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Pozmeňujúci návrh 1
Younous Omarjee

Návrh uznesenia
Citácia 1a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na ustanovenia článku 174 
tretí odsek ZFEÚ, v ktorom sa zdôrazňuje 
potreba venovať mimoriadnu pozornosť 
potrebám území s trvalými geografickými 
a demografickými nevýhodami, ako sú 
napríklad ostrovy, pohoria a riedko 
osídlené oblasti,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Younous Omarjee

Návrh uznesenia
Citácia 1b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na článok 175 ZFEÚ, 
v ktorom sa zdôrazňuje, že pri tvorbe 
a vykonávaní politík Únie a v rámci akcií 
a vykonávania opatrení v oblasti 
vnútorného trhu sa prihliada na ciele 
uvedené v článku 174 a prispieva sa k ich 
dosahovaniu,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Citácia 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na článok 107 ods. 3 – so zreteľom na článok 107 ods. 3 
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písm. a) a písm. c) ZFEÚ, v ktorých sa 
ustanovuje nárok na regionálnu štátnu 
pomoc na podporu hospodárskeho rozvoja 
v niektorých znevýhodnených oblastiach 
Európskej únie,

písm. a) a písm. c) ZFEÚ, v ktorých sa 
ustanovuje nárok na regionálnu štátnu 
pomoc na podporu hospodárskeho rozvoja 
v oblastiach, kde je životná úroveň 
mimoriadne nízka alebo kde je závažne 
nízka zamestnanosť, a v regiónoch 
uvedených v článku 349 vzhľadom na ich 
štrukturálnu, hospodársku a sociálnu 
situáciu,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Younous Omarjee

Návrh uznesenia
Citácia 2a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na článok 349 ZFEÚ, 
v ktorom sa zohľadňuje odľahlosť, 
izolovanosť, malá veľkosť, náročná 
topografia a klíma, hospodárska závislosť 
na niekoľkých produktoch 
najvzdialenejších regiónoch a ktorý 
umožňuje európskym inštitúciám prijať 
konkrétne opatrenia zamerané najmä na 
stanovenie podmienok uplatňovania 
zmlúv v týchto regiónoch vrátane 
spoločných politík,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Francesca Barracciu

Návrh uznesenia
Citácia 4a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie z 3. júla 
2013 o vývoji makroregionálnych stratégií 
EÚ: súčasná prax a vyhliadky do 
budúcnosti, najmä v oblasti Stredozemia,1

––––––––––––––––––––––––––––
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 Prijaté texty P7_TA(2012)0269.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Návrh uznesenia
Citácia 5a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na stanovisko Európskeho 
hospodárskeho a sociálneho výboru 
INT/653 z 26. marca 2013 o vnútornom 
trhu a štátnej pomoci pre regióny,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Citácia 7a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na rozhodnutie Komisie 
C(2012) 7542 v konečnom znení v prípade 
SA 33243 Jornal de Madeira,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Manfred Weber, Richard Seeber

Návrh uznesenia
Citácia 8a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na bod 57 záverov 
Európskej rady o viacročnom finančnom 
rámci zo 7. a 8. februára 2013 –
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Regionálna pomoc,1

––––––––––––––––––––––––––

 EUCO 37/13, 8.2.2013, s.22.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Návrh uznesenia
Citácia 8a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
z roku 1998 členským štátom o prepojení 
regionálnej politiky a politiky 
hospodárskej súťaže – posilnenie 
koncentrácie a vzájomného súladu 
(COM(98)0673),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Elisabeth Schroedter

Návrh uznesenia
Citácia 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na rozsudok Súdneho dvora 
Európskej únie v spojených prípadoch T-
443/08, T-455/08T, Mitteldeutsche 
Flughafen a Flughafen Leipzig/Halle vs. 
Komisia,

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Elisabeth Schroedter

Návrh uznesenia
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Citácia 11a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie s 
názvom „Najskôr myslieť v malom –
Iniciatíva „Small Business Act“ pre 
Európu“ (KOM(2008)0394),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Elisabeth Schroedter

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže právny základ nových návrhov 
podľa článku 109 ZFEÚ stanovuje len 
poradu s Parlamentom, a nie bežný 
legislatívny postup;

B. keďže právny základ nových návrhov 
podľa článku 109 ZFEÚ stanovuje len 
poradu s Parlamentom, a nie bežný 
legislatívny postup; keďže Parlament
nemá žiadne slovo pri prijímaní 
usmernení o regionálnej štátnej pomoci 
na obdobie 2014 – 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Elisabeth Schroedter

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže väčšina bežných systémov štátnej 
podpory sa poskytuje vo forme grantov a 
dotácií, daňových úľav, výnimiek, 
stimulov, prémií, mäkkých úverov, záruk, 
preferenčných úrokových sadzieb a 
kapitálovej účasti, ktoré udeľujú celoštátne 
regionálne a miestne orgány štátnej správy 

D. keďže väčšina bežných systémov štátnej 
podpory sa poskytuje vo forme grantov a 
dotácií, daňových úľav, výnimiek, 
stimulov, prémií, mäkkých úverov, záruk, 
preferenčných úrokových sadzieb a 
kapitálovej účasti, ktoré udeľujú celoštátne 
regionálne a miestne orgány štátnej správy 
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a subjekty pod verejnou kontrolou; a subjekty pod verejnou kontrolou, 
a prostredníctvom stúpajúceho počtu 
foriem verejno-súkromného partnerstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Manfred Weber, Oldřich Vlasák, Richard Seeber

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ea (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže podľa Komisie je účelom jej 
usmernení pre regionálnu pomoc podpora 
konkurencieschopného a súdržného 
jednotného trhu a súčasné zaistenie toho, 
aby sa rušivé stránky udržali na minime;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Patrice Tirolien

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže štátna pomoc by mala byť lepšie 
prepojená s cieľmi, ktoré vytýčila 
Európska rada z Lisabonu v marci 2000, 
a zároveň by mala dopĺňať ciele ostatných 
politík EÚ, najmä politiky súdržnosti;

F. keďže štátna pomoc dopĺňa ciele 
ostatných politík EÚ, najmä politiky 
súdržnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Mojca Kleva Kekuš

Návrh uznesenia
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Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže štátna pomoc by mala byť lepšie 
prepojená s cieľmi, ktoré vytýčila 
Európska rada z Lisabonu v marci 2000, 
a zároveň by mala dopĺňať ciele ostatných 
politík EÚ, najmä politiky súdržnosti;

F. keďže štátna pomoc by mala usilovať 
o rovnováhu s cieľmi ostatných politík 
EÚ, najmä politikou súdržnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Younous Omarjee

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže existencia mechanizmu 
zabezpečujúceho účinné zavádzanie a 
uplatňovanie štátnej pomoci EÚ je jednou 
zo všeobecných podmienok ex-ante 
uvedených v navrhovanom súbore 
nariadení o politike súdržnosti na obdobie 
2014 – 2020;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Erminia Mazzoni

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ka (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ka. keďže chýbajúce odkazy na finančnú 
kapacitu členských štátov môžu ešte viac 
znemožniť rovnaké podmienky v celej 
EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 19
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ka (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ka. keďže chýbajúce odkazy na finančnú 
kapacitu členských štátov môžu ešte viac 
znemožniť rovnaké podmienky v celej 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Younous Omarjee

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zastáva názor, že vykonávanie politiky 
súdržnosti a pravidiel o systémoch štátnej 
podpory na posilnenie investícií na 
miestnej a regionálnej úrovni majú zásadný 
význam pri podpore hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti, 
regionálneho a miestneho rozvoja, 
priemyselného rastu a tvorby 
zamestnanosti; nie si je však istý, či sú 
pravidlá o štátnej pomoci v súlade so 
zavádzaním európskych štrukturálnych a 
investičných fondov;

1. zastáva názor, že vykonávanie politiky 
súdržnosti a pravidiel o systémoch štátnej 
podpory na posilnenie investícií na 
miestnej a regionálnej úrovni majú zásadný 
význam pri podpore hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti, 
regionálneho a miestneho rozvoja, 
priemyselného rastu a tvorby 
zamestnanosti; domnieva sa, že regionálna 
štátna pomoc je kľúčovým nástrojom na 
riešenie následkov krízy a na podporu 
regiónov s ťažkosťami; preto žiada 
Komisiu, aby zachovala horné hranice 
súčasného systému štátnej pomoci, ako aj 
percentuálny podiel obyvateľstva, na 
ktoré sa táto pomoc vzťahuje, aby tak 
lepšie podporila harmonický regionálny 
rozvoj;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Mojca Kleva Kekuš
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Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zastáva názor, že vykonávanie politiky 
súdržnosti a pravidiel o systémoch štátnej 
podpory na posilnenie investícií na 
miestnej a regionálnej úrovni majú zásadný 
význam pri podpore hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti, 
regionálneho a miestneho rozvoja, 
priemyselného rastu a tvorby
zamestnanosti; nie si je však istý, či sú 
pravidlá o štátnej pomoci v súlade so 
zavádzaním európskych štrukturálnych a 
investičných fondov;

1. zastáva názor, že vykonávanie politiky 
súdržnosti a pravidiel o systémoch štátnej 
podpory na posilnenie investícií na 
miestnej a regionálnej úrovni majú zásadný 
význam pri podpore hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti, 
regionálneho a miestneho rozvoja, 
pomáhajú zmierňovať regionálne 
nerovnováhy a stimulovať 
konkurencieschopnosť podnikov, a tiež 
rozvíjať rast a tvorbu zamestnanosti; nie si 
je však istý, či sú pravidlá o štátnej pomoci 
v súlade so zavádzaním európskych 
štrukturálnych a investičných fondov; 
v tejto súvislosti naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby zaistila, že modernizácia 
štátnej pomoci bude v súlade 
s navrhovanými zmenami vo všeobecnom 
nariadení o štrukturálnych fondoch, a aby 
zabránila tomu, že sa s oblasťami 
patriacimi do tej istej kategórie a 
s podobnými hospodárskymi ťažkosťami 
bude zaobchádzať inak;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Elisabeth Schroedter

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zastáva názor, že vykonávanie politiky 
súdržnosti a pravidiel o systémoch štátnej 
podpory na posilnenie investícií na 
miestnej a regionálnej úrovni majú zásadný 
význam pri podpore hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti, 
regionálneho a miestneho rozvoja, 
priemyselného rastu a tvorby 

1. zastáva názor, že vykonávanie politiky 
súdržnosti a pravidiel o systémoch štátnej 
podpory na posilnenie investícií na 
miestnej a regionálnej úrovni majú zásadný 
význam pri podpore hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti, 
regionálneho a miestneho rozvoja, 
inteligentného, udržateľného 
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zamestnanosti; nie si je však istý, či sú 
pravidlá o štátnej pomoci v súlade so 
zavádzaním európskych štrukturálnych a 
investičných fondov;

a inkluzívneho rastu a tvorby 
zamestnanosti; nie si je však istý, či sú 
pravidlá o štátnej pomoci v súlade so 
zavádzaním európskych štrukturálnych a 
investičných fondov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. zastáva názor, že vykonávanie politiky 
súdržnosti a pravidiel o systémoch štátnej 
podpory na posilnenie investícií na 
miestnej a regionálnej úrovni majú zásadný 
význam pri podpore hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti, 
regionálneho a miestneho rozvoja, 
priemyselného rastu a tvorby 
zamestnanosti; nie si je však istý, či sú 
pravidlá o štátnej pomoci v súlade so 
zavádzaním európskych štrukturálnych a 
investičných fondov;

1. zastáva názor, že vykonávanie politiky 
súdržnosti a pravidiel o systémoch štátnej 
podpory na posilnenie investícií na 
miestnej a regionálnej úrovni a verejno-
verejných partnerstiev majú zásadný 
význam pri podpore hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti, 
regionálneho a miestneho rozvoja, 
priemyselného rastu a tvorby 
zamestnanosti; nie si je však istý, či sú 
pravidlá o štátnej pomoci v súlade so 
zavádzaním európskych štrukturálnych a 
investičných fondov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Návrh uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. pripomína, že Komisia do veľkej miery 
odporúča dosiahnutie súladu medzi 
regionálnou politikou a politikou 
hospodárskej súťaže, pričom vyzýva 
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všetky inštitúcie EÚ a členské štáty, aby 
spoločne niesli zodpovednosť pri 
navrhovaní rôznych nástrojov v záujme 
zblíženia sa, pokiaľ ide o spoločný cieľ 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti EÚ pre silný jednotný trh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Mojca Kleva Kekuš

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že pravidlá o štátnej pomoci, 
ako aj ciele politiky súdržnosti, by mali 
viesť k zlepšeniu situácie menej 
rozvinutých regiónov a že proces 
modernizácie štátnej pomoci musí odrážať 
ciele súdržnosti v rámci celej EÚ; 
domnieva sa, že modernizácia pravidiel 
hospodárskej súťaže musí vychádzať z 
pochopenia dosahu týchto pravidiel na 
regionálnej a miestnej úrovni;

2. zdôrazňuje, že pravidlá o štátnej pomoci, 
ako aj ciele politiky súdržnosti by mali 
viesť k zlepšeniu situácie menej 
rozvinutých regiónov, a tým dosiahnuť 
harmonický a vyvážený rozvoj EÚ, a že 
proces modernizácie štátnej pomoci musí 
odrážať ciele súdržnosti v rámci celej EÚ; 
v tejto súvislosti trvá na vytvorení 
skutočnej synergie medzi týmito dvomi 
politikami s cieľom odstrániť narúšajúce 
nezrovnalosti a zaistiť maximálnu 
jednotnosť týchto dvoch politík počas ich 
vykonávania; domnieva sa, že 
modernizácia pravidiel hospodárskej 
súťaže musí vychádzať z pochopenia 
dosahu týchto pravidiel na regionálnej a 
miestnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Nuno Teixeira

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že pravidlá o štátnej pomoci, 2. zdôrazňuje, že pravidlá o štátnej pomoci, 
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ako aj ciele politiky súdržnosti, by mali 
viesť k zlepšeniu situácie menej 
rozvinutých regiónov a že proces 
modernizácie štátnej pomoci musí odrážať 
ciele súdržnosti v rámci celej EÚ; 
domnieva sa, že modernizácia pravidiel 
hospodárskej súťaže musí vychádzať z 
pochopenia dosahu týchto pravidiel na 
regionálnej a miestnej úrovni;

ako aj ciele politiky súdržnosti by mali 
viesť k zlepšeniu situácie menej 
rozvinutých regiónov a najviac 
znevýhodnených oblastí a že proces 
modernizácie štátnej pomoci musí odrážať 
ciele súdržnosti v rámci celej EÚ; 
domnieva sa, že modernizácia pravidiel 
hospodárskej súťaže musí vychádzať z 
pochopenia dosahu týchto pravidiel na 
regionálnej a miestnej úrovni, pričom sa 
musia zohľadňovať osobitné a trvalé 
nevýhody najviac znevýhodnených 
regiónov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Younous Omarjee

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že pravidlá o štátnej pomoci, 
ako aj ciele politiky súdržnosti, by mali 
viesť k zlepšeniu situácie menej 
rozvinutých regiónov a že proces 
modernizácie štátnej pomoci musí odrážať 
ciele súdržnosti v rámci celej EÚ; 
domnieva sa, že modernizácia pravidiel 
hospodárskej súťaže musí vychádzať z 
pochopenia dosahu týchto pravidiel na 
regionálnej a miestnej úrovni;

2. zdôrazňuje, že pravidlá o štátnej pomoci, 
ako aj ciele politiky súdržnosti sú 
absolútne rozhodujúce pre zlepšenie 
situácie menej rozvinutých regiónov a že 
proces modernizácie štátnej pomoci musí 
odrážať ciele súdržnosti v rámci celej EÚ, 
pričom musí týmto regiónom umožňovať 
získať úroveň hospodárskeho 
a sociálneho blaha dosahovaného 
ostatnými regiónmi EÚ; domnieva sa, že 
modernizácia pravidiel hospodárskej 
súťaže musí vychádzať z pochopenia 
dosahu týchto pravidiel na regionálnej a 
miestnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Elisabeth Schroedter

Návrh uznesenia
Odsek 2



AM\934687SK.doc 15/78 PE510.599v01-00

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že pravidlá o štátnej pomoci, 
ako aj ciele politiky súdržnosti, by mali 
viesť k zlepšeniu situácie menej 
rozvinutých regiónov a že proces 
modernizácie štátnej pomoci musí odrážať 
ciele súdržnosti v rámci celej EÚ; 
domnieva sa, že modernizácia pravidiel 
hospodárskej súťaže musí vychádzať z 
pochopenia dosahu týchto pravidiel na 
regionálnej a miestnej úrovni;

2. zdôrazňuje, že pravidlá o štátnej pomoci, 
ako aj ciele politiky súdržnosti by mali 
viesť k zlepšeniu situácie menej 
rozvinutých regiónov a že proces 
modernizácie štátnej pomoci musí odrážať 
ciele súdržnosti v rámci celej EÚ; 
domnieva sa, že modernizácia pravidiel 
hospodárskej súťaže musí vychádzať na 
jednej strane z pochopenia dosahu týchto 
pravidiel na regionálnej a miestnej úrovni a 
na druhej strane musí predchádzať 
pretekom podnikov o dotácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Hermann Winkler

