržnosti je díky svým dlouhodobým 
rozvojovým programům, svému 
rozpočtovému rozměru, 
decentralizovanému správnímu systému 
a začlenění priorit EU pro udržitelný 
rozvoj účinným a účelným nástrojem k 
provedení strategie Evropa 2020 
a předcházení budoucím hospodářským 
a finančním krizím; poukazuje na to, že 
politika soudržnosti je investiční politikou, 
a tudíž by měla podporovat územní, 
hospodářskou a sociální soudržnost ve 
všech regionech EU a dbát přitom na 
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zásadu solidarity; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že pro dosažení cíle strategie 
EU 2020 je důležitá účast regionů;

zásadu solidarity; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že pro dosažení cílů 
inteligentního a udržitelného růstu 
podporujícího začlenění v rámci strategie 
EU 2020 je důležitá účast regionů;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Mojca Kleva

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. podtrhuje zásadní úlohu politiky 
soudržnosti jakožto klíčového nástroje 
strategie Evropa 2020; je toho názoru, že 
silná a dobře financovaná politika 
soudržnosti je díky svým dlouhodobým 
rozvojovým programům, svému 
rozpočtovému rozměru,
decentralizovanému správnímu systému 
a začlenění priorit EU pro udržitelný 
rozvoj účinným a účelným nástrojem k 
provedení strategie Evropa 2020 
a předcházení budoucím hospodářským 
a finančním krizím; poukazuje na to, že 
politika soudržnosti je investiční politikou, 
a tudíž by měla podporovat územní, 
hospodářskou a sociální soudržnost ve
všech regionech EU a dbát přitom na 
zásadu solidarity; v této souvislosti
zdůrazňuje, že pro dosažení cíle strategie 
EU 2020 je důležitá účast regionů;

2. podtrhuje zásadní úlohu politiky 
soudržnosti jakožto klíčového nástroje
sloužícího k dosažení cílů strategie Evropa 
2020; je toho názoru, že silná a dobře 
financovaná politika soudržnosti je díky 
svým dlouhodobým rozvojovým 
programům, svému rozpočtovému rozměru 
a decentralizovanému správnímu systému 
účinným a účelným nástrojem k provedení 
strategie Evropa 2020 a napomáhání při 
předcházení budoucím hospodářským 
a finančním krizím; poukazuje na to, že 
politika soudržnosti je investiční politikou, 
a tudíž by měla podporovat udržitelnou 
územní, hospodářskou a sociální 
soudržnost v EU a dbát přitom na zásadu 
solidarity; v této souvislosti zdůrazňuje, že 
pro dosažení cílů strategie Evropa 2020 je 
důležitá účast všech regionů a místních 
orgánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Michael Theurer

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. podtrhuje zásadní úlohu politiky 
soudržnosti jakožto klíčového nástroje 
strategie Evropa 2020; je toho názoru, že 
silná a dobře financovaná politika 
soudržnosti je díky svým dlouhodobým 
rozvojovým programům, svému 
rozpočtovému rozměru, 
decentralizovanému správnímu systému 
a začlenění priorit EU pro udržitelný 
rozvoj účinným a účelným nástrojem k 
provedení strategie Evropa 2020 
a předcházení budoucím hospodářským 
a finančním krizím; poukazuje na to, že 
politika soudržnosti je investiční politikou, 
a tudíž by měla podporovat územní, 
hospodářskou a sociální soudržnost ve 
všech regionech EU a dbát přitom na 
zásadu solidarity; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že pro dosažení cíle strategie 
EU 2020 je důležitá účast regionů;

