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Pozmeňujúci návrh 1
Erminia Mazzoni

Návrh uznesenia
Citácia 15a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu MMF s názvom 
Svetový hospodársky výhľad z októbra 
2012,

Or. it

Pozmeňujúci návrh 2
Patrice Tirolien

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže obdobie a vážnosť krízy sa 
v jednotlivých regiónoch EÚ výrazne líšia, 
čo poukazuje na predchádzajúce 
štrukturálne nedostatky a spôsobuje 
výrazný pokles v raste HDP, rekordné 
úrovne nezamestnanosti, zhoršenie 
podnikateľského prostredia a zníženie 
dôvery spotrebiteľov;

B. keďže obdobie a vážnosť krízy sa 
v jednotlivých regiónoch EÚ výrazne líšia, 
čo poukazuje na predchádzajúce 
štrukturálne nedostatky a spôsobuje 
výrazný pokles v raste HDP, rekordné 
úrovne nezamestnanosti, značné 
prehlbovanie chudoby najzraniteľnejších 
sociálnych kategórií, zhoršenie 
podnikateľského prostredia a zníženie 
dôvery spotrebiteľov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 3
Patrice Tirolien

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže sa ukázalo, že fiškálna dohoda 
nie je vhodná na riešenie problémov 
spojených s krízou a ako najvhodnejšie 
riešenie sa javí dohoda o raste, keďže dnes 
existuje zhoda v tom, že fiškálne úspory 
a rozpočtové škrty bez investícií 
nerevitalizujú hospodárstvo a nevytvárajú 
priaznivé podmienky pre tvorbu 
pracovných miest a hospodársky rast;

D. keďže sa ukázalo, že fiškálna dohoda 
nie je vhodná na riešenie problémov 
spojených s krízou a ako najvhodnejšie 
riešenie sa javí dohoda o raste vďaka
značným investíciám na úrovni 
Spoločenstva, keďže dnes existuje zhoda 
v tom, že fiškálne úspory a rozpočtové 
škrty bez investícií nerevitalizujú 
hospodárstvo a nevytvárajú priaznivé 
podmienky pre tvorbu pracovných miest 
a hospodársky rast;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 4
Patrice Tirolien

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže pokles v celej EÚ spôsobený 
krízou štátnych dlhov vyvolal rozšírenie 
politiky úspor; keďže jej vplyv na miestne 
financie bol zničujúci, spôsobil zníženie 
alebo obmedzenie prostriedkov vo 
viacerých rozpočtových riadkoch a vážne 
ohrozil schopnosť 
financovať/spolufinancovať produktívne 
investície štátnych, regionálnych 
a miestnych orgánov;

G. keďže pokles verejných financií v celej 
EÚ spôsobený krízou štátnych dlhov 
vyvolal rozšírenie politiky úspor; keďže jej 
vplyv na miestne financie bol zničujúci, 
spôsobil zníženie alebo obmedzenie 
prostriedkov vo viacerých rozpočtových 
riadkoch a vážne ohrozil schopnosť 
financovať/spolufinancovať produktívne 
investície štátnych, regionálnych 
a miestnych orgánov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 5
Petru Constantin Luhan

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ha (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ha. keďže značné znižovania rozpočtov 
v dôležitých oblastiach a sektoroch
predstavujú jeden z hlavných problémov, 
ktorým v súčasnosti čelia miestne 
a regionálne orgány;  

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 6
Oldřich Vlasák

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže v dvoch z troch členských štátov 
EÚ pôsobili investície ako upravujúca 
premenná čiastočne vďaka úsiliu 
dosiahnutému v roku 2009 v boji s krízou;
keďže v ôsmich štátoch vrátane Grécka, 
Portugalska, Španielska, Talianska 
a Írska investície poklesli o viac ako 10 %;
keďže pokles investícií, ktorý sa začal 
v roku 2010 (investičné granty centrálnych 
vlád poklesli o 8,7 %), pokračuje a zdá sa, 
že sa dostáva do negatívnej špirály;

J. keďže v dvoch z troch členských štátov 
EÚ pôsobili investície ako upravujúca 
premenná čiastočne vďaka úsiliu 
dosiahnutému v roku 2009 v boji s krízou;
keďže v sedemnástich členských štátoch
priame investície poklesli v roku 2011 
v porovnaní s rokom 2010 a v roku 2011 
o viac ako 10 % v desiatich štátoch
(Rakúsko, Lotyšsko, Česká republika, 
Slovensko, Bulharsko, Grécko, 
Portugalsko, Maďarsko a Španielsko);
keďže pokles investícií, ktorý sa začal 
v roku 2010 (investičné granty centrálnych 
vlád poklesli o 8,7 %), pokračuje a zdá sa, 
že sa dostáva do negatívnej špirály;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Oldřich Vlasák

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ja (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ja. keďže úroveň zadlženia nižších 
územných celkov je výrazne nižšia ako 
úroveň zadlženia vnútroštátnych 
subjektov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Erminia Mazzoni

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ma (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ma. keďže sa v rámci mechanizmu 
absorpcie štrukturálnych fondov Únie 
vyžaduje, aby Komisia vyplácala výlučne 
priebežné platby na základe vyhlásení 
o výdavkoch, ktoré sa už v členských 
štátoch uplatňujú;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 9
Erminia Mazzoni

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Mb (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Mb. keďže vnútroštátne verejné 
spolufinancovanie štrukturálnych fondov 
EÚ 27 na programové obdobie 2007 –
2013 je vo výške takmer 132 mld. EUR 
a keďže táto suma predstavuje predbežnú 
podmienku na pravidelnú absorpciu 
týchto fondov, ako aj pre kvalitu investícií, 
čím sa posilňuje postavenie a zvyšuje 
zodpovednosť, pokiaľ ide o využívanie 
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finančných prostriedkov Únie;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 10
Erminia Mazzoni