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že pravidlá o štátnej pomoci, 
ako aj ciele politiky súdržnosti, by mali 
viesť k zlepšeniu situácie menej 
rozvinutých regiónov a že proces 
modernizácie štátnej pomoci musí odrážať 
ciele súdržnosti v rámci celej EÚ; 
domnieva sa, že modernizácia pravidiel 
hospodárskej súťaže musí vychádzať z 
pochopenia dosahu týchto pravidiel na 
regionálnej a miestnej úrovni;

2. zdôrazňuje, že pravidlá o štátnej pomoci, 
ako aj ciele politiky súdržnosti by mali 
viesť k zlepšeniu situácie predovšetkým 
menej rozvinutých regiónov a že proces 
modernizácie štátnej pomoci musí odrážať 
ciele súdržnosti v rámci celej EÚ; 
domnieva sa, že modernizácia pravidiel 
hospodárskej súťaže musí vychádzať z 
pochopenia dosahu týchto pravidiel na 
regionálnej a miestnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Joachim Zeller

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že pravidlá o štátnej pomoci, 2. zdôrazňuje, že pravidlá o štátnej pomoci, 
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ako aj ciele politiky súdržnosti, by mali 
viesť k zlepšeniu situácie menej 
rozvinutých regiónov a že proces 
modernizácie štátnej pomoci musí odrážať 
ciele súdržnosti v rámci celej EÚ; 
domnieva sa, že modernizácia pravidiel 
hospodárskej súťaže musí vychádzať z 
pochopenia dosahu týchto pravidiel na 
regionálnej a miestnej úrovni;

ako aj ciele politiky súdržnosti by mali 
viesť k zlepšeniu situácie regiónov a že 
proces modernizácie štátnej pomoci musí 
odrážať ciele súdržnosti v rámci celej EÚ; 
domnieva sa, že modernizácia pravidiel 
hospodárskej súťaže musí vychádzať z 
pochopenia dosahu týchto pravidiel na 
regionálnej a miestnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Younous Omarjee

Návrh uznesenia
Odsek 2a (nový) 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. poukazuje na to, že je 
nepravdepodobné, že by štátna pomoc 
poskytnutá územiam, pre ktoré je typická 
odľahlosť, vysoké dopravné náklady 
a obmedzenia veľkosti trhu, viedla
k narušeniu trhu, a že pravidlá štátnej 
pomoci by sa mali primerane tomu 
prispôsobiť v súlade so zásadou 
proporcionality;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Mojca Kleva Kekuš

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. víta cieľ Komisie, ktorý si vytýčila v 
rámci modernizácie štátnej pomoci, 
konkrétne objasniť, sprehľadniť a 
zjednodušiť jej zásady; nazdáva sa, že tieto 
zásady by mali byť správne koordinované s 
ostatnými politikami EÚ a dostatočne 
jasné, predvídateľné a pružné, aby splnili 
potreby určitých členských štátov a ich 

3. víta cieľ Komisie, ktorý si vytýčila v 
rámci modernizácie štátnej pomoci, 
konkrétne objasniť, sprehľadniť a 
zjednodušiť jej zásady; nazdáva sa, že tieto 
zásady by mali byť správne koordinované s 
ostatnými politikami EÚ a dostatočne 
jasné, predvídateľné a pružné, aby splnili 
potreby určitých členských štátov a ich 
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regiónov, ktoré čelia kríze a hospodárskym 
problémom; opakuje, že uznáva úlohu, 
ktorú zohráva štátna pomoc pri riešení 
krízy; vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
návrh tak, ako bol predložený na 
konzultácie, nemá dostatočný dôkazový 
základ a pôjde proti cieľu 
zjednodušovania;

regiónov, ktoré čelia kríze a hospodárskym 
problémom; domnieva sa, že vzhľadom na 
súčasnú hospodársku a sociálnu krízu sú 
verejné investície súčasťou celkovej 
stratégie rastu a zamestnanosti; v tejto 
súvislosti opakuje dôležitú úlohu, ktorú 
zohráva štátna pomoc pri riešení krízy; 
vyjadruje znepokojenie nad tým, že návrh 
tak, ako bol predložený na konzultácie, 
nemá dostatočný dôkazový základ a pôjde 
proti cieľu zjednodušovania; žiada 
Komisiu, aby v budúcich usmerneniach 
pre regionálnu štátnu pomoc vymedzila, 
že intenzita pomoci stanovená v týchto 
usmerneniach neplatí pre verejné dotácie 
poskytnuté členskými štátmi použitím 
zdrojov z ESF a EFRR, ktoré spĺňajú 
požiadavky na zlučiteľnosť podľa 
rozhodnutia alebo rámca o službách 
všeobecného hospodárskeho záujmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Elisabeth Schroedter

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. víta cieľ Komisie, ktorý si vytýčila v 
rámci modernizácie štátnej pomoci, 
konkrétne objasniť, sprehľadniť a 
zjednodušiť jej zásady; nazdáva sa, že tieto 
zásady by mali byť správne koordinované s 
ostatnými politikami EÚ a dostatočne 
jasné, predvídateľné a pružné, aby splnili 
potreby určitých členských štátov a ich 
regiónov, ktoré čelia kríze a hospodárskym 
problémom; opakuje, že uznáva úlohu, 
ktorú zohráva štátna pomoc pri riešení 
krízy; vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
návrh tak, ako bol predložený na 
konzultácie, nemá dostatočný dôkazový 
základ a pôjde proti cieľu 

3. víta cieľ Komisie, ktorý si vytýčila v 
rámci modernizácie štátnej pomoci, 
konkrétne objasniť, sprehľadniť a 
zjednodušiť jej zásady; nazdáva sa, že tieto 
zásady by mali byť správne koordinované s 
ostatnými politikami EÚ a dostatočne 
jasné, predvídateľné a pružné, aby splnili 
potreby určitých členských štátov a ich 
regiónov, ktoré čelia kríze a hospodárskym 
problémom; opakuje, že uznáva úlohu, 
ktorú zohráva štátna pomoc pri riešení 
krízy; vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
návrh tak, ako bol predložený na 
konzultácie, nedopĺňa dostatočne politiku 
súdržnosti, a to najmä v súvislosti 



PE510.599v01-00 18/78 AM\934687SK.doc

SK

zjednodušovania; s pravidlami na predchádzanie presunom, 
a pôjde proti cieľu zjednodušovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. víta cieľ Komisie, ktorý si vytýčila v 
rámci modernizácie štátnej pomoci, 
konkrétne objasniť, sprehľadniť a 
zjednodušiť jej zásady; nazdáva sa, že tieto 
zásady by mali byť správne koordinované s 
ostatnými politikami EÚ a dostatočne 
jasné, predvídateľné a pružné, aby splnili 
potreby určitých členských štátov a ich 
regiónov, ktoré čelia kríze a hospodárskym 
problémom; opakuje, že uznáva úlohu, 
ktorú zohráva štátna pomoc pri riešení 
krízy; vyjadruje znepokojenie nad tým, že 
návrh tak, ako bol predložený na 
konzultácie, nemá dostatočný dôkazový 
základ a pôjde proti cieľu 
zjednodušovania;

3. víta cieľ Komisie, ktorý si vytýčila v 
rámci modernizácie štátnej pomoci, 
konkrétne objasniť, sprehľadniť a 
zjednodušiť jej zásady; nazdáva sa, že tieto 
zásady by mali byť správne koordinované s 
ostatnými politikami EÚ a dostatočne 
jasné, predvídateľné a pružné, aby splnili 
potreby určitých členských štátov a ich 
regiónov, ktoré čelia kríze a hospodárskym 
problémom; opakuje, že uznáva úlohu, 
ktorú zohráva štátna pomoc pri riešení 
hospodárskej krízy; vyjadruje 
znepokojenie nad tým, že návrh tak, ako 
bol predložený na konzultácie, nemá 
dostatočný dôkazový základ a pôjde proti 
cieľu zjednodušovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Michael Theurer

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. odporúča, aby sa celkový strop krytia 
v oblastiach „a“ a „c“ stanovil na úrovni 
45 % (namiesto 42 %) počtu obyvateľov 
EÚ-27 na obdobie 2014 – 2020;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 36
Patrice Tirolien

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. žiada Komisiu, aby v budúcich 
usmerneniach pre regionálnu štátnu 
pomoc potvrdila, že intenzita pomoci 
stanovená v týchto usmerneniach neplatí 
pre verejné dotácie poskytnuté členskými 
štátmi použitím zdrojov z ESF a EFRR, 
ktoré spĺňajú požiadavky na zlučiteľnosť 
podľa rozhodnutia alebo rámca 
o službách všeobecného hospodárskeho 
záujmu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Michael Theurer

Návrh uznesenia
Odsek 3b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3b. navrhuje, aby sa pohraničným 
regiónom poskytlo extra krytie, aby sa tak 
zabránilo tomu, že sa celková suma 
regionálnej štátnej pomoci bude značne 
líšiť medzi susediacimi pohraničnými 
regiónmi, keďže by to mohlo negatívne 
ovplyvniť hospodárstvo pohraničného 
regiónu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Návrh uznesenia
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Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. nazdáva sa, že územné rozčlenenie 
nových usmernení o regionálnej štátnej 
pomoci na zóny na obdobie 2014 – 2020 
by sa nemalo znížiť a že by sa malo 
prehodnotiť znižovanie intenzity pomoci, 
pričom by sa mala zohľadniť politická, 
hospodárska a sociálna situácia v 
členských štátoch; zdôrazňuje, že v 
celosvetovom kontexte možno 
hospodárstvo EÚ zaradiť nevýhodne v 
porovnaní s tretími štátmi, ktoré ťažia z 
voľnejších systémov zamestnanosti alebo 
z nižších nákladov;

4. nazdáva sa, že územné rozčlenenie 
nových usmernení o regionálnej štátnej 
pomoci na zóny na obdobie 2014 – 2020 
by sa nemalo znížiť a že by sa malo 
prehodnotiť znižovanie intenzity pomoci, 
pričom by sa mala zohľadniť politická, 
hospodárska a sociálna situácia v 
členských štátoch; zdôrazňuje, že 
v znevýhodnených oblastiach EÚ sú 
investície a prístup k finančným 
prostriedkom ohrozené nutnými úpravami 
súvahy v súkromnom sektore a 
hospodárskou neistotou, čo zvyšuje 
nerovnosti medzi regiónmi; vyzýva 
Komisiu, aby zaviedla záruky proti 
závažným narušeniam vyplývajúcim 
z veľkých rozdielov, ktoré môžu vzniknúť 
medzi členskými štátmi, napríklad 
finančné stropy, ktoré sa musia 
prispôsobiť rôznym fiškálnym 
možnostiam členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Erminia Mazzoni

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. nazdáva sa, že územné rozčlenenie 
nových usmernení o regionálnej štátnej 
pomoci na zóny na obdobie 2014 – 2020 
by sa nemalo znížiť a že by sa malo 
prehodnotiť znižovanie intenzity pomoci, 
pričom by sa mala zohľadniť politická, 
hospodárska a sociálna situácia v 
členských štátoch; zdôrazňuje, že v 
celosvetovom kontexte možno 
hospodárstvo EÚ zaradiť nevýhodne v 

4. nazdáva sa, že územné rozčlenenie 
nových usmernení o regionálnej štátnej 
pomoci na zóny na obdobie 2014 – 2020 
by sa nemalo znížiť a že by sa malo 
prehodnotiť znižovanie intenzity pomoci, 
pričom by sa mala zohľadniť politická, 
hospodárska a sociálna situácia v 
členských štátoch; zdôrazňuje, že 
v znevýhodnených oblastiach EÚ sú 
investície a prístup k finančným 
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porovnaní s tretími štátmi, ktoré ťažia z 
voľnejších systémov zamestnanosti alebo 
z nižších nákladov;

prostriedkom ohrozené nutnými úpravami 
súvahy v súkromnom sektore a 
hospodárskou neistotou, čo zvyšuje 
rozdiely medzi regiónmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Elisabeth Schroedter

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. nazdáva sa, že územné rozčlenenie 
nových usmernení o regionálnej štátnej 
pomoci na zóny na obdobie 2014 – 2020 
by sa nemalo znížiť a že by sa malo 
prehodnotiť znižovanie intenzity pomoci, 
pričom by sa mala zohľadniť politická, 
hospodárska a sociálna situácia v 
členských štátoch; zdôrazňuje, že v 
celosvetovom kontexte možno 
hospodárstvo EÚ zaradiť nevýhodne v 
porovnaní s tretími štátmi, ktoré ťažia z 
voľnejších systémov zamestnanosti alebo 
z nižších nákladov;

4. nazdáva sa, že územné rozčlenenie 
nových usmernení o regionálnej štátnej 
pomoci na zóny na obdobie 2014 – 2020 
by sa nemalo znížiť a že by sa malo 
prehodnotiť znižovanie intenzity pomoci,
pričom by sa mala zohľadniť politická, 
hospodárska a sociálna situácia v 
členských štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Nuno Teixeira

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. nazdáva sa, že územné rozčlenenie 
nových usmernení o regionálnej štátnej 
pomoci na zóny na obdobie 2014 – 2020 
by sa nemalo znížiť a že by sa malo 
prehodnotiť znižovanie intenzity pomoci, 

4. nazdáva sa, že územné rozčlenenie 
nových usmernení o regionálnej štátnej 
pomoci na zóny na obdobie 2014 – 2020 
by sa nemalo znížiť a že by sa malo 
prehodnotiť znižovanie intenzity pomoci, 
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pričom by sa mala zohľadniť politická, 
hospodárska a sociálna situácia v 
členských štátoch; zdôrazňuje, že v 
celosvetovom kontexte možno
hospodárstvo EÚ zaradiť nevýhodne v 
porovnaní s tretími štátmi, ktoré ťažia z 
voľnejších systémov zamestnanosti alebo z 
nižších nákladov;

pričom by sa mala zohľadniť politická, 
hospodárska a sociálna situácia v 
členských štátoch; v tejto súvislosti 
upozorňuje Európsku komisiu na situáciu 
najvzdialenejších regiónov, aby 
zohľadnila ich špecifické nevýhody, ktoré 
neumožňujú zníženie intenzity dodatočnej 
pomoci v prospech týchto regiónov, a to 
prostredníctvom jasnej záruky, že 
podniky, ktoré vykonávajú nefinančnú 
činnosť, nebudú vylúčené z programov 
štátnej pomoci, keď patria do kategórií 
NACE rev. 2 podľa štatistickej 
klasifikácie hospodárskych činností 
uvedených nižšie: podniky, ktorých 
hlavná činnosť patrí do sekcie K 
(Finančné a poisťovacie činnosti), alebo 
podniky, ktoré vykonávajú činnosti 
v rámci skupiny a ktorých hlavná činnosť 
patrí do triedy 70.10 (Vedenie firiem) 
alebo 70.22 (Poradenské činnosti v oblasti 
podnikania a riadenia); zdôrazňuje, že v 
celosvetovom kontexte môže byť
hospodárstvo EÚ v nevýhode v porovnaní s 
tretími štátmi, ktoré ťažia z voľnejších 
systémov zamestnanosti alebo z nižších 
nákladov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Hermann Winkler

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. nazdáva sa, že územné rozčlenenie 
nových usmernení o regionálnej štátnej 
pomoci na zóny na obdobie 2014 – 2020 
by sa nemalo znížiť a že by sa malo 
prehodnotiť znižovanie intenzity pomoci, 
pričom by sa mala zohľadniť politická, 
hospodárska a sociálna situácia v 
členských štátoch; zdôrazňuje, že v 
celosvetovom kontexte možno
hospodárstvo EÚ zaradiť nevýhodne v 

4. nazdáva sa, že územné rozčlenenie 
nových usmernení o regionálnej štátnej 
pomoci na zóny na obdobie 2014 – 2020 
by sa nemalo znížiť, ale malo by sa udržať 
minimálne na hodnote 45,5 %, a že by sa 
malo prehodnotiť znižovanie intenzity 
pomoci, pričom by sa mala zohľadniť 
politická, hospodárska a sociálna, ako aj 
demografická situácia v členských štátoch;
žiada Komisiu, aby sa nesústredila len na 
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porovnaní s tretími štátmi, ktoré ťažia z 
voľnejších systémov zamestnanosti alebo z 
nižších nákladov;

regióny s malou hustotou obyvateľstva, 
ale aj na regióny, ktoré zaznamenávajú 
stále znižovanie hustoty obyvateľstva, a 
tiež na regióny, ktoré majú v dôsledku 
migrácie mladších obyvateľov vysokú 
nerovnováhu pracujúceho a 
nepracujúceho obyvateľstva, a vyzýva 
Komisiu, aby v prípade potreby vytvorila 
novú kategóriu oprávnenosti; zdôrazňuje, 
že v celosvetovom kontexte môže byť
hospodárstvo EÚ v nevýhode v porovnaní s 
tretími štátmi, ktoré ťažia z voľnejších 
systémov zamestnanosti alebo z nižších 
nákladov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. nazdáva sa, že územné rozčlenenie 
nových usmernení o regionálnej štátnej 
pomoci na zóny na obdobie 2014 – 2020 
by sa nemalo znížiť a že by sa malo 
prehodnotiť znižovanie intenzity pomoci, 
pričom by sa mala zohľadniť politická, 
hospodárska a sociálna situácia v 
členských štátoch; zdôrazňuje, že v 
celosvetovom kontexte možno
hospodárstvo EÚ zaradiť nevýhodne v 
porovnaní s tretími štátmi, ktoré ťažia z 
voľnejších systémov zamestnanosti alebo z 
nižších nákladov;