2. podtrhuje zásadní úlohu politiky 
soudržnosti jakožto klíčového nástroje 
strategie Evropa 2020 a faktoru 
makroekonomické stabilizace, jenž vytváří 
růst a zaměstnanost; je toho názoru, že 
silná a dobře financovaná politika 
soudržnosti je díky svým dlouhodobým 
rozvojovým programům, svému 
rozpočtovému rozměru, 
decentralizovanému správnímu systému 
a začlenění priorit EU pro udržitelný 
rozvoj účinným a účelným nástrojem k 
provedení strategie Evropa 2020 
a předcházení budoucím hospodářským 
a finančním krizím; poukazuje na to, že 
politika soudržnosti je investiční politikou, 
a tudíž by měla podporovat územní, 
hospodářskou a sociální soudržnost ve 
všech regionech EU a dbát přitom na 
zásadu solidarity; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že pro dosažení cíle strategie 
EU 2020 je důležitá účast regionů;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že regionální politika 
bude i nadále hrát velmi důležitou úlohu v 
rozvoji vnitrostátních programů v rámci 
evropského semestru a zároveň bude 
představovat klíčový nástroj pro dosažení 
stanovených cílů ve střednědobém a 
dlouhodobém výhledu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
Mojca Kleva

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. znovu připomíná, že politika soudržnosti 
může být úspěšná pouze v případě, že 
členské státy zavedou řádné a všeobecné 
fiskální a strukturální politiky příznivé 
pro růst; zdůrazňuje, že plnění fondů 
společného strategického rámce v případě, 
že se vnitrostátním vládám nepodaří 
stanovit správné politiky nebo provést 
nezbytné strukturální reformy, může mít 
za následek plýtvání finančními zdroji, 
nebo dokonce omezení pobídek k nápravě 
nevhodných hospodářských politik;

3. znovu připomíná, že politika soudržnosti 
může být úspěšná pouze v případě, že bude 
moci využívat stabilní a udržitelný 
finanční rámec; zdůrazňuje, že využívání
fondů, na které se vztahuje nařízení o 
společných ustanoveních, nemůže být 
podmíněno dodržováním 
makroekonomických podmínek, protože 
na regionální a místní orgány nelze 
svalovat vinu za to, že jejich národní vlády 
nejsou schopny vyrovnat své rozpočty;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Michael Theurer

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. znovu připomíná, že politika soudržnosti 
může být úspěšná pouze v případě, že 
členské státy zavedou řádné a všeobecné 
fiskální a strukturální politiky příznivé pro 
růst; zdůrazňuje, že plnění fondů 
společného strategického rámce v případě, 
že se vnitrostátním vládám nepodaří 
stanovit správné politiky nebo provést 
nezbytné strukturální reformy, může mít za 
následek plýtvání finančními zdroji, nebo 
dokonce omezení pobídek k nápravě 
nevhodných hospodářských politik;

3. znovu připomíná, že politika soudržnosti 
může být úspěšná pouze v případě, že 
členské státy zavedou řádné a všeobecné 
fiskální a strukturální politiky příznivé pro 
růst, a proto by měla být propojena s 
makroekonomickou podmíněností; 
zdůrazňuje, že plnění fondů společného 
strategického rámce v případě, že se 
vnitrostátním vládám nepodaří stanovit 
správné politiky nebo provést nezbytné 
strukturální reformy, může mít za následek 
plýtvání finančními zdroji, nebo dokonce 
omezení pobídek k nápravě nevhodných 



PE501.919v01-00 8/16 AM\921282CS.doc

CS

hospodářských politik;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že silná a dobře 
financovaná politika soudržnosti může 
v budoucnosti zabránit hospodářským a 
finančním krizím v Evropě a může chránit 
zvláště méně rozvinuté regiony;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Mojca Kleva

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že v době krize se pružné 
nástroje politiky soudržnosti rychle 
přizpůsobují měnícím se potřebám a 
tvrdším finančním podmínkám; znovu 
připomíná, že záchranná opatření, jako jsou 
zálohy nebo zvýšené míry 
spolufinancování, jsou spojena 
s dlouhodobými politickými opatřeními ke 
stimulaci růstu a tvorbě pracovních míst;