Návrh uznesenia
Odôvodnenie N

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

N. keďže spolufinancovanie programov 
podporovaných politikou súdržnosti môže 
byť ohrozené nedostatkom flexibility 
v uplatňovaní Paktu stability a rastu;

N. keďže vnútroštátne verejné 
spolufinancovanie programov 
podporovaných politikou súdržnosti môže 
byť ohrozené nedostatkom flexibility 
v uplatňovaní Paktu stability a rastu, čím 
sa obmedzí prispievanie politiky 
súdržnosti k zvyšovaniu 
konkurencieschopnosti a k prekonaniu 
súčasnej krízy;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 11
Nikos Chrysogelos

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. s veľkými obavami si všíma súčasný 
jasný trend zvyšovania regionálnych 
rozdielov v EÚ, pričom relatívne chudobné 
regióny sú v nových členských štátoch a 
v južnej Európe a bohaté regióny sú 
v strednej a severnej Európe;

1. s veľkými obavami si všíma súčasný 
jasný trend zvyšovania regionálnych 
rozdielov v EÚ, ako aj nárast rozdielov 
v členských štátoch a regiónoch, pričom 
relatívne chudobné regióny sú v nových 
členských štátoch a v južnej Európe 
a bohaté regióny sú v strednej a severnej 
Európe;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 12
Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. s veľkými obavami si všíma súčasný 
jasný trend zvyšovania regionálnych 
rozdielov v EÚ, pričom relatívne 
chudobné regióny sú v nových členských 
štátoch a v južnej Európe a bohaté regióny 
sú v strednej a severnej Európe;

1. s veľkými obavami si všíma súčasný 
jasný trend zvyšovania regionálnych 
rozdielov v EÚ, pričom relatívne veľa 
chudobných regiónov je v nových 
členských štátoch a v južnej Európe 
a väčšina bohatých regiónov je v strednej 
a severnej Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Petru Constantin Luhan

Návrh uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. domnieva sa, že politika súdržnosti, 
ktorá predstavuje hlavný investičný 
nástroj pre konvergenciu a trvalo 
udržateľný rast Európskej únie, 
predstavuje jeden z hlavných spôsobov, 
prostredníctvom ktorých môže Európska 
únia pomôcť svojim regiónom; 

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 14
Nikos Chrysogelos

Návrh uznesenia
Odsek 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. opäť zdôrazňuje význam politiky 
súdržnosti ako hlavného investičného 
nástroja, ktorý zohráva ústrednú úlohu 
v boji s krízou a v nastolení cesty trvalo
udržateľného rastu v EÚ a jej regiónoch;
preto zdôrazňuje, že v súvislosti 
s rokovaniami o VFR je dôležité 
zabezpečiť dostatočné rozpočtové 
prostriedky pre štrukturálne a investičné 
fondy, berúc do úvahy najmä ich kľúčový 
podiel na investíciách v mnohých 
oblastiach, ako je zamestnanosť, inovácia, 
trvalo udržateľný rozvoj a podpora MSP;

2. opäť zdôrazňuje význam politiky 
súdržnosti ako hlavného investičného 
nástroja, ktorý zohráva ústrednú úlohu 
v boji s krízou a v nastolení cesty trvalo
udržateľného rastu v EÚ a jej regiónoch;
preto zdôrazňuje, že v súvislosti 
s rokovaniami o VFR je dôležité 
zabezpečiť dostatočné rozpočtové 
prostriedky pre štrukturálne a investičné 
fondy, berúc do úvahy najmä ich kľúčový 
podiel na investíciách v mnohých 
oblastiach, ako je zamestnanosť, inovácia, 
trvalo udržateľný rozvoj, ekologické 
inovácie, podpora energie
z obnoviteľných zdrojov a podpora MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Patrice Tirolien

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. opäť zdôrazňuje význam politiky 
súdržnosti ako hlavného investičného 
nástroja, ktorý zohráva ústrednú úlohu 
v boji s krízou a v nastolení cesty trvalo
udržateľného rastu v EÚ a jej regiónoch; 
preto zdôrazňuje, že v súvislosti 
s rokovaniami o VFR je dôležité 
zabezpečiť dostatočné rozpočtové 
prostriedky pre štrukturálne a investičné 
fondy, berúc do úvahy najmä ich kľúčový 
podiel na investíciách v mnohých 
oblastiach, ako je zamestnanosť, inovácia, 
trvalo udržateľný rozvoj a podpora MSP;

2. opäť zdôrazňuje význam politiky 
súdržnosti ako hlavného investičného 
nástroja Spoločenstva, ktorý zohráva 
ústrednú úlohu v boji s krízou a v nastolení 
cesty trvalo udržateľného rastu v EÚ a jej 
regiónoch; preto zdôrazňuje, že v súvislosti 
s rokovaniami o VFR je dôležité 
zabezpečiť dostatočné rozpočtové 
prostriedky pre štrukturálne a investičné 
fondy, berúc do úvahy najmä ich kľúčový 
podiel na investíciách v mnohých 
oblastiach, ako je zamestnanosť, inovácia, 
trvalo udržateľný rozvoj a podpora MSP;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 16
Iosif Matula