4. nazdáva sa, že územné rozčlenenie 
nových usmernení o regionálnej štátnej 
pomoci na zóny na obdobie 2014 – 2020 
by sa nemalo znížiť a že by sa malo 
prehodnotiť znižovanie intenzity pomoci, 
pričom by sa mala zohľadniť politická, 
hospodárska a sociálna situácia v 
členských štátoch; v tejto súvislosti žiada 
Komisiu, aby vo svojich usmerneniach 
opätovne jasne uviedla zásady 
neznižovania a časovej neobmedzenosti 
operačnej pomoci v najvzdialenejších 
regiónoch, a to vzhľadom na ich 
špecifické nevýhody; zdôrazňuje, že v 
celosvetovom kontexte môže byť 
hospodárstvo EÚ v nevýhode v porovnaní s 
tretími štátmi, ktoré ťažia z voľnejších 
systémov zamestnanosti alebo z nižších 
nákladov, pričom ide najmä o 
najvzdialenejšie regióny, ktoré susedia 
s menej rozvinutými krajinami;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Richard Seeber

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. nazdáva sa, že územné rozčlenenie 
nových usmernení o regionálnej štátnej 
pomoci na zóny na obdobie 2014 – 2020 
by sa nemalo znížiť a že by sa malo 
prehodnotiť znižovanie intenzity pomoci, 
pričom by sa mala zohľadniť politická, 
hospodárska a sociálna situácia v 
členských štátoch; zdôrazňuje, že v 
celosvetovom kontexte možno
hospodárstvo EÚ zaradiť nevýhodne v 
porovnaní s tretími štátmi, ktoré ťažia z 
voľnejších systémov zamestnanosti alebo z 
nižších nákladov;

4. nazdáva sa, že územné rozčlenenie 
nových usmernení o regionálnej štátnej 
pomoci na zóny na obdobie 2014 – 2020 
by sa nemalo znížiť a že by sa malo 
prehodnotiť znižovanie intenzity pomoci, 
pričom by sa mala zohľadniť politická, 
hospodárska a sociálna situácia v 
členských štátoch; trvá na tom, že rozdiely 
v intenzite pomoci medzi všetkými 
kategóriami regiónov a všetkými 
veľkosťami spoločností by sa mali 
obmedziť na maximálne 15 %;
zdôrazňuje, že v celosvetovom kontexte 
môže byť hospodárstvo EÚ v nevýhode v 
porovnaní s tretími štátmi, ktoré ťažia z 
voľnejších systémov zamestnanosti alebo z 
nižších nákladov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Karin Kadenbach

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. nazdáva sa, že územné rozčlenenie 
nových usmernení o regionálnej štátnej 
pomoci na zóny na obdobie 2014 – 2020 
by sa nemalo znížiť a že by sa malo 
prehodnotiť znižovanie intenzity pomoci, 
pričom by sa mala zohľadniť politická, 
hospodárska a sociálna situácia v 
členských štátoch; zdôrazňuje, že v 

4. nazdáva sa, že územné rozčlenenie 
nových usmernení o regionálnej štátnej 
pomoci na zóny na obdobie 2014 – 2020 
by sa nemalo znížiť a že by sa malo 
prehodnotiť znižovanie intenzity pomoci, 
pričom by sa mala zohľadniť politická, 
hospodárska a sociálna situácia v 
členských štátoch; trvá na tom, že rozdiely 
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celosvetovom kontexte možno
hospodárstvo EÚ zaradiť nevýhodne v 
porovnaní s tretími štátmi, ktoré ťažia z 
voľnejších systémov zamestnanosti alebo z 
nižších nákladov;

v intenzite pomoci medzi všetkými 
kategóriami regiónov a všetkými 
veľkosťami spoločností by sa mali 
obmedziť na maximálne 15 %;
zdôrazňuje, že v celosvetovom kontexte 
môže byť hospodárstvo EÚ v nevýhode v 
porovnaní s tretími štátmi, ktoré ťažia z 
voľnejších systémov zamestnanosti alebo z 
nižších nákladov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Younous Omarjee

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. nazdáva sa, že územné rozčlenenie 
nových usmernení o regionálnej štátnej 
pomoci na zóny na obdobie 2014 – 2020 
by sa nemalo znížiť a že by sa malo 
prehodnotiť znižovanie intenzity pomoci, 
pričom by sa mala zohľadniť politická, 
hospodárska a sociálna situácia v 
členských štátoch; zdôrazňuje, že v 
celosvetovom kontexte možno
hospodárstvo EÚ zaradiť nevýhodne v 
porovnaní s tretími štátmi, ktoré ťažia z 
voľnejších systémov zamestnanosti alebo z 
nižších nákladov;

4. nazdáva sa, že územné rozčlenenie 
nových usmernení o regionálnej štátnej 
pomoci na zóny na obdobie 2014 – 2020 
by sa nemalo znížiť a že by sa malo 
prehodnotiť znižovanie intenzity pomoci, 
pričom by sa mala zohľadniť politická, 
hospodárska a sociálna situácia v 
členských štátoch, ako aj ich prírodné, 
geografické a demografické nevýhody; 
zdôrazňuje, že v celosvetovom kontexte 
môže byť hospodárstvo EÚ v nevýhode v 
porovnaní s tretími štátmi, ktoré ťažia z 
voľnejších systémov zamestnanosti alebo z 
nižších nákladov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Mojca Kleva Kekuš

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. nazdáva sa, že územné rozčlenenie 4. nazdáva sa, že územné rozčlenenie 
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nových usmernení o regionálnej štátnej 
pomoci na zóny na obdobie 2014 – 2020 
by sa nemalo znížiť a že by sa malo 
prehodnotiť znižovanie intenzity pomoci, 
pričom by sa mala zohľadniť politická, 
hospodárska a sociálna situácia v 
členských štátoch; zdôrazňuje, že v 
celosvetovom kontexte možno
hospodárstvo EÚ zaradiť nevýhodne v 
porovnaní s tretími štátmi, ktoré ťažia z 
voľnejších systémov zamestnanosti alebo z 
nižších nákladov;

nových usmernení o regionálnej štátnej 
pomoci na zóny na obdobie 2014 – 2020 
by sa nemalo znížiť a že by sa malo 
prehodnotiť znižovanie intenzity pomoci, 
pričom by sa mala zohľadniť politická, 
hospodárska a sociálna situácia v 
členských štátoch; zdôrazňuje, že v 
celosvetovom kontexte môže byť 
hospodárstvo EÚ v nevýhode v porovnaní s 
tretími štátmi, ktoré majú menej prísne 
systémy zamestnanosti alebo menej 
nákladné štruktúry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Joachim Zeller

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. nazdáva sa, že územné rozčlenenie 
nových usmernení o regionálnej štátnej 
pomoci na zóny na obdobie 2014 – 2020 
by sa nemalo znížiť a že by sa malo 
prehodnotiť znižovanie intenzity pomoci, 
pričom by sa mala zohľadniť politická, 
hospodárska a sociálna situácia v 
členských štátoch; zdôrazňuje, že v 
celosvetovom kontexte možno
hospodárstvo EÚ zaradiť nevýhodne v 
porovnaní s tretími štátmi, ktoré ťažia z 
voľnejších systémov zamestnanosti alebo z 
nižších nákladov;

4. nazdáva sa, že územné rozčlenenie 
nových usmernení o regionálnej štátnej 
pomoci na zóny na obdobie 2014 – 2020 
by sa nemalo znížiť a že by sa malo 
prehodnotiť znižovanie intenzity pomoci, 
pričom by sa mala zohľadniť politická, 
hospodárska a sociálna situácia v 
členských štátoch; zdôrazňuje, že v 
celosvetovom kontexte môže byť
hospodárstvo EÚ v nevýhode v porovnaní s 
tretími štátmi, ktoré ťažia z voľnejších 
systémov zamestnanosti alebo z nižších 
nákladov; preto zastáva názor, že územné 
rozčlenenie by nemalo klesnúť pod 
45,5 %, aby sa neohrozil hospodársky 
rozvoj regiónov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Návrh uznesenia
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Odsek 4a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že v rámci širšieho 
procesu modernizácie by sa mala 
aktualizovať aj regionálna štátna pomoc, 
a to v súlade s dynamikou a tempom 
hospodárstva po kríze, čo prináša potrebu 
väčšej pružnosti pri určovaní 
regionálnych nevýhod; domnieva sa, že 
na tento účel by sa výber znevýhodnených 
oblastí na základe výnimky v článku 107 
ods. 3 písm. c) ZFEÚ nemal podmieňovať 
len matematickým odpočítaním počtu 
obyvateľov podľa článku 107 ods. 3 
písm. a) ZFEÚ od celkového počtu 
obyvateľov, na ktorých sa vzťahuje 
pomoc, ale že členské štáty by mali mať 
možnosť využiť širšiu skupinu 
parametrov na určenie skutočných 
regionálnych nevýhod; pripomína 
Komisii, že pri plnom rešpektovaní cieľov 
zmluvy by sa osobitná pozornosť nemala 
venovať len nevýhodám vyplývajúcim 
z nízkej hustoty obyvateľstva, ale aj 
nevýhodám plynúcim z hospodárskej 
zložitosti horských a izolovaných 
regiónov, z blízkosti hraníc či z 
prírodných pohrôm;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Younous Omarjee

Návrh uznesenia
Odsek 4a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. domnieva sa, že Komisia by mala 
zohľadniť špecifickú situáciu 
najvzdialenejších regiónov, ako sa uznáva 
v článku 107 ods. 3 písm. a) ZFEÚ, a 
mala by im poskytnúť minimálne rovnakú 
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úroveň pomoci, aká im bola pridelená 
podľa aktuálneho systému, a to vzhľadom 
na to, že ich nevýhody sú štrukturálne a 
povahou trvalé; preto sa domnieva, že 
maximálna intenzita pomoci vzťahujúca 
sa na regionálne investície 
v najvzdialenejších regiónoch by sa 
nemala meniť; zdôrazňuje, že 
neznižovanie a časová neobmedzenosť 
operačnej pomoci pre najvzdialenejšie 
regióny je rozhodujúca vzhľadom na ich 
odľahlosť od vnútorného trhu EÚ, ich 
blízkosť k iným trhom menej rozvinutých 
krajín a ich trvalé obmedzenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Patrice Tirolien

Návrh uznesenia
Odsek 4a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. navrhuje, aby v kritériách rozdelenia 
na zóny Komisia zohľadnila prírodné, 
geografické alebo demografické 
nevýhody, s ktorými sa stretávajú určité 
regióny vrátane vidieckych, horských a 
ostrovných oblastí; poukazuje na to, že 
požiadavky na rozdelenie na zóny nie sú 
vždy primerané pre všetky oblasti, a to 
z hľadiska minimálnej veľkosti a rozsahu 
zón, a že tieto oblasti môžu často neplniť 
najmä požiadavky na počet obyvateľov 
stanovené v textoch; preto požaduje 
zmiernenie týchto požiadaviek buď 
stanovením relevantnejších stropov počtu 
obyvateľov, alebo uplatňovaním týchto 
dvoch kritérií odlišným spôsobom;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 52
Mojca Kleva Kekuš

Návrh uznesenia
Odsek 4a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. navrhuje, aby v kritériách rozdelenia 
na zóny Komisia zohľadnila prírodné, 
geografické alebo demografické 
nevýhody, s ktorými sa stretávajú určité 
regióny vrátane vidieckych, horských a 
ostrovných oblastí; poukazuje na to, že 
požiadavky na rozdelenie na zóny nie sú 
vždy primerané pre všetky oblasti, a to 
z hľadiska minimálnej veľkosti a rozsahu 
zón, a že tieto oblasti môžu často neplniť 
najmä povinné požiadavky na počet 
obyvateľov; preto požaduje zmiernenie 
týchto požiadaviek buď stanovením 
primeranejších stropov počtu obyvateľov, 
alebo pružnejším uplatňovaním týchto 
dvoch kritérií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Giommaria Uggias

Návrh uznesenia
Odsek 4a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. zastáva názor, že štátna pomoc 
predstavuje legitímne odškodnenie za 
nevýhodu v podobe izolovanosti a že 
takáto podmienka by sa mala považovať 
za jediné kritérium na účely územného 
pokrytia regionálnej štátnej pomoci 
v období 2014 – 2020 s cieľom umožniť 
izolovaným územiam prekonávať ich 
štrukturálne nevýhody a zaistiť 
podmienky hospodárskeho, sociálneho a 
územného rastu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Patrice Tirolien

Návrh uznesenia
Odsek 4b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4b. upozorňuje Komisiu na osobitnú 
situáciu najvzdialenejších regiónov, ako 
sa uznáva v článku 107 ods. 3 písm. a) 
ZFEÚ, a opakuje potrebu pružnejšieho 
prístupu upraveného podľa ich 
špecifických charakteristík; domnieva sa, 
že najodľahlejšie regióny by mali mať 
možnosť prideľovať operačnú pomoc 
podnikom a že by mali naďalej dostávať 
takú istú úroveň pomoci, aká im tradične 
bola poskytovaná; domnieva sa, že pokiaľ 
ide o investičnú pomoc, nemal by sa 
zmeniť ani bonus pre najvzdialenejšie 
regióny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Younous Omarjee

Návrh uznesenia
Odsek 4b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4b. spochybňuje relevantnosť nového 
rozdelenia regionálnej štátnej pomoci do 
zón na základe HDP a miery 
nezamestnanosti; navrhuje najmä to, aby 
sa v kritériách rozdelenia na zóny 
zohľadnili prírodné, geografické a 
demografické nevýhody, s ktorými sa 
stretávajú určité regióny;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Younous Omarjee

Návrh uznesenia
Odsek 4c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4c. zastáva názor, že okrem HDP by sa 
mala zohľadňovať aj miera 
nezamestnanosti ako nové kritérium 
oprávnenosti regiónov, na ktoré sa 
vzťahuje štátna pomoc;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Erminia Mazzoni

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. poukazuje na reštriktívny vplyv nových 
pravidiel o investíciách a raste regiónov, 
keď sa presunú z kategórie menej 
rozvinutých do kategórie rozvinutejších 
štátov; uvedomuje si, že niektoré regióny, 
ktoré majú podľa súčasného systému nárok 
na štátnu pomoc, nebudú v budúcom 
období spĺňať kritérium rozčlenenia na 
zóny; nazdáva sa, že tieto regióny by mali 
mať osobitný bezpečnostný režim, 
podobný regiónom v prechodnom období 
v súlade s politikou súdržnosti, ktorý by 
im umožnil vyrovnať sa s novou situáciou;

5. poukazuje na reštriktívny vplyv nových 
pravidiel na investície a rast regiónov, 
keďže sa presunú z kategórie menej 
rozvinutých do kategórie rozvinutejších 
štátov; uvedomuje si, že niektoré regióny, 
ktoré majú podľa súčasného systému nárok 
na štátnu pomoc, nebudú v budúcom 
období spĺňať kritérium rozčlenenia na 
zóny; nazdáva sa, že tieto regióny by mali 
mať osobitný bezpečnostný režim, ktorý by 
im umožnil vyrovnať sa s novou situáciou, 
a to aj regióny, ktoré vážne zasiahla kríza 
a pre ktoré verejné financovanie v rámci 
politiky súdržnosti a regionálnej štátnej 
pomoci môže byť jediným zdrojom 
investícií;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 58
Mojca Kleva Kekuš

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. poukazuje na reštriktívny vplyv nových 
pravidiel o investíciách a raste regiónov, 
keď sa presunú z kategórie menej 
rozvinutých do kategórie rozvinutejších 
štátov; uvedomuje si, že niektoré regióny, 
ktoré majú podľa súčasného systému nárok 
na štátnu pomoc, nebudú v budúcom 
období spĺňať kritérium rozčlenenia na 
zóny; nazdáva sa, že tieto regióny by mali 
mať osobitný bezpečnostný režim, 
podobný regiónom v prechodnom období v 
súlade s politikou súdržnosti, ktorý by im 
umožnil vyrovnať sa s novou situáciou;

5. trvá na tom, že nové usmernenia o 
regionálnej štátnej pomoci by nemali mať 
reštriktívny vplyv na investície a rast
regiónov, ktoré sa presunú z kategórie 
menej rozvinutých do kategórie 
rozvinutejších štátov; uvedomuje si, že 
niektorým regiónom, ktoré majú podľa 
súčasného systému nárok na štátnu pomoc, 
hrozí, že v budúcom období nebudú spĺňať 
kritérium rozčlenenia na zóny; nazdáva sa, 
že tieto regióny by mali spĺňať kritériá na 
osobitný režim tzv. záchrannej siete, 
podobný regiónom v prechodnom období v 
súlade s politikou súdržnosti, ktorý by im 
umožnil reagovať na ich novú situáciu; 
v tejto súvislosti považuje za rozhodujúce, 
aby sa všetky regióny, ktoré sa v období 
2007 – 2013 považovali za regióny „a“, 
automaticky považovali v období 2014 –
2020 za regióny „c“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Hermann Winkler

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. poukazuje na reštriktívny vplyv nových 
pravidiel o investíciách a raste regiónov, 
keď sa presunú z kategórie menej 
rozvinutých do kategórie rozvinutejších 
štátov; uvedomuje si, že niektoré regióny, 
ktoré majú podľa súčasného systému nárok 
na štátnu pomoc, nebudú v budúcom 