4. zdůrazňuje, že v době krize se pružné 
nástroje politiky soudržnosti rychle 
přizpůsobují měnícím se potřebám a 
tvrdším finančním podmínkám; znovu 
připomíná, že záchranná opatření, jako jsou 
zálohy nebo zvýšené míry 
spolufinancování, jsou spojena 
s dlouhodobými politickými opatřeními ke 
stimulaci růstu a tvorbě pracovních míst; 
v tomto ohledu vítá iniciativu Komise, 
která chce v rámci možností přerozdělit 
nepřidělené prostředky ze strukturálních 
fondů ve prospěch malých a středních 
podniků, energetické účinnosti a 
zaměstnanosti mladých lidí;
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Or. en

Pozměňovací návrh 12
Michael Theurer

Návrh stanoviska
Bod 4 – odst. 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

(1) zdůrazňuje, že je třeba modernizovat 
veřejnou správu, neboť je významným 
činitelem ve zlepšování míry čerpání 
prostředků ze strukturálních fondů 
členskými státy; navrhuje, že by měla být 
členským státům poskytnuta odborná 
pomoc, pokud si to přejí; připomíná, že 
využívání strukturálních fondů by mělo 
být zlepšeno také snížením byrokratické 
zátěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Mojca Kleva

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. je hluboce znepokojen velkým rizikem, 
že v eurozóně znovu dojde k recesi, na což 
lze usuzovat ze snižující se výkonnosti 
hospodářství a nárůstu nezaměstnanosti;

5. je hluboce znepokojen negativním 
dopadem, který má fiskální konsolidace 
na růst a tvorbu pracovních míst; vítá 
uznání Komise, že růstu i sociální 
spravedlnosti lze dosáhnout jedině v 
případě, že vůči členským státům bude 
uplatňován přístup diferencované fiskální 
konsolidace;

Or. en
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Pozměňovací návrh 14
Mojca Kleva

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zastává názor, že podmínkou zvýšení 
důvěry trhu ve střednědobou a 
dlouhodobou udržitelnost veřejných 
financí v eurozóně, což má prvořadý 
význam pro růst, je další posílení fiskální 
kázně a fiskálních institucí na 
vnitrostátních úrovních i na nižších 
úrovních správy; naléhavě vyzývá členské 
státy, aby prováděly fiskální konsolidaci a 
dodržovaly pravidla pro vyrovnaný 
rozpočet v souladu s pravidly Paktu o 
stabilitě a růstu a aby přitom braly ohled 
na konkrétní makrofinanční situaci 
v jednotlivých členských státech;

6. zastává názor, že rozšířenější a 
vyváženější fiskální konsolidace na 
vnitrostátních úrovních i na nižších 
úrovních správy může přispět k dosažení 
udržitelných veřejných financí, zvýšené 
důvěry trhu, větší konkurenceschopnosti, 
růstu a lepších příležitostí k zaměstnání v 
eurozóně, a samozřejmě i v celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá členské státy, aby se u 
rozpočtových výdajů a příjmů přednostně 
zaměřovaly na politiky podporující růst, 
zejména v oblasti vzdělávání, výzkumu, 
inovací, infrastruktury a energetiky, a aby 
zabezpečily účinnost těchto výdajů a 
příjmů;

7. vyzývá členské státy, aby se u 
rozpočtových výdajů a příjmů přednostně 
zaměřovaly na politiky podporující růst, 
zejména v oblasti vzdělávání, výzkumu, 
inovací, IKT, infrastruktury a energetiky, a 
aby zabezpečily účinnost těchto výdajů a 
příjmů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 16
Mojca Kleva

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá členské státy, aby se u 
rozpočtových výdajů a příjmů přednostně 
zaměřovaly na politiky podporující růst, 
zejména v oblasti vzdělávání, výzkumu, 
inovací, infrastruktury a energetiky, a aby 
zabezpečily účinnost těchto výdajů a 
příjmů;