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. opäť zdôrazňuje význam politiky 
súdržnosti ako hlavného investičného 
nástroja, ktorý zohráva ústrednú úlohu 
v boji s krízou a v nastolení cesty trvalo
udržateľného rastu v EÚ a jej regiónoch; 
preto zdôrazňuje, že v súvislosti 
s rokovaniami o VFR je dôležité 
zabezpečiť dostatočné rozpočtové 
prostriedky pre štrukturálne a investičné 
fondy, berúc do úvahy najmä ich kľúčový 
podiel na investíciách v mnohých 
oblastiach, ako je zamestnanosť, inovácia, 
trvalo udržateľný rozvoj a podpora MSP;

2. opäť zdôrazňuje význam politiky 
súdržnosti ako hlavného investičného 
nástroja, ktorý zohráva ústrednú úlohu 
v boji s krízou, pri znižovaní rozdielov
a v nastolení cesty trvalo udržateľného 
rastu v EÚ a jej regiónoch; preto 
zdôrazňuje, že v súvislosti s rokovaniami 
o VFR je dôležité zabezpečiť dostatočné 
rozpočtové prostriedky pre štrukturálne 
a investičné fondy, berúc do úvahy najmä 
ich kľúčový podiel na investíciách 
v mnohých oblastiach, ako je 
zamestnanosť, inovácia, trvalo udržateľný 
rozvoj a podpora MSP;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 17
Dimitar Stoyanov

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. opäť zdôrazňuje význam politiky 
súdržnosti ako hlavného investičného 
nástroja, ktorý zohráva ústrednú úlohu 
v boji s krízou a v nastolení cesty trvalo
udržateľného rastu v EÚ a jej regiónoch;
preto zdôrazňuje, že v súvislosti 
s rokovaniami o VFR je dôležité 
zabezpečiť dostatočné rozpočtové 
prostriedky pre štrukturálne a investičné 
fondy, berúc do úvahy najmä ich kľúčový 
podiel na investíciách v mnohých
oblastiach, ako je zamestnanosť, inovácia, 
trvalo udržateľný rozvoj a podpora MSP;

2. opäť zdôrazňuje význam politiky 
súdržnosti ako hlavného investičného 
nástroja, ktorý zohráva ústrednú úlohu 
v boji s krízou a v nastolení cesty trvalo
udržateľného rastu v EÚ a jej regiónoch;
preto zdôrazňuje, že v súvislosti 
s rokovaniami o VFR je dôležité 
zabezpečiť dostatočné rozpočtové 
prostriedky pre štrukturálne a investičné 
fondy, berúc do úvahy najmä ich kľúčový 
podiel na investíciách v konkrétnych
oblastiach, ako je zamestnanosť, 
vzdelávanie, prístup uplatňovaný 
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v súvislosti s existujúcou inováciou, trvalo
udržateľný rozvoj a podpora MSP s cieľom 
predchádzať plytvaniu obmedzenými 
finančnými zdrojmi;

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 18
Nikos Chrysogelos

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. upozorňuje, že politika súdržnosti sa 
ukázala byť odolná voči kríze, prispôsobili 
sa jej programy a nástroje financovania, 
a poskytuje tak väčšiu flexibilitu a dôležitý 
prínos v oblastiach, kde sú investície 
potrebné na modernizáciu hospodárstva 
a zvýšenie konkurencieschopnosti;

3. upozorňuje, že politika súdržnosti sa 
ukázala byť odolná voči kríze, prispôsobili 
sa jej programy a nástroje financovania, 
a poskytuje tak väčšiu flexibilitu a dôležitý 
prínos v oblastiach, kde sú investície 
potrebné na modernizáciu hospodárstva 
a zvýšenie konkurencieschopnosti
a znižovanie rozdielov v dôsledku 
geografických znevýhodnení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Iosif Matula

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. upozorňuje, že politika súdržnosti sa 
ukázala byť odolná voči kríze, prispôsobili 
sa jej programy a nástroje financovania, 
a poskytuje tak väčšiu flexibilitu a dôležitý 
prínos v oblastiach, kde sú investície 
potrebné na modernizáciu hospodárstva 
a zvýšenie konkurencieschopnosti;

3. upozorňuje, že politika súdržnosti sa 
ukázala byť odolná voči kríze, prispôsobili 
sa jej programy a nástroje financovania, 
a poskytuje tak väčšiu flexibilitu a dôležitý 
prínos v oblastiach, kde sú investície 
potrebné na modernizáciu hospodárstva 
a zvýšenie konkurencieschopnosti; uznáva, 
že nástroje politiky súdržnosti majú 
schopnosť účinkovať v oblastiach, ktorým 
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vnútroštátne orgány nie sú schopné čeliť;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 20
Nuno Teixeira, José Manuel Fernandes

Návrh uznesenia
Odsek 3a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že regiónom s osobitnými 
vlastnosťami, ako sú napríklad 
najvzdialenejšie regióny uvedené v článku 
349 Zmluvy o fungovaní EÚ, a vidieckym 
oblastiam, oblastiam, v ktorých dochádza 
k zmenám v priemysle, a regiónom, ktoré 
musia znášať závažné a pravidelné 
prírodné alebo demografické 
znevýhodnenia, ako sú napríklad severné 
regióny s veľmi nízkou hustotou 
obyvateľstva a ostrovné, cezhraničné 
a horské regióny, sa musí v zmysle článku 
174 ZFEÚ stále venovať mimoriadna 
pozornosť v súlade s cieľmi hospodárskej, 
sociálnej a najmä územnej súdržnosti; 

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 21
Nikos Chrysogelos

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje úlohu, ktorú zohrávajú 
orgány nižších územných celkov vo 
vyrovnávaní rozpočtu tým, že udržiavajú 
úroveň verejných investícií, spolufinancujú 
nové projekty a zabezpečujú pákový 
účinok, a to najmä v prípadoch, keď sú 