5. poukazuje na reštriktívny vplyv nových 
pravidiel na investície a rast regiónov, 
keďže sa presunú z kategórie menej 
rozvinutých do kategórie rozvinutejších 
štátov; uvedomuje si, že niektoré regióny, 
ktoré majú podľa súčasného systému nárok 
na štátnu pomoc, nebudú v budúcom 
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období spĺňať kritérium rozčlenenia na 
zóny; nazdáva sa, že tieto regióny by mali 
mať osobitný bezpečnostný režim, 
podobný regiónom v prechodnom období v 
súlade s politikou súdržnosti, ktorý by im 
umožnil vyrovnať sa s novou situáciou;

období spĺňať kritérium rozčlenenia na 
zóny; nazdáva sa, že tieto regióny by mali 
mať osobitný bezpečnostný režim, 
podobný regiónom v prechodnom období v 
súlade s politikou súdržnosti, ktorý by im 
umožnil vyrovnať sa s novou situáciou; 
vyzýva Komisiu, aby zaistila, že regióny 
s určeným štatistickým efektom v období 
2007 – 2013 budú oprávnené ako oblasti 
„c“, alebo aby inak zaistila, že pravidlá o 
regionálnej štátnej pomoci môžu stále 
prispievať k pokračujúcemu procesu 
hospodárskeho rozvoja, obnovy a rastu 
v týchto regiónoch v súlade so 
stanoviskom Výboru pre regionálny 
rozvoj, ako sa uvádza v mandáte na 
rokovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. poukazuje na reštriktívny vplyv nových 
pravidiel o investíciách a raste regiónov, 
keď sa presunú z kategórie menej 
rozvinutých do kategórie rozvinutejších 
štátov; uvedomuje si, že niektoré regióny, 
ktoré majú podľa súčasného systému nárok 
na štátnu pomoc, nebudú v budúcom 
období spĺňať kritérium rozčlenenia na 
zóny; nazdáva sa, že tieto regióny by mali 
mať osobitný bezpečnostný režim, 
podobný regiónom v prechodnom období v 
súlade s politikou súdržnosti, ktorý by im 
umožnil vyrovnať sa s novou situáciou;

5. poukazuje na reštriktívny vplyv nových 
pravidiel na investície a rast regiónov, 
keďže sa presunú z kategórie menej 
rozvinutých do kategórie rozvinutejších 
štátov; uvedomuje si, že niektoré regióny, 
ktoré majú podľa súčasného systému nárok 
na štátnu pomoc, nebudú v budúcom 
období spĺňať kritérium rozčlenenia na 
zóny; nazdáva sa, že tieto regióny by mali 
mať osobitný bezpečnostný režim, 
podobný regiónom v prechodnom období v 
súlade s politikou súdržnosti, ktorý by im 
umožnil vyrovnať sa s novou situáciou; 
domnieva sa preto, že v usmerneniach 
o regionálnej štátnej pomoci v budúcom 
období by sa mala naplno prejaviť nová 
kategória pre prechodné regióny v politike 
súdržnosti, aby sa zachoval jednotnejší 
prístup medzi pravidlami súdržnosti a 
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hospodárskej súťaže;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Riikka Manner

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. poukazuje na reštriktívny vplyv nových 
pravidiel o investíciách a raste regiónov, 
keď sa presunú z kategórie menej 
rozvinutých do kategórie rozvinutejších 
štátov; uvedomuje si, že niektoré regióny, 
ktoré majú podľa súčasného systému nárok 
na štátnu pomoc, nebudú v budúcom 
období spĺňať kritérium rozčlenenia na 
zóny; nazdáva sa, že tieto regióny by mali 
mať osobitný bezpečnostný režim, 
podobný regiónom v prechodnom období v 
súlade s politikou súdržnosti, ktorý by im 
umožnil vyrovnať sa s novou situáciou;

5. poukazuje na reštriktívny vplyv nových 
pravidiel na investície a rast regiónov, 
keďže sa presunú z kategórie menej 
rozvinutých do kategórie rozvinutejších 
štátov; uvedomuje si, že niektoré regióny, 
ktoré majú podľa súčasného systému nárok 
na štátnu pomoc, nebudú v budúcom 
období spĺňať kritérium rozčlenenia na 
zóny; nazdáva sa, že tieto regióny by mali 
mať osobitný bezpečnostný režim, 
podobný regiónom v prechodnom období v 
súlade s politikou súdržnosti, ktorý by im 
umožnil vyrovnať sa s novou situáciou; 
v kategórii najvzdialenejších, riedko 
osídlených regiónov a ostrovov podporuje 
vymedzenie riedkeho osídlenia na úrovni 
NUTS 2 v súlade s osobitnými prídelmi 
v rámci politiky súdržnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Francesca Barracciu, Andrea Cozzolino, Salvatore Caronna

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. poukazuje na reštriktívny vplyv nových 
pravidiel o investíciách a raste regiónov, 
keď sa presunú z kategórie menej 

5. poukazuje na reštriktívny vplyv nových 
pravidiel na investície a rast regiónov, 
keďže sa presunú z kategórie menej 
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rozvinutých do kategórie rozvinutejších 
štátov; uvedomuje si, že niektoré regióny, 
ktoré majú podľa súčasného systému nárok 
na štátnu pomoc, nebudú v budúcom 
období spĺňať kritérium rozčlenenia na 
zóny; nazdáva sa, že tieto regióny by mali 
mať osobitný bezpečnostný režim, 
podobný regiónom v prechodnom období v 
súlade s politikou súdržnosti, ktorý by im 
umožnil vyrovnať sa s novou situáciou;

rozvinutých do kategórie rozvinutejších 
štátov; uvedomuje si, že niektoré regióny, 
ktoré majú podľa súčasného systému nárok 
na štátnu pomoc, nebudú v budúcom 
období spĺňať kritérium rozčlenenia na 
zóny; nazdáva sa, že tieto regióny, ako aj 
regióny, ktoré vážne zasiahla kríza a pre 
ktoré verejné financovanie v rámci 
politiky súdržnosti a regionálnej štátnej 
pomoci môže byť jediným zdrojom 
investícií, by mali mať osobitný 
bezpečnostný režim, podobný regiónom v 
prechodnom období v súlade s politikou 
súdržnosti, ktorý by im umožnil vyrovnať 
sa s novou situáciou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Tamás Deutsch

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. poukazuje na reštriktívny vplyv nových 
pravidiel o investíciách a raste regiónov, 
keď sa presunú z kategórie menej 
rozvinutých do kategórie rozvinutejších 
štátov; uvedomuje si, že niektoré regióny, 
ktoré majú podľa súčasného systému nárok 
na štátnu pomoc, nebudú v budúcom 
období spĺňať kritérium rozčlenenia na 
zóny; nazdáva sa, že tieto regióny by mali 
mať osobitný bezpečnostný režim, 
podobný regiónom v prechodnom období v 
súlade s politikou súdržnosti, ktorý by im 
umožnil vyrovnať sa s novou situáciou;

5. poukazuje na reštriktívny vplyv nových 
pravidiel na investície a rast regiónov, 
keďže sa presunú z kategórie menej 
rozvinutých do kategórie rozvinutejších 
štátov; uvedomuje si, že niektoré regióny, 
ktoré majú podľa súčasného systému nárok 
na štátnu pomoc, nebudú v budúcom 
období spĺňať kritérium rozčlenenia na 
zóny; nazdáva sa, že tieto regióny by mali 
mať osobitný bezpečnostný režim, 
podobný regiónom v prechodnom období v 
súlade s politikou súdržnosti, ktorý by im 
umožnil vyrovnať sa s novou situáciou; 
v súvislosti s konkurencieschopnosťou 
pre EHP to navyše ohrozuje možnosti 
prilákania investícií do EHP;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 64
Younous Omarjee

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. poukazuje na reštriktívny vplyv nových 
pravidiel o investíciách a raste regiónov, 
keď sa presunú z kategórie menej 
rozvinutých do kategórie rozvinutejších 
štátov; uvedomuje si, že niektoré regióny, 
ktoré majú podľa súčasného systému nárok 
na štátnu pomoc, nebudú v budúcom 
období spĺňať kritérium rozčlenenia na 
zóny; nazdáva sa, že tieto regióny by mali 
mať osobitný bezpečnostný režim, 
podobný regiónom v prechodnom období v 
súlade s politikou súdržnosti, ktorý by im 
umožnil vyrovnať sa s novou situáciou;

5. poukazuje na reštriktívny vplyv nových 
pravidiel na investície a rast regiónov, 
keďže sa presunú z kategórie menej 
rozvinutých do kategórie rozvinutejších 
štátov; uvedomuje si, že niektoré regióny, 
ktoré majú podľa súčasného systému nárok 
na štátnu pomoc, nebudú v budúcom 
období spĺňať kritérium rozčlenenia na 
zóny, a teda budú náhle vylúčené zo 
systému územného rozčlenenia; nazdáva 
sa, že tieto regióny by mali mať osobitný 
bezpečnostný režim, podobný regiónom v 
prechodnom období v súlade s politikou 
súdržnosti, ktorý by im umožnil vyrovnať 
sa s novou situáciou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. poukazuje na reštriktívny vplyv nových 
pravidiel o investíciách a raste regiónov, 
keď sa presunú z kategórie menej 
rozvinutých do kategórie rozvinutejších 
štátov; uvedomuje si, že niektoré regióny, 
ktoré majú podľa súčasného systému nárok 
na štátnu pomoc, nebudú v budúcom 
období spĺňať kritérium rozčlenenia na 
zóny; nazdáva sa, že tieto regióny by mali 
mať osobitný bezpečnostný režim, 
podobný regiónom v prechodnom období v 
súlade s politikou súdržnosti, ktorý by im 

5. poukazuje na reštriktívny vplyv nových 
pravidiel na investície a rast regiónov, 
keďže sa presunú z kategórie menej 
rozvinutých do kategórie rozvinutejších 
štátov; uvedomuje si, že niektoré regióny, 
ktoré majú podľa súčasného systému nárok 
na štátnu pomoc, nebudú v budúcom 
období spĺňať kritérium rozčlenenia na 
zóny; nazdáva sa, že tieto regióny by mali 
mať osobitný bezpečnostný režim, 
podobný regiónom v prechodnom období v 
súlade s politikou súdržnosti, ktorý by im 
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umožnil vyrovnať sa s novou situáciou; umožnil vyrovnať sa s novou situáciou
a zabezpečiť udržateľný rozvoj;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Joachim Zeller

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. poukazuje na reštriktívny vplyv nových 
pravidiel o investíciách a raste regiónov, 
keď sa presunú z kategórie menej 
rozvinutých do kategórie rozvinutejších 
štátov; uvedomuje si, že niektoré regióny, 
ktoré majú podľa súčasného systému nárok 
na štátnu pomoc, nebudú v budúcom 
období spĺňať kritérium rozčlenenia na 
zóny; nazdáva sa, že tieto regióny by mali 
mať osobitný bezpečnostný režim, 
podobný regiónom v prechodnom období v 
súlade s politikou súdržnosti, ktorý by im 
umožnil vyrovnať sa s novou situáciou;

5. poukazuje na reštriktívny vplyv nových 
pravidiel na investície a rast regiónov, 
keďže sa presunú z kategórie menej 
rozvinutých do kategórie rozvinutejších 
štátov; uvedomuje si, že niektoré regióny, 
ktoré majú podľa súčasného systému nárok 
na štátnu pomoc, nebudú v budúcom 
období spĺňať kritérium rozčlenenia na 
zóny; nazdáva sa, že tieto regióny by mali 
mať osobitný bezpečnostný režim, 
podobný regiónom v prechodnom období v 
súlade s politikou súdržnosti, ktorý by im 
umožnil vyrovnať sa s novou situáciou; 
poukazuje na potrebu predĺžiť prechodné 
obdobie pre tieto regióny až do roku 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Hermann Winkler

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. žiada Komisiu, aby zaistila možnosť 
zvyšovať intenzitu maximálnej pomoci 
v bývalých oblastiach „a“ vrátane 
regiónov so štatistickým efektom v období 
2007 – 2013 až na 5 percentuálnych 
bodov na celé obdobie 2014 – 2020;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 68
Patrice Tirolien

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. požaduje, aby sa územné rozčlenenie 
zharmonizovalo s novými návrhmi 
Komisie týkajúcimi sa politiky súdržnosti 
a najmä s tvorbou novej kategórie 
prechodných regiónov s HDP v rozsahu 
75 % až 90 % priemeru EÚ, a navrhuje 
zjednodušený systém, v ktorom by sa 
všetky prechodné regióny automaticky 
považovali za regióny, na ktoré sa 
vzťahuje článok 107 ods. 3 písm. c) 
ZFEÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Joachim Zeller

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. poukazuje na osobitnú situáciu 
pohraničných regiónov s veľmi odlišnými 
mierami pomoci a na potenciál narušenia 
hospodárskej súťaže v dôsledku týchto 
rozdielov; víta ambíciu Komisie obmedziť 
narúšajúce vplyvy štátnej pomoci na 
hospodársku súťaž; poukazuje na 
škodlivý hospodársky dosah, ktorý môžu 
mať odlišné miery pomoci medzi regiónmi 
v kategórii menej rozvinutých regiónov a 
v kategórii rozvinutejších regiónov; preto 
zdôrazňuje, že je potrebné obmedziť 
rozdiely medzi menej rozvinutými a 
rozvinutejšími regiónmi na 10 %;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 70
Hermann Winkler

Návrh uznesenia
Odsek 5b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5b. žiada Komisiu, aby regióny susediace 
s oblasťami „a“ inej krajiny dostali 
primerané prostriedky, ktoré im pomôžu 
zabrániť neprimeraným a potenciálne 
škodlivým rozdielom v možnej intenzite 
pomoci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Hermann Winkler

Návrh uznesenia
Odsek 5c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5c. žiada Komisiu, aby predpokladala 
možnosť zvýšiť maximálnu intenzitu 
pomoci povolenú v oblastiach „c“ 
susediacich s oblasťami „a“, aby sa 
rozdiely v intenzite pomoci neprekročili 
10 percentuálnych bodov, aby sa tak 
zabránilo neprimeraným rozdielom 
v intenzite pomoci v rovnakej krajine, ale 
aj v susedných krajinách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Hermann Winkler

Návrh uznesenia
Odsek 5d (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5d. žiada Komisiu, aby v súlade s tým 
predpokladala maximálnu intenzitu 
pomoci v oblastiach „c“ vrátane regiónov 
so štatistickým efektom pre malé podniky 
vo výške minimálne 35 percentuálnych 
bodov, pre stredné podniky vo výške 
25 percentuálnych bodov a pre veľké 
podniky vo výške aspoň 
15 percentuálnych bodov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Erminia Mazzoni

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzdvihuje úlohu štátnej pomoci v 
hospodárstvach, ktoré mimoriadne postihla 
hospodárska kríza a pre ktoré môže byť 
financovanie z verejných zdrojov v súlade 
s politikou súdržnosti jediným zdrojom
investícií; zdôrazňuje, že negatívna 
hospodárska situácia sa zatiaľ neodrazila v 
údajoch za obdobie 2008 – 2010, ktoré 
používa Komisia ako základ určenia 
nároku na štátnu pomoc; víta zámer 
Komisie vykonať v roku 2016 
strednodobú revíziu regionálnych máp;

6. vyzdvihuje úlohu štátnej pomoci v 
hospodárstvach, ktoré mimoriadne postihla 
hospodárska kríza a pre ktoré môže byť 
financovanie z verejných zdrojov v súlade 
s politikou súdržnosti jediným zdrojom 
investícií; zdôrazňuje, že negatívna 
hospodárska situácia sa zatiaľ neodrazila v 
údajoch za obdobie 2008 – 2010, ktoré 
používa Komisia ako základ určenia 
nároku na štátnu pomoc; zastáva názor, že 
používanie takýchto údajov v čase týchto 
rýchlych a dramatických hospodárskych 
narušení môže byť nevhodné, keďže 
zatiaľ nie je možné presne merať územný 
dosah týchto narušení; žiada Komisiu, 
aby konala na základe najnovších a 
konkrétnych údajov dostupných na 
miestnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino
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Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzdvihuje úlohu štátnej pomoci v 
hospodárstvach, ktoré mimoriadne postihla 
hospodárska kríza a pre ktoré môže byť 
financovanie z verejných zdrojov v súlade 
s politikou súdržnosti jediným zdrojom 
investícií; zdôrazňuje, že negatívna 
hospodárska situácia sa zatiaľ neodrazila v 
údajoch za obdobie 2008 – 2010, ktoré 
používa Komisia ako základ určenia 
nároku na štátnu pomoc; víta zámer 
Komisie vykonať v roku 2016 strednodobú 
revíziu regionálnych máp;

6. vyzdvihuje úlohu štátnej pomoci v 
hospodárstvach, ktoré mimoriadne postihla 
hospodárska kríza a pre ktoré môže byť 
financovanie z verejných zdrojov v súlade 
s politikou súdržnosti jediným zdrojom 
investícií; zdôrazňuje, že negatívna
hospodárska situácia sa zatiaľ neodrazila v 
údajoch za obdobie 2008 – 2010, ktoré 
používa Komisia ako základ určenia 
nároku na štátnu pomoc; víta zámer 
Komisie vykonať v roku 2016 strednodobú 
revíziu regionálnych máp; zároveň žiada 
Komisiu, aby zohľadnila možnosť 
oznamovať osobitné zásahy v rámci 
regionálnych výnimiek aj mimo mapy 
regionálnej pomoci s cieľom umožniť 
členským štátom riešiť následky krízy, 
ktorá sa môže vyskytnúť počas 
programového obdobia 2014 – 2020, ako 
aj dlhodobé následky prírodných pohrôm, 
ktoré môžu byť pre štatistickú databázu 
používanú na mapovanie oblastí ex-ante, 
ktorým sa poskytuje pomoc, neviditeľné, 
na reálne hospodárstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Kerstin Westphal