7. vyzývá členské státy, aby se u 
rozpočtových výdajů a příjmů přednostně 
zaměřovaly na politiky podporující růst, 
zejména v oblasti vzdělávání, výzkumu, 
inovací, infrastruktury a energetiky, a aby 
zabezpečily účinnost těchto výdajů a 
příjmů; zdůrazňuje, že je nutno věnovat 
zvláštní pozornost také rozšíření a zvýšení 
účinnosti služeb zaměstnanosti a posílení 
aktivních politik v oblasti trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Michael Theurer

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá členské státy, aby se u 
rozpočtových výdajů a příjmů přednostně 
zaměřovaly na politiky podporující růst, 
zejména v oblasti vzdělávání, výzkumu, 
inovací, infrastruktury a energetiky, a aby 
zabezpečily účinnost těchto výdajů a 
příjmů;

7. vyzývá členské státy, aby se u 
rozpočtových výdajů a příjmů přednostně 
zaměřovaly na politiky podporující růst, 
zejména v oblasti vzdělávání, výzkumu, 
inovací, infrastruktury a energetiky, a aby 
zabezpečily účinnost těchto výdajů a 
příjmů; připomíná, že růstu může být 
dosaženo, aniž by byl navýšen státní 
rozpočet, a to upřednostněním investic do 
politik podporujících růst;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Vasilica Viorica Dăncilă, Victor Boştinaru
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Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá členské státy, aby věnovaly 
zvláštní pozornost celoživotnímu učení a 
rekvalifikačním programům s cílem 
zabránit nedostatku lidské pracovní síly v 
důležitých oblastech, k němuž by 
v příštích desetiletích mohlo dojít;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Mojca Kleva

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
zajistily soudržnost různých nástrojů 
hospodářské politiky, zejména pokud jde o 
politiky zaměřené na splnění záměrů a 
hlavních cílů strategie EU 2020 na 
rovnocenné úrovni, a to v zájmu upoutání 
zájmu investorů a obnovení jejich důvěry, 
což umožní získat dlouhodobé financování 
reálné ekonomiky;

8. zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
soudržnost v rámci různých 
hospodářských politik členských států a 
regionů a mezi těmito politikami, přičemž 
by se měla věnovat zvláštní pozornost 
účinkům jednotlivých vnitrostátních 
hospodářských politik projevujícím se v 
jiných členských státech; naléhavě vyzývá 
členské státy a regiony, aby zajistily 
soudržnost různých nástrojů hospodářské 
politiky, zejména pokud jde o politiky 
zaměřené na splnění cílů strategie 
Evropa 2020, a to v zájmu obnovení 
důvěry investorů, což umožní získat 
dlouhodobé financování reálné ekonomiky; 
vzhledem k tomu, že přístup mnoha 
podniků a domácností k financování je 
omezený a nákladný, vyzývá Komisi, aby 
nadále s členskými státy pracovala na 
urychlení využívání nepřidělených 
prostředků ze strukturálních fondů a aby 
je také povzbuzovala k úplnému využívání 
nových inovativních nástrojů na sdílení 
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rizik (např. projektových dluhopisů), což 
napomůže uvolnit soukromé financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Mojca Kleva

Návrh stanoviska
Bod 8 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8a. je hluboce znepokojen tím, že roky po 
začátku systémové krize se v EU nadále 
zvyšuje dlouhodobá nezaměstnanost a je 
provázena znepokojivými mírami 
nezaměstnanosti mladých lidí a 
narůstajícími riziky chudoby a sociálního 
vyloučení, aniž by existovaly vyhlídky na 
bezprostřední zlepšení situace;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Mojca Kleva

Návrh stanoviska
Bod 8 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8b. naléhavě vyzývá Komisi, členské státy 
a regiony, aby považovaly za svou prioritu 
rozhodná opatření proti mírám 
nezaměstnanosti v EU; vyzývá Komisi, 
aby začlenila do evropského semestru boj 
proti nezaměstnanosti mladých lidí a proti 
chudobě jako jeden z dílčích cílů strategie 
Evropa 2020;

Or. en
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Pozměňovací návrh 22
Mojca Kleva