4. zdôrazňuje úlohu, ktorú zohrávajú 
viaceré orgány nižších územných celkov 
vo vyrovnávaní rozpočtu tým, že 
udržiavajú úroveň verejných investícií, 
spolufinancujú nové projekty 
a zabezpečujú pákový účinok, a to najmä 
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súkromné investície nízke; upozorňuje na 
skutočnosť, že v čase recesie a nízkeho 
rastu je schopnosť 
financovať/spolufinancovať a vynakladať 
prostriedky na investície kľúčová v záujme 
zachovania potenciálu rastu;

v prípadoch, keď sú súkromné investície 
nízke; upozorňuje na skutočnosť, že v čase 
recesie a nízkeho rastu sú verejné 
udržateľné trhy a schopnosť 
financovať/spolufinancovať a vynakladať 
prostriedky na investície kľúčové v záujme 
zachovania potenciálu rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Tomasz Piotr Poręba, Oldřich Vlasák

Návrh uznesenia
Odsek 4a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že pokiaľ ide o reguláciu 
týkajúcu sa štrukturálnych fondov 
a európskych investičných fondov, 
kvalifikácia DPH, primeraná miera 
európskeho spolufinancovania, ako aj 
zvyšovanie úrovne výšky úvodného 
predbežného financovania na minimálne 
2,5 % v porovnaní s pôvodným návrhom 
Európskej komisie, by v budúcnosti 
značným spôsobom prispeli k finančnej 
schopnosti miestnych a regionálnych 
orgánov investovať do svojho rozvoja 
a čeliť rozpočtovým obmedzeniam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. je znepokojený tým, že dlhodobejšie
úsporné opatrenia a prísne hospodárske 

5. je znepokojený tým, že dlhodobejšie 
úsporné opatrenia a prísne hospodárske 
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riadenie z rokov 2011 a 2012, ktoré 
znamenali vyšší tlak na verejné financie 
a škrty v nich, môžu obmedziť rozsah 
miestnych politík zameraných na plnenie 
stratégie Európa 2020;

riadenie z rokov 2011 a 2012, ktoré 
znamenali vyšší tlak na verejné financie 
a škrty v nich, sa môžu dotknúť realizácie 
cieľov týkajúcich sa kvality života 
miestnych spoločenstiev a cieľa, podľa 
ktorého by mali miestne politiky 
prispievať k realizácii cieľov stratégie 
Európa 2020;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 24
Petru Constantin Luhan

Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. domnieva sa, že súbežne s ostatnými 
negatívnymi vplyvmi hospodárskej 
a finančnej krízy úsporné opatrenia 
predstavujú závažnú prekážku pri 
vykonávaní cieľov stratégie Európa 2020 
a pri rozvoji európskych regiónov, a práve 
preto je nutné sa tomuto typu opatrení 
vyhýbať; 

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 25
Nikos Chrysogelos

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje potrebu obnoviť a zvýšiť 
finančné kapacity na úrovni nižších 
územných celkov s cieľom zabezpečiť 
verejné investície na programy a projekty 
zamerané na zvýšenie rastu a zabezpečenie 
tvorby pracovných miest, a to najmä na 

6. zdôrazňuje potrebu obnoviť a zvýšiť 
finančné kapacity na úrovni nižších 
územných celkov s cieľom zabezpečiť 
verejné investície na programy a projekty 
zamerané na zvýšenie trvalo udržateľného 
rastu, boj proti sociálnemu vylúčeniu, 
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regionálnej a miestnej úrovni; obnovu sociálnej štruktúry, poskytovanie 
primeraných sociálnych a zdravotných 
služieb a zabezpečenie tvorby pracovných 
miest, a to najmä na regionálnej a miestnej 
úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje potrebu obnoviť a zvýšiť 
finančné kapacity na úrovni nižších 
územných celkov s cieľom zabezpečiť 
verejné investície na programy a projekty 
zamerané na zvýšenie rastu a zabezpečenie 
tvorby pracovných miest, a to najmä na 
regionálnej a miestnej úrovni;

6. zdôrazňuje potrebu identifikovať 
programy pomoci zabezpečujúce 
technickú a finančnú pomoc pre skupiny 
miestnych orgánov na základe spoločných 
projektov, a to s cieľom obnoviť a zvýšiť 
finančné kapacity na úrovni nižších 
územných celkov s cieľom zabezpečiť 
verejné investície na programy a projekty 
zamerané na zvýšenie rastu a zabezpečenie 
tvorby pracovných miest, a to najmä na 
regionálnej a miestnej úrovni; 

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 27
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje potrebu obnoviť a zvýšiť 
finančné kapacity na úrovni nižších 
územných celkov s cieľom zabezpečiť 
verejné investície na programy a projekty 
zamerané na zvýšenie rastu a zabezpečenie 
tvorby pracovných miest, a to najmä na 

6. zdôrazňuje potrebu obnoviť a zvýšiť 
finančné kapacity na úrovni nižších 
územných celkov s cieľom zabezpečiť 
verejné investície na programy a projekty 
zamerané na zvýšenie trvalo udržateľného 
rastu a zabezpečenie tvorby pracovných 
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regionálnej a miestnej úrovni; miest, a to najmä na regionálnej a miestnej 
úrovni;

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 28
Nuno Teixeira, José Manuel Fernandes

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. zdôrazňuje potrebu obnoviť a zvýšiť 
finančné kapacity na úrovni nižších 
územných celkov s cieľom zabezpečiť 
verejné investície na programy a projekty 
zamerané na zvýšenie rastu a zabezpečenie 
tvorby pracovných miest, a to najmä na 
regionálnej a miestnej úrovni;