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzdvihuje úlohu štátnej pomoci v 
hospodárstvach, ktoré mimoriadne postihla 
hospodárska kríza a pre ktoré môže byť 
financovanie z verejných zdrojov v súlade 
s politikou súdržnosti jediným zdrojom 

6. vyzdvihuje úlohu štátnej pomoci v 
hospodárstvach, ktoré mimoriadne postihla 
hospodárska kríza a pre ktoré môže byť 
financovanie z verejných zdrojov v súlade 
s politikou súdržnosti jediným zdrojom 
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investícií; zdôrazňuje, že negatívna 
hospodárska situácia sa zatiaľ neodrazila v 
údajoch za obdobie 2008 – 2010, ktoré 
používa Komisia ako základ určenia 
nároku na štátnu pomoc; víta zámer 
Komisie vykonať v roku 2016 strednodobú 
revíziu regionálnych máp;

investícií; zdôrazňuje, že negatívna 
hospodárska situácia sa zatiaľ neodrazila v 
údajoch za obdobie 2008 – 2010, ktoré 
používa Komisia ako základ určenia 
nároku na štátnu pomoc; víta zámer 
Komisie vykonať v roku 2016 strednodobú 
revíziu regionálnych máp; žiada Komisiu, 
aby našla riešenia, ktoré zabránia 
neprimeraným rozdielom v intenzite 
pomoci v pohraničných regiónoch, kde 
oblasti „a“ jedného členského štáty 
susedia s oblasťami „c“ susediaceho 
členského štátu, napríklad tým, že pomôže 
týmto oblastiam „c“ prostredníctvom 
ďalšej špecifickej pomoci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Hermann Winkler

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzdvihuje úlohu štátnej pomoci v 
hospodárstvach, ktoré mimoriadne postihla 
hospodárska kríza a pre ktoré môže byť 
financovanie z verejných zdrojov v súlade 
s politikou súdržnosti jediným zdrojom 
investícií; zdôrazňuje, že negatívna 
hospodárska situácia sa zatiaľ neodrazila v 
údajoch za obdobie 2008 – 2010, ktoré 
používa Komisia ako základ určenia 
nároku na štátnu pomoc; víta zámer 
Komisie vykonať v roku 2016 strednodobú 
revíziu regionálnych máp;

6. vyzdvihuje úlohu štátnej pomoci v 
hospodárstvach, ktoré mimoriadne postihla 
hospodárska kríza a pre ktoré môže byť 
financovanie z verejných zdrojov v súlade 
s politikou súdržnosti jediným zdrojom 
investícií; zdôrazňuje, že negatívna 
hospodárska situácia sa zatiaľ neodrazila v 
údajoch za obdobie 2008 – 2010, ktoré 
používa Komisia ako základ určenia 
nároku na štátnu pomoc; víta zámer 
Komisie vykonať v roku 2016 strednodobú 
revíziu regionálnych máp; žiada Komisiu, 
aby rozšírila platnosť súčasnej 
regionálnej mapy pre prípad, že novú 
mapu nebude možné schváliť načas, aby 
sa zabránilo prerušeniu;

Or. en



AM\934687SK.doc 43/78 PE510.599v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 77
Riikka Manner

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzdvihuje úlohu štátnej pomoci v 
hospodárstvach, ktoré mimoriadne postihla 
hospodárska kríza a pre ktoré môže byť 
financovanie z verejných zdrojov v súlade 
s politikou súdržnosti jediným zdrojom 
investícií; zdôrazňuje, že negatívna 
hospodárska situácia sa zatiaľ neodrazila v 
údajoch za obdobie 2008 – 2010, ktoré 
používa Komisia ako základ určenia 
nároku na štátnu pomoc; víta zámer 
Komisie vykonať v roku 2016 strednodobú 
revíziu regionálnych máp;

6. vyzdvihuje úlohu štátnej pomoci v 
hospodárstvach, ktoré mimoriadne postihla 
hospodárska kríza a pre ktoré môže byť 
financovanie z verejných zdrojov v súlade 
s politikou súdržnosti jediným zdrojom 
investícií; zdôrazňuje, že hoci sa negatívna 
hospodárska situácia zatiaľ neodrazila v 
údajoch za obdobie 2008 – 2009, práve 
toto obdobie by mala Komisia použiť ako 
základ určenia nároku na štátnu pomoc, 
aby sa zachoval súlad usmernení 
o regionálnej štátnej pomoci s politikou 
súdržnosti pre nové programové obdobie; 
víta zámer Komisie vykonať v roku 2016 
strednodobú revíziu regionálnych máp;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Erminia Mazzoni

Návrh uznesenia
Odsek 6a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. poukazuje na to, že „izolácia“ (t. j. 
nízka hustota obyvateľstva) je jedinou 
geografickou nevýhodou, ktorá je 
opodstatnená na určenie výnimky v rámci 
článku 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ; 
domnieva sa, že opodstatnené môžu byť aj 
také geografické nevýhody, ako sú 
izolovanosť, blízkosť hraníc a prírodné 
pohromy;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 79
Hermann Winkler

Návrh uznesenia
Odsek 6a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. žiada Komisiu, aby do usmernení o 
regionálnej štátnej pomoci premietla aj 
názory hláv štátov a predsedov vlád 
vyjadrené v záveroch zasadnutia 
Európskej rady zo 7. – 8. februára 2013 o 
viacročnom finančnom rámci v podobe 
prísľubu „osobitných príspevkov“ pre 
niektoré regióny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Návrh uznesenia
Odsek 6a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. poukazuje na to, že „izolácia“ (t. j. 
nízka hustota obyvateľstva) je jedinou 
geografickou nevýhodou, ktorá je 
opodstatnená na určenie výnimky v rámci 
článku 107 ods. 3 písm. c) ZFEÚ; 
domnieva sa, že opodstatnené môžu byť aj 
také geografické nevýhody, ako sú 
izolovanosť, blízkosť hraníc a prírodné 
pohromy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Francesca Barracciu
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Návrh uznesenia
Odsek 6a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. žiada Komisiu, aby do zoznamu 
vopred vymedzených oblastí „c“, na ktoré 
sa vzťahuje článok 107 ods. 3 písm. c) 
ZFEÚ, zahrnula regióny úrovne NUTS 2 
tvorené výlučne ostrovom alebo 
niekoľkými ostrovmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Richard Seeber, Manfred Weber, Oldřich Vlasák

Návrh uznesenia
Odsek 6a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. pripomína stanovisko Európskej rady, 
ktorá Komisiu poverila úlohou zaistiť, aby 
sa brala do úvahy osobitná situácia 
regiónov hraničiacich s konvergenčnými 
regiónmi; pripomína Komisii, že regióny, 
ktoré majú spoločné hranice s regiónmi 
z iného členského štátu, sú najviac 
vystavené hospodárskemu rozvoju 
vyplývajúcemu z pristúpenia nových 
členských štátov; preto poukazuje na 
význam vyváženého prístupu k rozdeleniu 
na tzv. oblasti „a“ a oblasti „c“ v záujme 
minimalizácie rozdielov v intenzite pomoci 
medzi regiónmi z odlišných členských 
štátov, ktoré majú spoločnú hranicu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Mojca Kleva Kekuš

Návrh uznesenia
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Odsek 6a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. žiada Komisiu, aby zaistila, že sa bude 
starostlivo zaoberať osobitnou situáciou 
regiónov, ktoré susedia s menej 
rozvinutými regiónmi, aby sa tak 
zabránilo vytvoreniu izolovaných regiónov 
prakticky bez štátnej pomoci, ktoré by 
susedili s dvomi regiónmi „a“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Francesca Barracciu

Návrh uznesenia
Odsek 6b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6b. žiada Komisiu, aby oprávnila všetky 
regióny úrovne NUTS 2 tvorené výlučne 
ostrovom alebo niekoľkými ostrovmi na 
uplatňovanie operačnej pomoci s cieľom 
zastrešiť dodatočné náklady na dopravu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Richard Seeber, Manfred Weber, Oldřich Vlasák

Návrh uznesenia
Odsek 6b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6b. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
predchádzala neprimeraným rozdielom 
v intenzite pomoci na štátnych hraniciach 
tým, že členským štátom s regiónmi 
susediacimi s oblasťami „a“ iného 
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členského štátu poskytne osobitné 
prostriedky v rámci krytia pre oblasti „c“; 
zastáva názor, že by sa osobitné 
prostriedky mali poskytnúť regiónom 
úrovne NUTS 3 alebo ich častiam, ktoré 
susedia s oblasťou „a“ iného členského 
štátu a nie sú vopred určenými oblasťami 
„c“; domnieva sa, že tieto prostriedky by 
sa mali na základe výnimky z celkového 
stropu krytia poskytnúť členským štátom 
ako doplnok k príspevkom pre vopred 
určené a neurčené oblasti „c“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Riikka Manner

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. domnieva sa, že uplatňovanie pravidiel 
štátnej pomoci v rámci programov politiky 
súdržnosti by bolo možné lepšie dosiahnuť 
zameriavaním sa na podporu veľkého 
rozsahu, zjednodušením pravidiel, 
zvýšením stropu de minimis a rozšírením 
horizontálnych kategórií v 
splnomocňujúcom nariadení a rozsahu 
pravidiel o skupinových výnimkách vo 
všeobecnom nariadení o skupinových 
výnimkách;

7. domnieva sa, že uplatňovanie pravidiel 
štátnej pomoci v rámci programov politiky 
súdržnosti by bolo možné lepšie dosiahnuť 
zameriavaním sa na podporu veľkého 
rozsahu, zjednodušením pravidiel, 
zvýšením stropu de minimis;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Nuno Teixeira

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. domnieva sa, že uplatňovanie pravidiel 7. domnieva sa, že uplatňovanie pravidiel 
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štátnej pomoci v rámci programov politiky 
súdržnosti by bolo možné lepšie dosiahnuť 
zameriavaním sa na podporu veľkého 
rozsahu, zjednodušením pravidiel, 
zvýšením stropu de minimis a rozšírením 
horizontálnych kategórií v 
splnomocňujúcom nariadení a rozsahu 
pravidiel o skupinových výnimkách vo 
všeobecnom nariadení o skupinových 
výnimkách;

štátnej pomoci v rámci programov politiky 
súdržnosti by bolo možné lepšie dosiahnuť 
zameriavaním sa na podporu veľkého 
rozsahu, zjednodušením pravidiel, 
zvýšením stropu de minimis a rozšírením 
horizontálnych kategórií v 
splnomocňujúcom nariadení a rozsahu 
pravidiel o skupinových výnimkách vo 
všeobecnom nariadení o skupinových 
výnimkách; obhajuje začlenenie novej 
kategórie do všeobecného nariadenia 
o skupinových výnimkách v prospech 
najvzdialenejších regiónov EÚ, pri ktorej 
by sa náležite zohľadnil systém štátnej 
pomoci podľa článku 107 ods. 3 písm. a) 
ZFEÚ a následne by sa v plnej miere 
uplatnil článok 349 ZFEÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Maurice Ponga, Maria do Céu Patrão Neves

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. domnieva sa, že uplatňovanie pravidiel 
štátnej pomoci v rámci programov politiky 
súdržnosti by bolo možné lepšie dosiahnuť 
zameriavaním sa na podporu veľkého 
rozsahu, zjednodušením pravidiel, 
zvýšením stropu de minimis a rozšírením 
horizontálnych kategórií v 
splnomocňujúcom nariadení a rozsahu 
pravidiel o skupinových výnimkách vo 
všeobecnom nariadení o skupinových 
výnimkách;

7. domnieva sa, že uplatňovanie pravidiel 
štátnej pomoci v rámci programov politiky 
súdržnosti by bolo možné lepšie dosiahnuť 
zameriavaním sa na podporu veľkého 
rozsahu, zjednodušením pravidiel, 
zvýšením stropu de minimis a rozšírením 
horizontálnych kategórií v 
splnomocňujúcom nariadení a rozsahu 
pravidiel o skupinových výnimkách vo 
všeobecnom nariadení o skupinových 
výnimkách, pričom by sa osobitne 
začlenila nová kategória do všeobecného 
nariadenia o skupinových výnimkách pre 
systémy pomoci v prospech 
najvzdialenejších regiónov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 89
Younous Omarjee

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. domnieva sa, že uplatňovanie pravidiel 
štátnej pomoci v rámci programov politiky 
súdržnosti by bolo možné lepšie dosiahnuť 
zameriavaním sa na podporu veľkého 
rozsahu, zjednodušením pravidiel, 
zvýšením stropu de minimis a rozšírením 
horizontálnych kategórií v 
splnomocňujúcom nariadení a rozsahu 
pravidiel o skupinových výnimkách vo 
všeobecnom nariadení o skupinových 
výnimkách;

7. domnieva sa, že uplatňovanie pravidiel 
štátnej pomoci v rámci programov politiky 
súdržnosti by bolo možné lepšie dosiahnuť 
zameriavaním sa na podporu veľkého 
rozsahu, zjednodušením pravidiel, 
zvýšením stropu de minimis a rozšírením 
horizontálnych kategórií v 
splnomocňujúcom nariadení a rozsahu 
pravidiel o skupinových výnimkách vo 
všeobecnom nariadení o skupinových 
výnimkách, pričom by sa napríklad 
začlenila nová kategória do všeobecného 
nariadenia o skupinových výnimkách pre 
systémy pomoci v prospech 
najvzdialenejších regiónov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Elisabeth Schroedter

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. domnieva sa, že uplatňovanie pravidiel 
štátnej pomoci v rámci programov politiky 
súdržnosti by bolo možné lepšie dosiahnuť 
zameriavaním sa na podporu veľkého 
rozsahu, zjednodušením pravidiel, 
zvýšením stropu de minimis a rozšírením 
horizontálnych kategórií v 
splnomocňujúcom nariadení a rozsahu 
pravidiel o skupinových výnimkách vo 
všeobecnom nariadení o skupinových 

7. domnieva sa, že uplatňovanie pravidiel 
štátnej pomoci v rámci programov politiky 
súdržnosti by bolo možné lepšie dosiahnuť 
zameriavaním sa na podporu veľkého 
rozsahu, zjednodušením pravidiel a 
rozšírením horizontálnych kategórií v 
splnomocňujúcom nariadení a rozsahu 
pravidiel o skupinových výnimkách vo 
všeobecnom nariadení o skupinových 
výnimkách;
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výnimkách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Mojca Kleva Kekuš

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. domnieva sa, že uplatňovanie pravidiel 
štátnej pomoci v rámci programov politiky 
súdržnosti by bolo možné lepšie dosiahnuť 
zameriavaním sa na podporu veľkého 
rozsahu, zjednodušením pravidiel, 
zvýšením stropu de minimis a rozšírením 
horizontálnych kategórií v 
splnomocňujúcom nariadení a rozsahu 
pravidiel o skupinových výnimkách vo 
všeobecnom nariadení o skupinových 
výnimkách;

7. domnieva sa, že uplatňovanie pravidiel 
štátnej pomoci v rámci programov politiky 
súdržnosti by bolo možné lepšie dosiahnuť 
sústredením pomoci tam, kde je naozaj 
potrebná, zjednodušením pravidiel, 
zvýšením stropu de minimis a rozšírením 
horizontálnych kategórií v 
splnomocňujúcom nariadení a rozsahu 
pravidiel o skupinových výnimkách vo 
všeobecnom nariadení o skupinových 
výnimkách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. domnieva sa, že uplatňovanie pravidiel 
štátnej pomoci v rámci programov politiky 
súdržnosti by bolo možné lepšie dosiahnuť 
zameriavaním sa na podporu veľkého 
rozsahu, zjednodušením pravidiel, 
zvýšením stropu de minimis a rozšírením 
horizontálnych kategórií v 
splnomocňujúcom nariadení a rozsahu 
pravidiel o skupinových výnimkách vo 
všeobecnom nariadení o skupinových 

7. domnieva sa, že uplatňovanie pravidiel 
štátnej pomoci v rámci programov politiky 
súdržnosti by bolo možné lepšie dosiahnuť 
uznaním úlohy podpory veľkého rozsahu, 
zjednodušením pravidiel, zvýšením stropu 
de minimis a rozšírením horizontálnych 
kategórií v splnomocňujúcom nariadení a 
rozsahu pravidiel o skupinových 
výnimkách vo všeobecnom nariadení o 
skupinových výnimkách;
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výnimkách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Joachim Zeller

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. domnieva sa, že uplatňovanie pravidiel 
štátnej pomoci v rámci programov politiky 
súdržnosti by bolo možné lepšie dosiahnuť 
zameriavaním sa na podporu veľkého 
rozsahu, zjednodušením pravidiel, 
zvýšením stropu de minimis a rozšírením 
horizontálnych kategórií v 
splnomocňujúcom nariadení a rozsahu 
pravidiel o skupinových výnimkách vo 
všeobecnom nariadení o skupinových 
výnimkách;

7. domnieva sa, že uplatňovanie pravidiel 
štátnej pomoci v rámci programov politiky 
súdržnosti by bolo možné lepšie dosiahnuť 
zameriavaním sa na podporu veľkého 
rozsahu, zjednodušením pravidiel, 
zvýšením stropu de minimis na hodnotu 
500 000 EUR a rozšírením horizontálnych 
kategórií v splnomocňujúcom nariadení a 
rozsahu pravidiel o skupinových 
výnimkách vo všeobecnom nariadení o 
skupinových výnimkách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Giommaria Uggias