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vyzývá k zavedení přísných opatření 
k obnově důvěry v odvětví bankovnictví, a 
tudíž k posílení investic; znovu připomíná, 
že nedostatečný přístup k financování je i 
nadále jednou z rozhodujících překážek, 
jež brání malým a středním podnikům 
získat soukromý kapitál, k němuž by 
přidaly spolufinancování EU a obnovily 
tak svou konkurenceschopnost;

9. vyzývá k zavedení přísných opatření 
k obnově důvěry v odvětví bankovnictví, a 
tudíž k posílení investic; znovu připomíná, 
že nedostatečný přístup k financování je i 
nadále jednou z rozhodujících překážek, 
jež brání malým a středním podnikům 
získat soukromý kapitál, k němuž by 
přidaly spolufinancování EU a obnovily 
tak svou konkurenceschopnost; 
zdůrazňuje, že inovativní finanční 
nástroje politiky soudržnosti společně s 
kapitálem EIB mohou působit jako 
katalyzátory pro cílené investice malých a 
středních podniků a posloužit jako 
doplněk tradičních bankovních úvěrů; 
naléhavě vyzývá Komisi, aby poskytla 
členským státům a regionům podrobné 
informace, další pomoc a pokyny týkající 
se finančních nástrojů v rámci politiky 
soudržnosti v roce 2013 a v budoucím 
programovém období (2014–2020);

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Michael Theurer

Draft opinion
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. vyzývá k zavedení přísných opatření 
k obnově důvěry v odvětví bankovnictví, a 
tudíž k posílení investic; znovu připomíná, 
že nedostatečný přístup k financování je i 
nadále jednou z rozhodujících překážek, 
jež brání malým a středním podnikům 

9. vyzývá k zavedení přísných opatření 
k obnově důvěry v odvětví bankovnictví, a 
tudíž k posílení investic; znovu připomíná, 
že nedostatečný přístup k financování je i 
nadále jednou z rozhodujících překážek, 
jež brání malým a středním podnikům 
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získat soukromý kapitál, k němuž by 
přidaly spolufinancování EU a obnovily 
tak svou konkurenceschopnost;

získat soukromý kapitál, k němuž by 
přidaly spolufinancování EU a obnovily 
tak svou konkurenceschopnost; připomíná, 
že strukturální fondy by měly být 
využívány na financování fondů 
rizikového kapitálu vytvářením dalších 
finančních prostředků pro malé a střední 
podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Mojca Kleva

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. upozorňuje na to, že k dosažení cílů
v souvislosti s evropským semestrem,
zvláště v oblasti zaměstnanosti, která je 
přinejmenším stejně důležitá jako růst, je 
neustále zapotřebí vyvíjet další úsilí; 
zdůrazňuje, že vytváření pracovních míst je 
podmínkou udržitelného růstu a 
předcházení budoucím krizím;

10. upozorňuje na to, že v rámci 
evropského semestru je zapotřebí činit 
rozhodnější opatření, aby byly vytvořeny 
podmínky pro intenzivní růst pracovních 
míst; zdůrazňuje, že vytváření pracovních 
míst je podmínkou udržitelného růstu a 
předcházení budoucím krizím;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. zastává názor, že v zájmu posílení růstu 
a produktivity je zapotřebí více 
koordinovat hospodářské politiky a provést 
rozsáhlé strukturální reformy.

11. zastává názor, že v zájmu posílení 
růstu, konkurenceschopnosti a 
produktivity je zapotřebí více koordinovat 
hospodářské politiky a provést rozsáhlé 
strukturální reformy.
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Or. en

Pozměňovací návrh 26
Mojca Kleva

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. zastává názor, že v zájmu posílení 
růstu a produktivity je zapotřebí více 
koordinovat hospodářské politiky a 
provést rozsáhlé strukturální reformy.

11. zastává názor, že je třeba přijímat 
rozpočtová opatření a opatření na 
podporu růstu a zaměstnanosti souběžně, 
neboť jsou vzájemně provázána a 
společně jsou nezbytným předpokladem 
úplného hospodářského oživení;

Or. en