6. zdôrazňuje potrebu obnoviť a zvýšiť 
finančné kapacity na úrovni nižších 
územných celkov s cieľom zabezpečiť 
verejné investície na programy a projekty 
zamerané na zvýšenie rastu a zabezpečenie 
tvorby pracovných miest, a to najmä na 
regionálnej a miestnej úrovni; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje, že zrušenie určitej 
časti existujúcej pomoci regiónom, ktoré 
majú osobitné charakteristiky, ako sú 
napríklad najvzdialenejšie regióny, ako aj 
potrestanie režimov kompenzácie 
dodatočnými nákladmi z dôvodu ich 
vzdialenosti a ostrovného charakteru 
a osobitných opatrení v oblasti 
poľnohospodárstva, rybolovu, štátnej 
pomoci, colných a obchodných oblastí, 
zdaňovania a slobodných pásiem, by 
mohlo ešte viac zhoršiť štrukturálnu 
povahu hospodárskej a sociálnej situácie 
týchto regiónov, a tak spomaliť ich 
integráciu na európskom vnútornom trhu, 
čo by mohlo mať vážne dôsledky na 
rozvoj, hospodársky rast a zamestnanosť 
v týchto regiónoch;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 29
Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl

Návrh uznesenia
Odsek 6a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje posilnenie administratívnej 
kapacity miestnych a regionálnych 
orgánov a snahy znížiť byrokraciu, ktorá 
má vplyv aj na tieto orgány ako príjemcov 
a okrem iného obmedzuje ich schopnosť 
vykonávať projekty financované 
Európskou úniou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Oldřich Vlasák

Návrh uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje potrebu vykonať 
posúdenie vplyvu všetkých legislatívnych 
návrhov Komisie vrátane posúdenia 
finančného vplyvu navrhovaného aktu 
o nižších územných celkoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Nikos Chrysogelos

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. upozorňuje na potrebu väčšej súčinnosti 
medzi štátnymi, regionálnymi 
a európskymi rozpočtami vo výdavkoch, 
ktorá sa dá dosiahnuť prostredníctvom 
jednoznačného stanovenia úloh 
a zodpovedností jednotlivých rozpočtových 
orgánov na úrovni EÚ, členských štátov 

8. upozorňuje na potrebu väčšej súčinnosti 
medzi štátnymi, regionálnymi 
a európskymi rozpočtami vo výdavkoch, 
ktorú je možné dosiahnuť prostredníctvom 
jednoznačného stanovenia úloh 
a zodpovedností jednotlivých rozpočtových 
orgánov na úrovni EÚ, členských štátov 
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a nižších územných celkov, vrátane jasnej 
úlohy a odôvodnenia zásahov v oblasti 
politiky a financovania EÚ, rešpektovania 
zásad subsidiarity a rozpočtových práv 
miestnych a regionálnych samospráv (ich 
úlohy pri rozhodovaní a kontrole), t. j. ich 
demokratickej zodpovednosti voči 
voličom, a zabezpečenia autonómie každej 
úrovne správy v stanovovaní priorít 
a čerpaní rozpočtu;

a nižších územných celkov, vrátane jasnej 
úlohy a odôvodnenia zásahov v oblasti 
politiky a financovania EÚ, pokiaľ ide 
o platobné lehoty ustanovené v smernici 
2011/7/EÚ o boji proti oneskoreným 
platbám, rešpektovania zásad subsidiarity 
a rozpočtových práv miestnych 
a regionálnych samospráv (ich úlohy pri 
rozhodovaní a kontrole), t. j. ich 
demokratickej zodpovednosti voči 
voličom, a zabezpečenia autonómie každej 
úrovne správy v stanovovaní priorít 
a čerpaní rozpočtu zameraných na 
výsledky a výkony, ako aj 
environmentálne účtovníctvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl

Návrh uznesenia
Odsek 8a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. zdôrazňuje význam partnerstva medzi 
centrálnymi a regionálnymi a miestnymi 
orgánmi pri stanovovaní priorít 
a poskytovaní potrebného 
spolufinancovania vykonávania 
programov ako podmienky na 
dosahovanie maximálneho účinku 
s obmedzenými zdrojmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Alain Cadec

Návrh uznesenia
Odsek 8a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. zdôrazňuje nevyhnutnú úlohu, ktorú 
zohrávajú mechanizmy pôžičiek 
Európskej investičnej banky (EIB) 
v záujme financovania projektov 
európskeho záujmu, a vyzýva na väčšiu 
súčinnosť medzi týmito mechanizmami 
a štrukturálnymi fondmi;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 34
Nikos Chrysogelos

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. dôrazne podporuje vyššiu 
transparentnosť v rozpočtových postupoch
na všetkých úrovniach riadenia (vrátane 
jednoznačného určenia zdrojov 
financovania EÚ v rámci štátnych 
rozpočtov a rozpočtov nižších územných 
celkov), ako aj zaistenie dostupnosti 
údajov na úrovni EÚ týkajúcich sa 
prehľadov o čerpaní prostriedkov 
z európskych programov financovania na 
regionálnej úrovni (ak je to možné) 
a objasnenie, ako sú priority a financovanie 
na úrovni EÚ, členských štátov a nižších 
územných celkov zosúladené
s dohodnutými prioritami na úrovni EÚ;

9. dôrazne podporuje vyššiu 
transparentnosť a zjednodušovanie 
rozpočtových postupov na všetkých 
úrovniach riadenia (vrátane jednoznačného 
určenia zdrojov financovania EÚ v rámci 
štátnych rozpočtov a rozpočtov nižších 
územných celkov), ako aj zaistenie 
dostupnosti údajov na úrovni EÚ 
týkajúcich sa prehľadov o čerpaní 
prostriedkov z európskych programov 
financovania na regionálnej úrovni (ak je 
to možné) a objasnenie, ako sú priority 
a financovanie na úrovni EÚ, členských 
štátov a nižších územných celkov zladené
s dohodnutými prioritami na úrovni EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Alain Cadec