Návrh uznesenia
Odsek 7a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. domnieva sa, že zvýšenie hranice pre 
pomoc de minimis s osobitným dôrazom 
na poľnohospodárske, dopravné a 
rybárske odvetvia môže prispieť k 
vyrovnaniu konkurencieschopnosti 
ostrovných území s územiami na pevnine, 
aby sa tak zmenšili rozdiely v úrovni 
rozvoja medzi európskymi regiónmi a 
zabezpečila sa ich účinná integrácia do 
jednotného trhu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 95
Tamás Deutsch

Návrh uznesenia
Odsek 7a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. pokiaľ ide o nadobudnutie účinnosti, 
nové usmernenia by sa mali prijať 
najneskôr začiatkom apríla 2013, aby 
mohli členské štáty vypracovať svoje 
mapy regionálnej pomoci, aby ich 
Komisia stihla schváliť a aby navrhli 
svoje nové systémy pomoci platné od 
1. januára 2014; vzhľadom na to a keďže 
je zrejmé, že prijatie nových usmernení o 
regionálnej pomoci sa uskutoční najskôr 
toto leto, a keďže nové nariadenie o 
skupinových výnimkách je prisľúbené 
v novembri – decembri 2013, je potrebné 
predĺženie platnosti súčasných pravidiel 
prinajmenšom na 6 ďalších mesiacov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Maria do Céu Patrão Neves, Maurice Ponga

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. opätovne vyzýva Komisiu, aby stanovila 
podrobné kritériá pre rozlišovanie medzi 
významnými a menej významnými 
prípadmi štátnej pomoci;

8. opätovne vyzýva Komisiu, aby stanovila 
podrobné kritériá pre rozlišovanie medzi 
významnými a menej významnými 
prípadmi štátnej pomoci a aby objasnila 
svoje vymedzenie štátnej pomoci 
poskytovanej najvzdialenejším regiónom, 
keďže väčšina pomoci alebo systémov 
pomoci nenarúša hospodársku súťaž a 
nemá vplyv na obchod medzi členskými 
štátmi, ako sa uvádza v niekoľkých 
rozhodnutiach Komisie týkajúcich sa 
okrem iného najvzdialenejších regiónov 
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(rozhodnutie C(2012)7442 v konečnom 
znení);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. opätovne vyzýva Komisiu, aby stanovila 
podrobné kritériá pre rozlišovanie medzi 
významnými a menej významnými 
prípadmi štátnej pomoci;

8. opätovne vyzýva Komisiu, aby okamžite 
poskytla jasné usmernenia na 
posudzovanie toho, čo je štátnou pomocou 
podľa vymedzenia v článku 107 ods. 1 
ZFEÚ a čo ňou nie je, a aby tiež stanovila 
podrobné kritériá pre rozlišovanie medzi 
významnými a menej významnými 
prípadmi štátnej pomoci, ako sa uvádza 
v pláne modernizácie štátnej pomoci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Elisabeth Schroedter

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zastáva názor, že uplatňovanie pravidiel 
štátnej pomoci v rámci programov politiky 
súdržnosti v projektoch týkajúcich sa 
infraštruktúry využívanej na hospodársku 
činnosť, konkrétne po uvedenom rozsudku 
Súdneho dvora v spojených prípadoch 
Mitteldeutsche Flughafen a Flughafen 
Leipzig/Halle vs. Komisia, môže viesť k 
zvýšeniu administratívneho zaťaženia 
miestnych a regionálnych orgánov a/alebo 
ich verejných subjektov; zdôrazňuje že 
vykonávanie týchto projektov môžu 
ohroziť náročné pravidlá finančného 

9. zastáva názor, že uplatňovanie pravidiel 
štátnej pomoci v rámci programov politiky 
súdržnosti v projektoch týkajúcich sa 
infraštruktúry využívanej na hospodársku 
činnosť môže viesť k výraznému zvýšeniu 
administratívneho zaťaženia miestnych a 
regionálnych orgánov a/alebo ich 
verejných subjektov;
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riadenia vrátane pravidiel o zrušení 
viazanosti, ktoré platia pre politiku 
súdržnosti a prax podávania sťažností pri 
postupoch súvisiacich so štátnou 
pomocou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Mojca Kleva Kekuš

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zastáva názor, že uplatňovanie pravidiel 
štátnej pomoci v rámci programov politiky 
súdržnosti v projektoch týkajúcich sa 
infraštruktúry využívanej na hospodársku 
činnosť, konkrétne po uvedenom 
rozsudku Súdneho dvora v spojených 
prípadoch Mitteldeutsche Flughafen a 
Flughafen Leipzig/Halle vs. Komisia, môže 
viesť k zvýšeniu administratívneho 
zaťaženia miestnych a regionálnych 
orgánov a/alebo ich verejných subjektov; 
zdôrazňuje že vykonávanie týchto 
projektov môžu ohroziť náročné pravidlá 
finančného riadenia vrátane pravidiel o 
zrušení viazanosti, ktoré platia pre politiku 
súdržnosti a prax podávania sťažností pri 
postupoch súvisiacich so štátnou pomocou;

9. zastáva názor, že pokiaľ ide o rozsudok 
Súdneho dvora v spojených prípadoch 
Mitteldeutsche Flughafen a Flughafen 
Leipzig/Halle v. Komisia, je dôležité 
zaručiť správne uplatňovanie pravidiel 
štátnej pomoci v rámci programov politiky 
súdržnosti v infraštruktúrnych projektoch 
využívaných na hospodárske činnosti, aby 
sa zaistilo, že miestne a regionálne orgány 
a/ani ich verejné subjekty nemusia čeliť 
žiadnej ďalšej administratívnej záťaži; 
zdôrazňuje že vykonávanie týchto 
projektov by nemalo ohroziť náročné 
pravidlá finančného riadenia vrátane 
pravidiel o zrušení viazanosti, ktoré platia 
pre politiku súdržnosti a prax podávania 
sťažností pri postupoch súvisiacich so 
štátnou pomocou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Erminia Mazzoni

Návrh uznesenia
Odsek 10
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. opakuje svoju požiadavku, aby sa 
ujasnilo hodnotenie štátnej pomoci 
udelenej podľa všeobecného nariadenia o 
skupinových výnimkách zo strany 
členských štátov, keďže toto hodnotenie 
predstavuje osobitné ťažkosti nielen pre 
malé a stredné podniky, ale aj pre miestne 
a regionálne orgány a ich subjekty podľa 
programovacieho obdobia politiky 
súdržnosti na obdobie 2014 – 2020;

10. s cieľom zaistiť zjednodušený, ale 
jednotný prístup opakuje svoju 
požiadavku, aby sa ujasnilo hodnotenie 
štátnej pomoci udelenej podľa 
všeobecného nariadenia o skupinových 
výnimkách zo strany členských štátov, 
keďže toto hodnotenie predstavuje osobitné 
ťažkosti nielen pre malé a stredné podniky, 
ale aj pre miestne a regionálne orgány a ich 
subjekty podľa programovacieho obdobia 
politiky súdržnosti na obdobie 2014 –
2020; zdôrazňuje, že zjednodušenie by sa 
nemalo dosahovať na úkor presadzovania 
práva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Erminia Mazzoni

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že všeobecné podmienky 
ex-ante pre poskytovanie štátnej pomoci v 
rámci politiky súdržnosti si vyžaduje, aby 
Komisia uplatňovala proaktívnejší prístup 
v prípadoch štátnej pomoci, najmä čo sa 
týka objemu a rozsahu pomoci vyňatej z zo 
zvýšenej požiadavky oznamovania; súhlasí 
s názorom Dvora audítorov v tom, že 
Komisia by mala zvýšiť informovanosť o 
povinnosti oznamovania, propagovať 
najlepšie postupy, poskytovať cielené 
informácie o rôznych druhov oznamovania 
a buď zabezpečovať uverejňovanie 
pravidelne aktualizovanej sekcie, ktorá sa 
zaoberá najčastejšie kladenými otázkami, 
na stránke Komisie – GR pre hospodársku 
súťaž, alebo vytvoriť linku podpory pre 
otázky týkajúce sa výkladu usmernení;

11. zdôrazňuje, že všeobecné podmienky 
ex-ante pre poskytovanie štátnej pomoci v 
rámci národných systémov a tiež politiky 
súdržnosti si vyžaduje, aby Komisia 
uplatňovala proaktívnejší prístup v 
prípadoch štátnej pomoci, najmä čo sa týka 
objemu a rozsahu pomoci vyňatej zo 
zvýšenej požiadavky oznamovania; žiada 
Komisiu, aby v rámci podmienenosti ex-
ante zaviedla tzv. finančné stropy na 
základe počtu obyvateľstva prijímajúceho 
pomoc, ktoré sa budú pravidelne 
posudzovať; súhlasí s názorom Dvora 
audítorov v tom, že Komisia by mala 
zvýšiť informovanosť o povinnosti 
oznamovania, propagovať najlepšie 
postupy, poskytovať cielené informácie o 
rôznych druhoch oznamovania a buď 
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zabezpečovať uverejňovanie pravidelne 
aktualizovanej sekcie, ktorá sa zaoberá 
najčastejšie kladenými otázkami, na 
stránke Komisie – GR pre hospodársku 
súťaž, alebo vytvoriť linku podpory pre 
otázky týkajúce sa výkladu usmernení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Oldřich Vlasák

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že všeobecné podmienky 
ex-ante pre poskytovanie štátnej pomoci v 
rámci politiky súdržnosti si vyžaduje, aby 
Komisia uplatňovala proaktívnejší prístup 
v prípadoch štátnej pomoci, najmä čo sa 
týka objemu a rozsahu pomoci vyňatej z zo 
zvýšenej požiadavky oznamovania; súhlasí 
s názorom Dvora audítorov v tom, že 
Komisia by mala zvýšiť informovanosť o 
povinnosti oznamovania, propagovať 
najlepšie postupy, poskytovať cielené 
informácie o rôznych druhov oznamovania 
a buď zabezpečovať uverejňovanie 
pravidelne aktualizovanej sekcie, ktorá sa 
zaoberá najčastejšie kladenými otázkami, 
na stránke Komisie – GR pre hospodársku 
súťaž, alebo vytvoriť linku podpory pre 
otázky týkajúce sa výkladu usmernení;

11. zdôrazňuje, že všeobecné podmienky 
ex-ante pre poskytovanie štátnej pomoci v 
rámci politiky súdržnosti si vyžaduje, aby 
Komisia uplatňovala proaktívnejší prístup 
v prípadoch štátnej pomoci, najmä čo sa 
týka objemu a rozsahu pomoci vyňatej zo 
zvýšenej požiadavky oznamovania; súhlasí 
s názorom Dvora audítorov v tom, že 
Komisia by mala zvýšiť informovanosť o 
povinnosti oznamovania, propagovať 
najlepšie postupy, poskytovať cielené 
informácie o rôznych druhoch
oznamovania, zabezpečovať uverejňovanie 
pravidelne aktualizovanej sekcie, ktorá sa 
zaoberá najčastejšie kladenými otázkami, 
na stránke Komisie – GR pre hospodársku 
súťaž, a vytvoriť linku podpory pre otázky 
týkajúce sa výkladu usmernení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Younous Omarjee

Návrh uznesenia
Odsek 12
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. domnieva sa, že členské štáty by svoju 
činnosť mali lepšie koordinovať s 
Komisiou, najmä pokiaľ ide o kvalitu a 
presnosť informácií, ktoré majú predložiť, 
a správ, ktoré majú vypracovať; vyzýva 
členské štáty, aby zabezpečili náležité 
uplatňovanie podmienok ex-ante 
týkajúcich sa štátnej pomoci v súlade s 
politikou súdržnosti, a tiež zlepšili 
dodržiavanie pravidiel štátnej pomoci na 
úrovni jednotlivých štátov;

12. domnieva sa, že členské štáty by svoju 
činnosť mali lepšie koordinovať s 
Komisiou, najmä pokiaľ ide o kvalitu a 
presnosť informácií, ktoré majú predložiť, 
a správ, ktoré majú vypracovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Erminia Mazzoni

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. domnieva sa, že členské štáty by svoju 
činnosť mali lepšie koordinovať s 
Komisiou, najmä pokiaľ ide o kvalitu a 
presnosť informácií, ktoré majú predložiť, 
a správ, ktoré majú vypracovať; vyzýva 
členské štáty, aby zabezpečili náležité 
uplatňovanie podmienok ex-ante 
týkajúcich sa štátnej pomoci v súlade s 
politikou súdržnosti, a tiež zlepšili 
dodržiavanie pravidiel štátnej pomoci na 
úrovni jednotlivých štátov;

12. domnieva sa, že členské štáty by svoju 
činnosť mali lepšie koordinovať s 
Komisiou, najmä pokiaľ ide o kvalitu a 
presnosť informácií, ktoré majú predložiť, 
a správ, ktoré majú vypracovať; vyzýva 
členské štáty, aby zabezpečili náležité 
uplatňovanie podmienok ex-ante 
týkajúcich sa štátnej pomoci v súlade s 
politikou súdržnosti, a tiež zlepšili 
dodržiavanie pravidiel štátnej pomoci na 
úrovni jednotlivých štátov; v tejto 
súvislosti treba uvažovať o zavedení tzv. 
finančných stropov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Mojca Kleva Kekuš
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Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. domnieva sa, že členské štáty by svoju 
činnosť mali lepšie koordinovať s 
Komisiou, najmä pokiaľ ide o kvalitu a 
presnosť informácií, ktoré majú predložiť, 
a správ, ktoré majú vypracovať; vyzýva 
členské štáty, aby zabezpečili náležité 
uplatňovanie podmienok ex-ante 
týkajúcich sa štátnej pomoci v súlade s 
politikou súdržnosti, a tiež zlepšili 
dodržiavanie pravidiel štátnej pomoci na 
úrovni jednotlivých štátov;

12. domnieva sa, že členské štáty a regióny 
by svoju činnosť mali lepšie koordinovať s 
Komisiou, najmä pokiaľ ide o kvalitu a 
presnosť informácií, ktoré majú predložiť, 
a správ, ktoré majú vypracovať; vyzýva 
členské štáty, aby zabezpečili náležité 
uplatňovanie podmienok ex-ante 
týkajúcich sa štátnej pomoci v súlade s 
politikou súdržnosti, a tiež zlepšili 
dodržiavanie pravidiel štátnej pomoci na 
úrovni jednotlivých štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Erminia Mazzoni

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
svoje informačné kampane o pravidlách 
štátnej pomoci zameriavali konkrétne na 
regionálne a miestne orgány, z ktorých 
mnohé udelili štátnu podporu len 
zriedkavo, a preto majú iba obmedzené 
poznatky o pravidlách, ktoré sa na ňu 
vzťahujú; vyzýva Komisiu, aby túto 
skutočnosť vzala do úvahy pri hodnotení 
podmienok ex-ante, ktoré platia pre 
poskytovanie štátnej pomoci v členských 
štátoch;

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
svoje informačné kampane o pravidlách 
štátnej pomoci zameriavali konkrétne na 
regionálne a miestne orgány, z ktorých 
mnohé udelili štátnu podporu len 
zriedkavo, a preto majú iba obmedzené 
poznatky o pravidlách, ktoré sa na ňu 
vzťahujú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Elisabeth Schroedter

Návrh uznesenia
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Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. nazdáva sa, že niektoré novo navrhnuté 
pravidlá v návrhu usmernení o regionálnej 
štátnej pomoci na zóny na obdobie 2014 –
2020 – ako sú protichodné scenáre, jasný 
dôkaz, že pomoc má vplyv na výber 
investícií alebo na podmienku, že práce na 
projekte sa nesmú začať skôr, než verejné 
orgány príjmu rozhodnutie o udelení 
pomoci – ktoré by Komisia v nastávajúcom 
období rada zaviedla tak pre podniky 
uchádzajúce sa o stimuly, ako aj pre 
členské štáty a ich regionálne a miestne 
štruktúry, sú v rozpore so zásadou 
zjednodušenia a odbyrokratizovania, 
ktorú presadzuje v politike súdržnosti a 
ostatných európskych a vnútroštátnych 
politikách; opakuje, že takéto pravidlá 
môžu znamenať, že určité projekty budú 
vylúčené z investičnej pomoci;

14. nazdáva sa, že niektoré novo navrhnuté 
pravidlá v návrhu usmernení o regionálnej 
štátnej pomoci na zóny na obdobie 2014 –
2020 – ako sú protichodné scenáre, jasný 
dôkaz, že pomoc má vplyv na výber 
investícií, alebo podmienka, že práce na 
projekte sa nesmú začať skôr, než verejné 
orgány prijmú rozhodnutie o udelení 
pomoci – ktoré by Komisia v nastávajúcom 
období rada zaviedla tak pre podniky 
uchádzajúce sa o stimuly, ako aj pre 
členské štáty a ich regionálne a miestne 
štruktúry, zlepšia spôsobilosť výberu 
operácií a efektívnosť výdavkov; uznáva, 
že takéto pravidlá môžu znamenať, že 
určité projekty budú vylúčené z investičnej 
pomoci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Mojca Kleva Kekuš