Návrh uznesenia
Odsek 10
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. žiada Komisiu, aby predložila dôkladnú 
analýzu a vyhodnotenie možných nových 
prostriedkov a zdrojov financovania na 
podporu investícií do rastu, ako je trh 
s dlhopismi, nástroj s rozdelením rizika 
a používanie inovatívnych finančných 
nástrojov;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 36
Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. žiada Komisiu, aby predložila dôkladnú 
analýzu a vyhodnotenie možných nových 
prostriedkov a zdrojov financovania na 
podporu investícií do rastu, ako je trh 
s dlhopismi, nástroj s rozdelením rizika 
a používanie inovatívnych finančných 
nástrojov;

10. žiada Komisiu, aby predložila dôkladnú 
analýzu a vyhodnotenie možných nových 
prostriedkov a zdrojov financovania na 
podporu investícií do rastu, ako je trh 
s dlhopismi, nástroj s rozdelením rizika 
a používanie inovatívnych finančných 
nástrojov; vyzýva Komisiu a EIB, aby 
zvážili hľadanie a navrhovanie 
inovatívnych spôsobov financovania 
dlhodobých investícií miestnych 
a regionálnych orgánov; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Iosif Matula

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. žiada Komisiu, aby predložila dôkladnú 10. žiada Komisiu, aby predložila dôkladnú 
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analýzu a vyhodnotenie možných nových 
prostriedkov a zdrojov financovania na 
podporu investícií do rastu, ako je trh 
s dlhopismi, nástroj s rozdelením rizika 
a používanie inovatívnych finančných 
nástrojov;

analýzu a vyhodnotenie možných nových 
prostriedkov a zdrojov financovania na 
podporu investícií do rastu, ako je trh 
s dlhopismi, nástroj s rozdelením rizika 
a používanie inovatívnych finančných 
nástrojov; zdôrazňuje potrebu pritiahnuť 
súkromný kapitál s cieľom realizácie čo 
najzodpovednejších investícií;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 38
Evgeni Kirilov, Constanze Angela Krehl

Návrh uznesenia
Odsek 10a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. zdôrazňuje význam podpory 
s názvom JESSICA na podporu trvalo 
udržateľného rozvoja miest a obnovu 
mestských oblastí prostredníctvom 
mechanizmov finančného inžinierstva, 
a žiada, aby sa zintenzívnilo jeho 
využívanie v budúcom programovom 
období;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Iosif Matula

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. domnieva sa, že hlbšie zapájanie 
miestnych orgánov do nového európskeho 
rámca správy ekonomických záležitostí je 
nevyhnutné pre zlepšenie koordinácie 
a dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020;

11. domnieva sa, že hlbšie zapájanie 
miestnych orgánov do nového európskeho 
rámca správy ekonomických záležitostí je 
nevyhnutné na zlepšenie koordinácie 
a dosiahnutie cieľov stratégie Európa 2020; 
zdôrazňuje význam účasti miestnych 
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a regionálnych orgánov v budúcich 
partnerských dohodách;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 40
Nikos Chrysogelos

Návrh uznesenia
Odsek 11a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. zdôrazňuje úlohu, ktorú by mohli 
zohrávať miestne a regionálne orgány pri 
posilňovaní trvalo udržateľného rastu 
a tvorbe pracovných miest, obnove 
sociálnej štruktúry a pri podporovaní 
energie z obnoviteľných zdrojov, 
inteligentných sietí a udržateľnej 
mobility;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Petru Constantin Luhan

Návrh uznesenia
Odsek 11a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. domnieva sa, že mestá a regióny by 
mali zohrávať dôležitejšiu úlohu pri 
hodnotení miestnych trhov práce a pri 
prispôsobovaní programov na podporu 
zamestnanosti;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 42
Patrice Tirolien
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Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. opäť zdôrazňuje svoj nesúhlas so 
zavedením makroekonomických 
podmienok do politiky súdržnosti na roky 
2014 – 2020, čo by poškodilo regióny 
a sociálne skupiny, ktoré už sú oslabené 
krízou, pričom pozastavenie platieb by 
pravdepodobne malo neprimeraný vplyv na 
niektoré členské štáty a najmä regióny, 
napriek ich riadnej účasti na úsilí 
o dosiahnutie vyrovnaných verejných 
rozpočtov;

12. opäť zdôrazňuje svoj nesúhlas so 
zavedením makroekonomickej
podmieneností do politiky súdržnosti na 
roky 2014 – 2020, čo by poškodilo regióny 
a sociálne skupiny, ktoré už sú oslabené 
krízou, pričom pozastavenie platieb by 
pravdepodobne malo neprimeraný vplyv na 
niektoré členské štáty a najmä regióny, 
napriek ich riadnej účasti na úsilí 
o dosiahnutie vyrovnaných verejných 
rozpočtov; odmieta najmä cyklický 
charakter takéhoto opatrenia, ktoré by 
viedlo len k oslabeniu štátov s finančnými 
problémami, ktoré ignorujú akúkoľvek 
formu solidarity na zachovanie 
makroekonomickej rovnováhy v Únii;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 43
Erminia Mazzoni

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. opäť zdôrazňuje svoj nesúhlas so 
zavedením makroekonomických 
podmienok do politiky súdržnosti na roky 
2014 – 2020, čo by poškodilo regióny 
a sociálne skupiny, ktoré už sú oslabené 
krízou, pričom pozastavenie platieb by 
pravdepodobne malo neprimeraný vplyv na 
niektoré členské štáty a najmä regióny, 
napriek ich riadnej účasti na úsilí 
o dosiahnutie vyrovnaných verejných 
rozpočtov;

12. opäť zdôrazňuje svoj nesúhlas so 
zavedením makroekonomických 
podmienok do politiky súdržnosti na roky 
2014 – 2020, čo by poškodilo regióny 
a sociálne skupiny, ktoré už sú oslabené 
krízou, pričom pozastavenie platieb by 
pravdepodobne malo neprimeraný vplyv na 
niektoré členské štáty a najmä regióny, 
napriek ich riadnej účasti na úsilí 
o dosiahnutie vyrovnaných verejných 
rozpočtov; okrem iného sa domnieva, že 
takúto sankciu by európska verejná 
mienka nemusela pochopiť a mohla by 
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len zvýšiť nedôveru občanov práve vo 
chvíli, keď sú vážne zasiahnutí krízou 
a účinkom úsporných politík; 

Or. it

Pozmeňujúci návrh 44
Erminia Mazzoni

Návrh uznesenia
Odsek 12a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. domnieva sa, že v tomto období 
znižovania verejného financovania je 
potrebné prehodnotiť zásadu
doplnkového charakteru pomoci, aby sa 
uplatňovala jednotne s rámcom 
európskeho ekonomického riadenia, 
a vyzýva na diskusiu o tejto otázke v rámci 
rokovaní o politike súdržnosti po roku 
2013;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 45
Erminia Mazzoni

Návrh uznesenia
Odsek 12b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12b. berie na vedomie nedávne 
pripomienky MMF, podľa ktorých sa 
úspornými opatreniami oslabujú krajiny, 
v ktorých sa uplatňujú mechanickým 
spôsobom; domnieva sa, že v súvislosti 
s nedostatočným stavom svetového 
hospodárstva má rýchle ozdravenie 
verejných účtov vplyv na krátkodobú 
obnovu, a to znižovaním príjmov z daní, 
čím sa deficit ďalej zhoršuje; súhlasí 
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s MMF, že je nevyhnutné zamerať sa na 
opätovné nastolenie rovnováhy medzi 
ozdravením a rastom, nielen na 
ozdravenie verejných financií;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 46
Erminia Mazzoni

Návrh uznesenia
Odsek 12c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12c. priaznivo víta návrh predložený 
viacerými členskými štátmi, a to zahrnúť 
do rámca rokovaní o viacročnom 
finančnom rámci na roky 2015 – 2016 tzv. 
doložku o revízii účtov, vďaka ktorej bude 
možné počas vykonávania zvýšiť rozpočet 
v dôležitých oblastiach, ako je 
zamestnanosť mladých ľudí či malé 
a stredné podniky;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 47
Nikos Chrysogelos

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
preskúmali všetky možnosti flexibility 
s cieľom využiť príležitosti, ktoré 
prirodzene poskytuje preventívna časť 
Paktu stability a rastu na dosiahnutie 
rovnováhy medzi potrebou produktívnych 
verejných financií a cieľmi v oblasti 
fiškálnej disciplíny;

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
preskúmali všetky možnosti flexibility 
s cieľom využiť príležitosti, ktoré 
prirodzene poskytuje preventívna časť 
Paktu stability a rastu na dosiahnutie 
rovnováhy medzi potrebou produktívnych 
a udržateľných verejných financií a cieľmi 
v oblasti fiškálnej disciplíny;
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Pozmeňujúci návrh 48
Dimitar Stoyanov

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
preskúmali všetky možnosti flexibility 
s cieľom využiť príležitosti, ktoré 
prirodzene poskytuje preventívna časť 
Paktu stability a rastu na dosiahnutie 
rovnováhy medzi potrebou produktívnych 
verejných financií a cieľmi v oblasti 
fiškálnej disciplíny;

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby
využívali čo najväčšiu flexibilitu, pokiaľ 
ide o vnútroštátne spolufinancovanie 
výdavkov Únie v oblasti rozvoja 
v súvislosti s prísnym uplatňovaním Paktu 
stability a rastu, a aby dali vypracovať 
analýzu strát vzniknutých v dôsledku 
svetovej finančnej krízy a schopnosti 
nižších územných celkov realizovať ciele 
rastu a zamestnanosti podľa stratégie 
Európa 2020, a aby zabezpečili metódy na 
zlepšenie schopnosti financovania 
územných celkov vzhľadom na 
produktívne investície;

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 49
Erminia Mazzoni

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
preskúmali všetky možnosti flexibility 
s cieľom využiť príležitosti, ktoré 
prirodzene poskytuje preventívna časť 
Paktu stability a rastu na dosiahnutie 
rovnováhy medzi potrebou produktívnych 
verejných financií a cieľmi v oblasti 
fiškálnej disciplíny;

13. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
preskúmali všetky možnosti flexibility 
s cieľom využiť príležitosti, ktoré 
prirodzene poskytuje preventívna časť 
Paktu stability a rastu na dosiahnutie 
rovnováhy medzi potrebou produktívnych 
verejných financií a cieľmi v oblasti 
fiškálnej disciplíny, najmä vylúčením 
celkových úrovní vnútroštátneho 
spolufinancovania štrukturálnych fondov 
a európskych investičných fondov 
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z obmedzení Paktu stability a rastu, alebo 
napríklad zohľadnením potreby čistého 
a nie hrubého samofinancovania štátu, 
tzn. potreby čistého samofinancovania 
daní majúcich vplyv na efektívne výdavky 
pri výpočtoch týkajúcich sa paktu (pri 
osobitnom zohľadnení DPH), alebo pri 
využívaní rozličného prispôsobovania sa 
lehotám dvoch zdrojov financovania 
týchto programov (európskeho 
a vnútroštátneho), vďaka čomu bude 
možné úplné využívanie európskych 
fondov počas prvých rokov programu 
a úplné využívanie vnútroštátnych zdrojov 
v posledných rokoch programu, pokiaľ 
príslušný štát dosiahne konkrétne 
výsledky vďaka svojej politike riadenia 
miery zadlženia;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 50
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. domnieva sa, že verejné výdavky 
súvisiace s plnením programov 
spolufinancovaných zo štrukturálnych 
a investičných fondov by mali byť 
vylúčené z rámca Paktu stability a rastu, 
lebo ide o výdavky, ktoré sú určené na 
podporu konkurencieschopnosti, rastu 
a tvorby pracovných miest;