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. nazdáva sa, že niektoré novo navrhnuté 
pravidlá v návrhu usmernení o regionálnej 
štátnej pomoci na zóny na obdobie 2014 –
2020 – ako sú protichodné scenáre, jasný 
dôkaz, že pomoc má vplyv na výber 
investícií alebo na podmienku, že práce na 
projekte sa nesmú začať skôr, než verejné 
orgány príjmu rozhodnutie o udelení 
pomoci – ktoré by Komisia v nastávajúcom 
období rada zaviedla tak pre podniky 
uchádzajúce sa o stimuly, ako aj pre 
členské štáty a ich regionálne a miestne 

14. nazdáva sa, že niektoré novo navrhnuté 
pravidlá v návrhu usmernení o regionálnej 
štátnej pomoci na zóny na obdobie 2014 –
2020 – ako sú protichodné scenáre, jasný 
dôkaz, že pomoc má vplyv na výber 
investícií, alebo podmienka, že práce na 
projekte sa nesmú začať skôr, než verejné 
orgány prijmú rozhodnutie o udelení 
pomoci – ktoré by Komisia v nastávajúcom 
období rada uplatňovala tak pre podniky 
uchádzajúce sa o stimuly, ako aj pre 
členské štáty a ich regionálne a miestne 
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štruktúry, sú v rozpore so zásadou 
zjednodušenia a odbyrokratizovania, ktorú 
presadzuje v politike súdržnosti a ostatných 
európskych a vnútroštátnych politikách; 
opakuje, že takéto pravidlá môžu 
znamenať, že určité projekty budú 
vylúčené z investičnej pomoci;

štruktúry, by mali byť v súlade so zásadou 
zjednodušenia a odbyrokratizovania, ktorú 
presadzuje v politike súdržnosti a ostatných 
európskych a vnútroštátnych politikách; 
opakuje, že takéto pravidlá môžu 
znamenať, že určité projekty budú 
vylúčené z investičnej pomoci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Oldřich Vlasák

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. nazdáva sa, že niektoré novo navrhnuté 
pravidlá v návrhu usmernení o regionálnej 
štátnej pomoci na zóny na obdobie 2014 –
2020 – ako sú protichodné scenáre, jasný 
dôkaz, že pomoc má vplyv na výber 
investícií alebo na podmienku, že práce na 
projekte sa nesmú začať skôr, než verejné 
orgány príjmu rozhodnutie o udelení 
pomoci – ktoré by Komisia v nastávajúcom 
období rada zaviedla tak pre podniky 
uchádzajúce sa o stimuly, ako aj pre 
členské štáty a ich regionálne a miestne 
štruktúry, sú v rozpore so zásadou 
zjednodušenia a odbyrokratizovania, ktorú 
presadzuje v politike súdržnosti a ostatných 
európskych a vnútroštátnych politikách; 
opakuje, že takéto pravidlá môžu 
znamenať, že určité projekty budú 
vylúčené z investičnej pomoci;

14. nazdáva sa, že niektoré novo navrhnuté 
pravidlá v návrhu usmernení o regionálnej 
štátnej pomoci na zóny na obdobie 2014 –
2020 – ako sú protichodné scenáre, jasný 
dôkaz, že pomoc má vplyv na výber 
investícií, alebo podmienka, že práce na 
projekte sa nesmú začať skôr, než verejné 
orgány prijmú rozhodnutie o udelení 
pomoci – ktoré by Komisia v nastávajúcom 
období rada zaviedla tak pre podniky 
uchádzajúce sa o stimuly, ako aj pre 
členské štáty a ich regionálne a miestne 
štruktúry, sú v rozpore so zásadou 
zjednodušenia a odbyrokratizovania, ktorú 
presadzuje v politike súdržnosti a ostatných 
európskych a vnútroštátnych politikách; 
opakuje, že takéto pravidlá môžu 
znamenať, že určité projekty budú 
vylúčené z investičnej pomoci alebo že 
nikdy nebudú mať možnosť, aby sa 
začali;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Hermann Winkler
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Návrh uznesenia
Odsek 14a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. zastáva názor, že poskytovanie štátnej 
pomoci podľa systému regionálnej štátnej 
pomoci by malo skutočne prispievať 
k regionálnemu rozvoju; žiada Komisiu, 
aby zabezpečila, že administratívne 
a zákonné prekážky (napríklad povinnosti 
týkajúce sa transparentnosti) budú čo 
najprimeranejšie, aby sa čo najviac znížila 
administratívna záťaž a aby podniky 
neboli nútené zverejňovať potenciálne 
škodlivé údaje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Younous Omarjee

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje význam pravidiel 
regionálnej a sektorovo špecifickej štátnej 
pomoci pre prilákanie priamych 
zahraničných investícií do EÚ a jej 
regiónov, a tiež pre zabezpečenie ich 
konkurencieschopnosti;

15. zdôrazňuje význam pravidiel 
regionálnej a sektorovo špecifickej štátnej 
pomoci pre prilákanie priamych 
zahraničných investícií do EÚ a jej 
regiónov a tiež pre zabezpečenie ich 
konkurencieschopnosti, čo pomôže 
dosahovať hospodársku, sociálnu 
a územnú súdržnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh uznesenia
Odsek 15
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje význam pravidiel 
regionálnej a sektorovo špecifickej štátnej 
pomoci pre prilákanie priamych 
zahraničných investícií do EÚ a jej 
regiónov, a tiež pre zabezpečenie ich 
konkurencieschopnosti;

15. zdôrazňuje význam jasných 
a jednoduchých pravidiel regionálnej a 
sektorovo špecifickej štátnej pomoci pre 
prilákanie priamych zahraničných 
investícií do EÚ a jej regiónov, a tiež pre 
zabezpečenie ich konkurencieschopnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Oldřich Vlasák

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje význam pravidiel 
regionálnej a sektorovo špecifickej štátnej 
pomoci pre prilákanie priamych 
zahraničných investícií do EÚ a jej 
regiónov, a tiež pre zabezpečenie ich 
konkurencieschopnosti;

15. zdôrazňuje význam pravidiel 
regionálnej a tiež sektorovo špecifickej 
štátnej pomoci pre prilákanie priamych 
zahraničných investícií do EÚ a jej 
regiónov, a tiež pre zabezpečenie ich 
konkurencieschopnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Francesca Barracciu

Návrh uznesenia
Odsek 15a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
prijala opatrenia, ako je zvýšenie prahovej 
hodnoty pomoci de minimis pre ostrovy, 
s osobitným dôrazom na 
poľnohospodárske, dopravné a rybárske 
odvetvia, ktoré prispievajú k vyrovnaniu 
konkurencieschopnosti ostrovných území 
s územiami na pevnine, aby sa zmenšili 
rozdiely v úrovniach rozvoja medzi 
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európskymi regiónmi a zabezpečila ich 
účinná integrácia do jednotného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Jens Nilsson

Návrh uznesenia
Odsek 15a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. poukazuje na význam opatrení 
v oblasti štátnej pomoci v regiónoch 
s trvalými nedostatkami a malou hustotou 
obyvateľstva, a preto sa domnieva, že sa 
naďalej musí zachovať možnosť štátnej 
pomoci v prípadoch, keď je potrebná aj 
primeraná na účely boja proti znižovaniu 
počtu obyvateľov, na vytváranie 
pracovných miest a prínos 
k hospodárskemu rastu v Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Elisabeth Schroedter

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. nazdáva sa, že vylúčenie veľkých 
podnikov z pravidiel štátnej pomoci v 
oblastiach uvedených v článku 107 ods. 3 
písm. c) ZFEÚ nie je odôvodnené 
vzhľadom na ich podiel na zamestnanosti, 
dodávateľský reťazec, ktorý vytvárajú s 
malými a strednými podnikmi, ich 
spoločné zapojenie do výskumu a rozvoja 
a na úlohu, ktorú zohrávajú v 
hospodárskej kríze; domnieva sa, že
prítomnosť veľkých podnikov je často 
kľúčom k úspechu malých a stredných 

16. nazdáva sa, že vylúčenie veľkých 
podnikov z pravidiel štátnej pomoci v 
oblastiach uvedených v článku 107 ods. 3 
písm. c) ZFEÚ treba zvážiť vzhľadom na 
chýbajúci motivačný účinok pre veľké 
podniky, ako to naznačujú dôkazy;
pripomína však, že prítomnosť veľkých 
podnikov je často kľúčom k úspechu 
malých a stredných podnikov, ktoré majú 
prospech zo skupín vedených veľkými 
podnikmi, ako aj z ich subdodávateľskej 
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podnikov, ktoré majú prospech zo skupín 
vedených veľkými podnikmi, ako aj z ich 
subdodávateľskej činnosti; zdôrazňuje, že 
takéto rozhodnutie môže viesť k strate 
zamestnanosti a obmedzeniu hospodárskej 
činnosti v regiónoch a k presunu 
podnikov do iných oblastí, či už v rámci 
EÚ, alebo mimo nej;

činnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Michael Theurer

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. nazdáva sa, že vylúčenie veľkých 
podnikov z pravidiel štátnej pomoci v 
oblastiach uvedených v článku 107 ods. 3 
písm. c) ZFEÚ nie je odôvodnené 
vzhľadom na ich podiel na zamestnanosti, 
dodávateľský reťazec, ktorý vytvárajú s 
malými a strednými podnikmi, ich 
spoločné zapojenie do výskumu a rozvoja a 
na úlohu, ktorú zohrávajú v hospodárskej 
kríze; domnieva sa, že prítomnosť veľkých 
podnikov je často kľúčom k úspechu 
malých a stredných podnikov, ktoré majú 
prospech zo skupín vedených veľkými 
podnikmi, ako aj z ich subdodávateľskej 
činnosti; zdôrazňuje, že takéto rozhodnutie 
môže viesť k strate zamestnanosti a 
obmedzeniu hospodárskej činnosti v 
regiónoch a k presunu podnikov do iných 
oblastí, či už v rámci EÚ, alebo mimo nej;

16. nazdáva sa, že vylúčenie veľkých 
podnikov z pravidiel štátnej pomoci v 
oblastiach uvedených v článku 107 ods. 3 
písm. c) ZFEÚ nie je odôvodnené 
vzhľadom na ich podiel na zamestnanosti, 
dodávateľský reťazec, ktorý vytvárajú s 
malými a strednými podnikmi, ich 
spoločné zapojenie do výskumu a rozvoja a 
na úlohu, ktorú zohrávajú v hospodárskej 
kríze; pripomína, že podniky, ktoré svojou 
štruktúrou pripomínajú MSP, ako 
napríklad rodinné podniky, nemusia 
nevyhnutne vyhovovať vymedzeniu 
Európskej komisie, ale pritom čelia 
rovnakým problémom, a preto by nemali 
byť vylúčené z regionálnej štátnej 
pomoci; domnieva sa, že prítomnosť 
veľkých podnikov je často kľúčom k 
úspechu malých a stredných podnikov, 
ktoré majú prospech zo skupín vedených 
veľkými podnikmi, ako aj z ich 
subdodávateľskej činnosti; zdôrazňuje, že 
takéto rozhodnutie môže viesť k strate 
zamestnanosti a obmedzeniu hospodárskej 
činnosti v regiónoch a k presunu podnikov 
do iných oblastí, či už v rámci EÚ, alebo 
mimo nej;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Hermann Winkler

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. nazdáva sa, že vylúčenie veľkých 
podnikov z pravidiel štátnej pomoci v 
oblastiach uvedených v článku 107 ods. 3 
písm. c) ZFEÚ nie je odôvodnené 
vzhľadom na ich podiel na zamestnanosti, 
dodávateľský reťazec, ktorý vytvárajú s 
malými a strednými podnikmi, ich 
spoločné zapojenie do výskumu a rozvoja a 
na úlohu, ktorú zohrávajú v hospodárskej 
kríze; domnieva sa, že prítomnosť veľkých 
podnikov je často kľúčom k úspechu 
malých a stredných podnikov, ktoré majú 
prospech zo skupín vedených veľkými 
podnikmi, ako aj z ich subdodávateľskej 
činnosti; zdôrazňuje, že takéto rozhodnutie 
môže viesť k strate zamestnanosti a 
obmedzeniu hospodárskej činnosti v 
regiónoch a k presunu podnikov do iných 
oblastí, či už v rámci EÚ, alebo mimo nej;

16. nazdáva sa, že vylúčenie veľkých 
podnikov z pravidiel štátnej pomoci v 
oblastiach uvedených v článku 107 ods. 3 
písm. c) ZFEÚ nie je odôvodnené 
vzhľadom na ich podiel na zamestnanosti, 
dodávateľský reťazec, ktorý vytvárajú s 
malými a strednými podnikmi, ich 
spoločné zapojenie do výskumu a rozvoja a 
na úlohu, ktorú zohrávajú v hospodárskej 
kríze; domnieva sa, že prítomnosť veľkých 
podnikov je často kľúčom k úspechu 
malých a stredných podnikov, ktoré majú 
prospech zo skupín vedených veľkými 
podnikmi, ako aj z ich subdodávateľskej 
činnosti; zdôrazňuje, že takéto rozhodnutie 
môže viesť k strate zamestnanosti a 
obmedzeniu hospodárskej činnosti v 
regiónoch a k presunu podnikov do iných 
oblastí, či už v rámci EÚ, alebo mimo nej; 
preto trvá na nevylučovaní veľkých 
podnikov z týchto pravidiel regionálnej 
štátnej pomoci v oblastiach „c“ 
spomínaných vyššie, najmä v prípade
podnikov, ktoré majú pre región inovačný 
potenciál;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Návrh uznesenia
Odsek 16
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. nazdáva sa, že vylúčenie veľkých 
podnikov z pravidiel štátnej pomoci v 
oblastiach uvedených v článku 107 ods. 3 
písm. c) ZFEÚ nie je odôvodnené 
vzhľadom na ich podiel na zamestnanosti, 
dodávateľský reťazec, ktorý vytvárajú s 
malými a strednými podnikmi, ich 
spoločné zapojenie do výskumu a rozvoja a 
na úlohu, ktorú zohrávajú v hospodárskej 
kríze; domnieva sa, že prítomnosť veľkých 
podnikov je často kľúčom k úspechu 
malých a stredných podnikov, ktoré majú 
prospech zo skupín vedených veľkými 
podnikmi, ako aj z ich subdodávateľskej 
činnosti; zdôrazňuje, že takéto rozhodnutie 
môže viesť k strate zamestnanosti a 
obmedzeniu hospodárskej činnosti v 
regiónoch a k presunu podnikov do iných 
oblastí, či už v rámci EÚ, alebo mimo nej;

16. nazdáva sa, že vylúčenie veľkých 
podnikov z pravidiel štátnej pomoci v 
oblastiach uvedených v článku 107 ods. 3 
písm. c) ZFEÚ nie je odôvodnené 
vzhľadom na ich podiel na zamestnanosti, 
dodávateľský reťazec, ktorý vytvárajú s 
malými a strednými podnikmi, ich 
spoločné zapojenie do výskumu a rozvoja a 
na úlohu, ktorú zohrávajú v hospodárskej 
kríze; domnieva sa, že prítomnosť veľkých 
podnikov je často kľúčom k úspechu 
malých a stredných podnikov, ktoré majú 
prospech zo skupín vedených veľkými 
podnikmi, ako aj z ich subdodávateľskej 
činnosti; pripomína, že aj Komisia uznala 
reťazový účinok a prístup na svetové trhy, 
ktorý vzniká v dôsledku investícií veľkých 
spoločností; zdôrazňuje, že takéto 
rozhodnutie môže viesť k strate 
zamestnanosti a obmedzeniu hospodárskej 
činnosti v regiónoch a k presunu podnikov 
do iných oblastí, či už v rámci EÚ, alebo 
mimo nej;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. nazdáva sa, že vylúčenie veľkých 
podnikov z pravidiel štátnej pomoci v 
oblastiach uvedených v článku 107 ods. 3 
písm. c) ZFEÚ nie je odôvodnené 
vzhľadom na ich podiel na zamestnanosti, 
dodávateľský reťazec, ktorý vytvárajú s 
malými a strednými podnikmi, ich 
spoločné zapojenie do výskumu a rozvoja a 
na úlohu, ktorú zohrávajú v hospodárskej 

16. nazdáva sa, že vylúčenie veľkých 
podnikov z pravidiel štátnej pomoci v 
oblastiach uvedených v článku 107 ods. 3 
písm. c) ZFEÚ nie je odôvodnené 
vzhľadom na ich podiel na zamestnanosti, 
dodávateľský reťazec, ktorý vytvárajú s 
malými a strednými podnikmi, ich 
spoločné zapojenie do výskumu a rozvoja a 
na úlohu, ktorú zohrávajú v riešení 
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kríze; domnieva sa, že prítomnosť veľkých 
podnikov je často kľúčom k úspechu 
malých a stredných podnikov, ktoré majú 
prospech zo skupín vedených veľkými 
podnikmi, ako aj z ich subdodávateľskej 
činnosti; zdôrazňuje, že takéto rozhodnutie 
môže viesť k strate zamestnanosti a 
obmedzeniu hospodárskej činnosti v 
regiónoch a k presunu podnikov do iných 
oblastí, či už v rámci EÚ, alebo mimo nej;

hospodárskej krízy; domnieva sa, že 
prítomnosť veľkých podnikov je často 
kľúčom k úspechu malých a stredných 
podnikov, ktoré majú prospech zo skupín 
vedených veľkými podnikmi, ako aj z ich 
subdodávateľskej činnosti; zdôrazňuje, že 
takéto rozhodnutie môže viesť k strate 
zamestnanosti a obmedzeniu hospodárskej 
činnosti v regiónoch, zníženiu regionálnej 
konkurencieschopnosti a atraktívnosti pre 
zahraničné investície a k presunu 
podnikov do iných oblastí, či už v rámci 
EÚ, alebo mimo nej;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Mojca Kleva Kekuš

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. nazdáva sa, že vylúčenie veľkých 
podnikov z pravidiel štátnej pomoci v 
oblastiach uvedených v článku 107 ods. 3 
písm. c) ZFEÚ nie je odôvodnené 
vzhľadom na ich podiel na zamestnanosti, 
dodávateľský reťazec, ktorý vytvárajú s 
malými a strednými podnikmi, ich 
spoločné zapojenie do výskumu a rozvoja a 
na úlohu, ktorú zohrávajú v hospodárskej 
kríze; domnieva sa, že prítomnosť veľkých 
podnikov je často kľúčom k úspechu 
malých a stredných podnikov, ktoré majú 
prospech zo skupín vedených veľkými 
podnikmi, ako aj z ich subdodávateľskej 
činnosti; zdôrazňuje, že takéto rozhodnutie 
môže viesť k strate zamestnanosti a 
obmedzeniu hospodárskej činnosti v 
regiónoch a k presunu podnikov do iných 
oblastí, či už v rámci EÚ, alebo mimo nej;

16. (netýka sa slovenskej verzie)      

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 122
Joachim Zeller

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. nazdáva sa, že vylúčenie veľkých 
podnikov z pravidiel štátnej pomoci v 
oblastiach uvedených v článku 107 ods. 3 
písm. c) ZFEÚ nie je odôvodnené 
vzhľadom na ich podiel na zamestnanosti, 
dodávateľský reťazec, ktorý vytvárajú s 
malými a strednými podnikmi, ich 
spoločné zapojenie do výskumu a rozvoja a 
na úlohu, ktorú zohrávajú v hospodárskej 
kríze; domnieva sa, že prítomnosť veľkých 
podnikov je často kľúčom k úspechu 
malých a stredných podnikov, ktoré majú 
prospech zo skupín vedených veľkými 
podnikmi, ako aj z ich subdodávateľskej 
činnosti; zdôrazňuje, že takéto rozhodnutie 
môže viesť k strate zamestnanosti a 
obmedzeniu hospodárskej činnosti v 
regiónoch a k presunu podnikov do iných 
oblastí, či už v rámci EÚ, alebo mimo nej;

16. nazdáva sa, že vylúčenie veľkých 
podnikov z pravidiel štátnej pomoci v 
oblastiach uvedených v článku 107 ods. 3 
písm. c) ZFEÚ nie je odôvodnené 
vzhľadom na ich podiel na zamestnanosti, 
dodávateľský reťazec, ktorý vytvárajú s 
malými a strednými podnikmi, ich 
spoločné zapojenie do výskumu a rozvoja a 
na úlohu, ktorú zohrávajú v hospodárskej 
kríze; domnieva sa, že prítomnosť veľkých 
podnikov je často kľúčom k úspechu 
malých a stredných podnikov, ktoré majú 
prospech zo skupín vedených veľkými 
podnikmi, ako aj z ich subdodávateľskej 
činnosti; zdôrazňuje, že takéto rozhodnutie
môže viesť k strate zamestnanosti a 
obmedzeniu hospodárskej činnosti v 
regiónoch a k presunu podnikov do iných 
oblastí, či už v rámci EÚ, alebo mimo nej; 
preto zastáva názor, že sa musí zachovať 
oprávnenosť týchto podnikov na štátnu 
pomoc;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Younous Omarjee

Návrh uznesenia
Odsek 16a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. pripomína, že nariadenie 
a vymedzenie týkajúce sa veľkých 
podnikov by nemalo platiť pre 
najvzdialenejšie regióny;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 124
Nuno Teixeira

Návrh uznesenia
Odsek 16a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. domnieva sa, že nie sú potrebné 
žiadne ďalšie dôkazy o existujúcich 
štrukturálnych problémoch 
v najvzdialenejších regiónoch EÚ, keďže 
takéto problémy vyplývajú z trvalých 
nedostatkov týchto regiónov, ktoré sa 
uznávajú aj v primárnom práve EÚ; 
domnieva sa, že potreba pravidelného 
posudzovania vhodnosti štátnej pomoci 
v najvzdialenejších regiónoch by ohrozila 
bezpečnosť a predvídateľnosť potrebnú 
pre investorov a podniky pri vyhľadávaní 
trhových príležitostí v týchto zraniteľných 
regiónoch, a pripomína, že 
najvzdialenejšie regióny majú osobitný 
systém štátnej pomoci podľa článku 107 
ods. 3 písm. a) ZFEÚ postavený práve na 
týchto hľadiskách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Erminia Mazzoni

Návrh uznesenia
Odsek 16a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. navrhuje, aby v súvislosti s 
usmerneniami o regionálnej pomoci 
ustanovenia platné pre MSP v oblastiach 
„c“ platili aj pre spoločnosti so strednou 
kapitalizáciou (do 3 000 zamestnancov), 
ako ich vymedzuje EIB;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 126
Nuno Teixeira

Návrh uznesenia
Odsek 16b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16b. žiada Komisiu, aby v usmerneniach o 
regionálnej štátnej pomoci na obdobie 
2014 – 2020 jasne uviedla zásady 
neznižovania a časovej neobmedzenosti 
štátnej pomoci v najvzdialenejších 
regiónoch, na ktoré sa vzťahuje 
článok 107 ods. 3 písm. a) ZFEÚ, a žiada 
revidovanie vymedzenia štátnej pomoci, 
aby sa zohľadnila špecifická hospodárska 
a štrukturálna situácia najvzdialenejších 
regiónov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Mojca Kleva Kekuš

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. domnieva sa, že nároky veľkých
podnikov na stimuly štátnej pomoci by sa 
mali určovať nie na základe veľkosti 
podniku či odvetvia, v ktorom fungujú, ale 
na základe počtu pracovných miest, ktoré 
by mohli pomocou takéhoto stimulu 
vytvoriť, kvality týchto pracovných miest 
alebo udržateľnosti projektu; zdôrazňuje, 
že v súlade so zásadou subsidiarity by o 
tom, ktoré konkrétne projekty majú 
najvyšší potenciál dosiahnuť ciele politík 
EÚ, by mali rozhodovať členské štáty, 
príslušné regióny a miestne samosprávy;

17. domnieva sa, že nároky podnikov na 
stimuly štátnej pomoci by sa mali určovať 
nie na základe veľkosti podniku či 
odvetvia, v ktorom fungujú, ale na základe 
počtu pracovných miest, ktoré by mohli 
pomocou takéhoto stimulu vytvoriť a 
udržať, kvality týchto pracovných miest a
udržateľnosti projektu; okrem toho zastáva 
názor, že v záujme odstránenia rizika 
premiestnenia a zaručenia toho, že 
produktívne investície posilňujúce tvorbu 
pracovných miest a rastu prestanú 
poberať štátnu pomoc, by mala Komisia 
zmeniť doložku o zárukách, ktorá by 
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stanovovala povinnosť veľkých podnikov 
zachovať investície a vytvorené pracovné 
miesta v oblasti, kde sa poskytla štátna 
pomoc, počas 10 rokov alebo 5 rokov 
v prípade MSP; domnieva sa, že v prípade 
včasného premiestnenia by mal mať 
podnik povinnosť vrátiť poskytnutú 
pomoc; zdôrazňuje, že v súlade so zásadou 
subsidiarity by o tom, ktoré konkrétne 
projekty majú najvyšší potenciál dosiahnuť 
ciele politík EÚ, by mali rozhodovať 
členské štáty, príslušné regióny a miestne 
samosprávy v rámci európskeho rámca;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Elisabeth Schroedter

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. domnieva sa, že nároky veľkých 
podnikov na stimuly štátnej pomoci by sa 
mali určovať nie na základe veľkosti 
podniku či odvetvia, v ktorom fungujú, ale 
na základe počtu pracovných miest, ktoré 
by mohli pomocou takéhoto stimulu 
vytvoriť, kvality týchto pracovných miest 
alebo udržateľnosti projektu; zdôrazňuje, 
že v súlade so zásadou subsidiarity by o 
tom, ktoré konkrétne projekty majú 
najvyšší potenciál dosiahnuť ciele politík 
EÚ, by mali rozhodovať členské štáty, 
príslušné regióny a miestne samosprávy;

17. domnieva sa, že nároky veľkých 
podnikov na stimuly štátnej pomoci by sa 
mali určovať nielen na základe veľkosti 
podniku či odvetvia, v ktorom fungujú, ale 
aj na základe počtu pracovných miest, 
ktoré by mohli pomocou takéhoto stimulu 
vytvoriť, kvality a udržateľnosti týchto 
pracovných miest alebo udržateľnosti 
projektu ako celku vrátane dlhodobého
vplyvu na rozvoj dotknutého regiónu; 
zdôrazňuje, že v súlade so zásadou 
subsidiarity by o tom, ktoré konkrétne 
projekty majú najvyšší potenciál dosiahnuť 
ciele politík EÚ, by mali rozhodovať 
členské štáty, príslušné regióny a miestne 
samosprávy;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 129
Younous Omarjee

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. domnieva sa, že nároky veľkých 
podnikov na stimuly štátnej pomoci by sa 
mali určovať nie na základe veľkosti 
podniku či odvetvia, v ktorom fungujú, ale 
na základe počtu pracovných miest, ktoré 
by mohli pomocou takéhoto stimulu 
vytvoriť, kvality týchto pracovných miest 
alebo udržateľnosti projektu; zdôrazňuje, 
že v súlade so zásadou subsidiarity by o 
tom, ktoré konkrétne projekty majú 
najvyšší potenciál dosiahnuť ciele politík 
EÚ, by mali rozhodovať členské štáty, 
príslušné regióny a miestne samosprávy;

17. domnieva sa, že nároky veľkých 
podnikov na stimuly štátnej pomoci by sa 
mali určovať nie na základe veľkosti 
podniku či odvetvia, v ktorom fungujú, ale 
na základe počtu pracovných miest, ktoré 
by mohli pomocou takéhoto stimulu 
vytvoriť, kvality týchto pracovných miest, 
udržateľnosti projektu a prínosu projektu 
k sociálnej súdržnosti; zdôrazňuje, že v 
súlade so zásadou subsidiarity by o tom, 
ktoré konkrétne projekty majú najvyšší 
potenciál dosiahnuť ciele politík EÚ, by 
mali rozhodovať členské štáty, príslušné 
regióny a miestne samosprávy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Wojciech Michał Olejniczak

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. domnieva sa, že nároky veľkých 
podnikov na stimuly štátnej pomoci by sa 
mali určovať nie na základe veľkosti 
podniku či odvetvia, v ktorom fungujú, ale 
na základe počtu pracovných miest, ktoré 
by mohli pomocou takéhoto stimulu 
vytvoriť, kvality týchto pracovných miest 
alebo udržateľnosti projektu; zdôrazňuje, 
že v súlade so zásadou subsidiarity by o 
tom, ktoré konkrétne projekty majú 
najvyšší potenciál dosiahnuť ciele politík 
EÚ, by mali rozhodovať členské štáty, 
príslušné regióny a miestne samosprávy;

17. domnieva sa, že nároky veľkých 
podnikov na stimuly štátnej pomoci by sa 
mali určovať nie na základe veľkosti 
podniku či odvetvia, v ktorom fungujú, ale 
na základe dôveryhodne preukázaného 
počtu pracovných miest, ktoré by mohli 
pomocou takéhoto stimulu vytvoriť, 
kvality týchto pracovných miest alebo 
udržateľnosti projektu; zdôrazňuje, že v 
súlade so zásadou subsidiarity by o tom, 
ktoré konkrétne projekty majú najvyšší 
potenciál dosiahnuť ciele politík EÚ, by 
mali rozhodovať členské štáty, príslušné 
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regióny a miestne samosprávy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Francesca Barracciu, Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino

Návrh uznesenia
Odsek 17a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. zdôrazňuje, že regionálna štátna 
pomoc sa musí doladiť tak, aby sa zaistilo, 
že nebude nabádať podniky na presun 
alebo premiestnenie v dôsledku „pretekov 
o dotácie“ spôsobených veľkými rozdielmi 
v pomoci v susediacich a pohraničných 
regiónoch, ktoré roztriešťujú jednotný 
trh; poukazuje na to, že takéto negatívne 
externality môžu ovplyvniť regióny, ktoré 
majú spoločné hranice na pevnine alebo 
na mori, ako aj blízke oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Joachim Zeller

Návrh uznesenia
Odsek 17a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. víta povinnosť, aby spoločnosti 
museli ponechať investície a pracovné 
miesta počas 10 rokov v regióne, kde bola 
poskytnutá štátna pomoc, aby sa zabránilo 
presunu do regiónov s vyššou mierou 
pomoci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Návrh uznesenia
Odsek 17a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. zdôrazňuje význam zachovania 
úrovne maximálnej intenzity pomoci 
z obdobia rokov 2007 – 2013 pre 
najvzdialenejšie regióny; poukazuje na to, 
že postupy informovania by sa mali 
zjednodušiť a strop pre výnimky 
z informovania by sa mal zvýšiť pre 
príjemcov v najvzdialenejších regiónoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Patrice Tirolien

Návrh uznesenia
Odsek 17a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. žiada Komisiu, aby zvýšila súčasnú 
hranicu pre vymedzenie malých 
a stredných podnikov (MSP); v súlade 
s tým žiada Komisiu, aby vytvorila novú 
kategóriu stredných podnikov 
zamestnávajúcich od 250 do 
750 pracovníkov a s obratom do 
200 miliónov EUR, ktoré by boli zaradené 
medzi MSP a veľkými podnikmi (ako je to 
už dohodnuté pre agropotravinársky 
priemysel), s cieľom podporiť rozvoj 
našich MSP; domnieva sa, že Komisia by 
tiež mala začať diskusie o zohľadnení 
podnikov so strednou kapitalizáciou 
zriadených MSP, ktoré sa rozrástli a 
zamestnávajú od 250 do 5 000 
pracovníkov, a že stredné podniky a 
podniky so strednou kapitalizáciou by 
mali dostávať primeranú úroveň pomoci, 
ktorá je vyššia ako pomoc pre veľké 
podniky a nižšia ako pomoc pre MSP;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Mojca Kleva Kekuš

Návrh uznesenia
Odsek 17a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. žiada Komisiu, aby zvýšila súčasnú 
hranicu pre vymedzenie malých 
a stredných podnikov (MSP); v súlade 
s tým žiada Komisiu, aby vytvorila novú 
kategóriu stredných podnikov 
zamestnávajúcich od 250 do 
750 pracovníkov a s obratom do 
200 miliónov EUR, ktoré by boli zaradené 
medzi MSP a veľkými podnikmi (ako je to 
už dohodnuté pre agropotravinársky 
priemysel), s cieľom podporiť rozvoj 
našich MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh uznesenia
Odsek 17b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17b. poukazuje na význam rozšírenia 
zákazu premiestňovania spoločností, ktoré 
dostali štátnu pomoc;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Patrice Tirolien
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Návrh uznesenia
Odsek 17b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17b. poznamenáva riziko premiestňovania 
v rámci Európskej únie aj mimo nej, ktoré 
je pre regióny veľmi reálne v dôsledku 
zákazu pomoci pre veľké spoločnosti, a 
riziko toho, že by sa takéto podniky mohli 
rozhodnúť opustiť oblasti, na ktoré sa 
vzťahuje článok 107 ods. 3 písm. c) 
ZFEÚ v prospech oblastí, na ktoré sa 
vzťahuje článok 107 ods. 3 písm. a) 
ZFEÚ a v prospech štátov mimo EÚ, ak 
by miery a úrovne pomoci klesli;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Patrice Tirolien

Návrh uznesenia
Odsek 17c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17c. víta doložku o záruke navrhovanú 
Európskou komisiou, ktorá by zaviazala 
veľké spoločnosti zachovať investície 
a pracovné miesta vytvorené v oblasti, 
v ktorej sa poskytla pomoc, na obdobie 
5 rokov alebo 3 rokov v prípade MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh uznesenia
Odsek 17c (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17c. požaduje vhodné riešenie pre horské 
oblasti a pohraničné oblasti s cieľom 
zjednodušiť pravidlá štátnej pomoci pre 
cezhraničné projekty a zmierniť rozdiely 
v intenzite pomoci medzi dvomi 
pohraničnými regiónmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Patrice Tirolien

Návrh uznesenia
Odsek 17d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17d. navrhuje zavedenie doložky o vrátení 
celej pomoci podľa modelu článku 57 
aktuálneho všeobecného nariadenia o 
štrukturálnych fondoch, ktorá by sa 
uplatňovala počas piatich rokov po 
udelení pomoci, ak by bol ovplyvnený 
charakter spolufinancovanej operácie 
alebo podmienky jej vykonávania, ak by 
prevádzka mala viesť k vytvoreniu 
nenáležitej výhody pre firmu alebo verejný 
orgán, ak by sa malo zmeniť vlastníctvo 
položky infraštruktúry alebo ak by sa 
mala zastaviť výrobná činnosť; domnieva 
sa, že členské štáty a Komisia by mali 
zabezpečiť, aby podniky, voči ktorým sa 
začalo vymáhacie konanie po presune 
výrobnej činnosti v rámci členského štátu 
alebo do iného členského štátu, 
nedostávali príspevok zo štrukturálnych 
fondov;

Or. en
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