14. domnieva sa, že verejné výdavky 
súvisiace s plnením programov 
spolufinancovaných zo štrukturálnych 
a investičných fondov by mali byť 
vylúčené z rámca Paktu stability a rastu, 
lebo ide o výdavky, ktoré sú určené na 
podporu konkurencieschopnosti, rastu 
a tvorby pracovných miest, ako aj na 
realizáciu cieľov Únie v oblasti boja proti 
zmene klímy;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 51
Patrice Tirolien
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Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. domnieva sa, že verejné výdavky 
súvisiace s plnením programov 
spolufinancovaných zo štrukturálnych 
a investičných fondov by mali byť 
vylúčené z rámca Paktu stability a rastu, 
lebo ide o výdavky, ktoré sú určené na 
podporu konkurencieschopnosti, rastu 
a tvorby pracovných miest;

14. domnieva sa, že verejné výdavky 
súvisiace s plnením programov 
spolufinancovaných zo štrukturálnych 
a investičných fondov by mali byť 
vylúčené z vymedzenia štrukturálnych 
deficitov Paktu stability a rastu, lebo ide 
o výdavky, ktoré sú určené na podporu 
konkurencieschopnosti, rastu a tvorby 
pracovných miest;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 52
Salvatore Caronna, Andrea Cozzolino, Francesca Barracciu

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. domnieva sa, že verejné výdavky 
súvisiace s plnením programov 
spolufinancovaných zo štrukturálnych 
a investičných fondov by mali byť 
vylúčené z rámca Paktu stability a rastu, 
lebo ide o výdavky, ktoré sú určené na 
podporu konkurencieschopnosti, rastu 
a tvorby pracovných miest;

14. žiada Komisiu, aby verejné výdavky 
členských štátov v rámci 
spolufinancovania programov 
spolufinancovaných zo štrukturálnych 
fondov nepatrili k štrukturálnym, 
verejným alebo upraveným výdavkom 
zohľadňovaným v rámci dohody 
o partnerstve na kontrolu dodržiavania 
Paktu stability a rastu, keďže ide 
o povinnosť vyplývajúcu priamo 
z dodržiavania základnej zásady politiky 
súdržnosti, a to zásady doplnkového 
charakteru pomoci; v dôsledku toho sa 
domnieva, že verejné výdavky členských 
štátov v dôsledku spolufinancovania 
programov spolufinancovaných 
štrukturálnymi fondmi musia byť 
vylúčené z rámca Paktu stability a rastu, 
lebo ide o výdavky, ktoré sú určené na 
podporu konkurencieschopnosti, rastu 
a tvorby pracovných miest, najmä tvorby 
pracovných miest pre mladých ľudí;
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Pozmeňujúci návrh 53
Erminia Mazzoni

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. domnieva sa, že verejné výdavky 
súvisiace s plnením programov 
spolufinancovaných zo štrukturálnych 
a investičných fondov by mali byť 
vylúčené z rámca Paktu stability a rastu, 
lebo ide o výdavky, ktoré sú určené na 
podporu konkurencieschopnosti, rastu 
a tvorby pracovných miest;

14. žiada, aby sa verejné výdavky 
súvisiace s plnením programov 
spolufinancovaných zo štrukturálnych 
a investičných fondov úplne vylúčili 
z rámca Paktu stability a rastu, lebo ide 
o výdavky, ktoré sú určené na podporu 
konkurencieschopnosti, rastu a tvorby 
pracovných miest;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 54
Nikos Chrysogelos

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. nalieha na Komisiu a členské štáty, aby 
v rámci prebiehajúcich rokovaní 
o budúcnosti hospodárskej a menovej únie 
zohľadnili všetky možnosti flexibility 
v rámci makroekonomického riadenia 
s cieľom umožniť produktívne investície, 
a to najmä prehodnotením vzťahu medzi 
Paktom stability a rastu a produktívnymi 
verejnými investíciami a vylúčením 
verejných výdavkov spojených s plnením 
programov spolufinancovaných zo 
štrukturálnych a investičných fondov 
v rámci politík zameraných na rast 
z pravidiel dohľadu nad rozpočtami 
v rámci Paktu stability a rastu;

16. nalieha na Komisiu a členské štáty, aby 
v rámci prebiehajúcich rokovaní 
o budúcnosti hospodárskej a menovej únie 
zohľadnili všetky možnosti flexibility 
v rámci makroekonomického riadenia 
s cieľom umožniť produktívne a trvalo 
udržateľné investície, a to najmä 
prehodnotením vzťahu medzi Paktom 
stability a rastu a produktívnymi a trvalo 
udržateľnými verejnými investíciami 
a vylúčením verejných výdavkov 
spojených s plnením programov 
spolufinancovaných zo štrukturálnych 
a investičných fondov v rámci politík 
zameraných na rast z pravidiel dohľadu 
nad rozpočtami v rámci Paktu stability 
a rastu;
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