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Pozmeňujúci návrh 1
Ramona Nicole Mănescu

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. trvá na tom, že priemysel zostáva 
kľúčovou hnacou silou rastu, inovácií 
a udržateľnosti, a zdôrazňuje, že toto 
odvetvie je výrazne zasiahnuté dôsledkami 
pokračujúcej hospodárskej krízy;
poukazuje na to, že v porovnaní s obdobím 
pred krízou poklesla celková výroba o 10 
% a že v oblasti priemyslu došlo k strate 
viac ako 3 miliónov pracovných miest;

1. zdôrazňuje, že aj napriek tomu, že
odvetvie priemyslu vážne trpí dôsledkami
pokračujúcej hospodárskej krízy, zostáva
kľúčovým faktorom na dosiahnutie
cieľov stratégie EÚ 2020 pre rast, 
zamestnanosť, inovácie, výskum, vývoj, 
udržateľnosť a konkurencieschopnosť;
poukazuje na to, že v porovnaní s obdobím 
pred krízou poklesla celková výroba o 10 
% a že v oblasti priemyslu došlo k strate 
viac ako 3 miliónov pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. trvá na tom, že priemysel zostáva 
kľúčovou hnacou silou rastu, inovácií 
a udržateľnosti, a zdôrazňuje, že toto 
odvetvie je výrazne zasiahnuté dôsledkami 
pokračujúcej hospodárskej krízy; 
poukazuje na to, že v porovnaní s obdobím 
pred krízou poklesla celková výroba o 10 
% a že v oblasti priemyslu došlo k strate 
viac ako 3 miliónov pracovných miest;

1. trvá na tom, že priemysel zostáva 
kľúčovou hnacou silou rastu, inovácií 
a zamestnanosti, a zdôrazňuje, že toto 
odvetvie je výrazne zasiahnuté dôsledkami 
pokračujúcej hospodárskej krízy; 
poukazuje na to, že v porovnaní s obdobím 
pred krízou poklesla celková výroba o 10 
% a že v oblasti priemyslu došlo k strate 
viac ako 3 miliónov pracovných miest; 
zdôrazňuje, že budúcnosť európskej 
konkurencieschopnosti by mala byť 
založená na zásade udržateľnosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 3
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. trvá na tom, že priemysel zostáva 
kľúčovou hnacou silou rastu, inovácií 
a udržateľnosti, a zdôrazňuje, že toto 
odvetvie je výrazne zasiahnuté dôsledkami 
pokračujúcej hospodárskej krízy; 
poukazuje na to, že v porovnaní s obdobím 
pred krízou poklesla celková výroba o 10 
% a že v oblasti priemyslu došlo k strate 
viac ako 3 miliónov pracovných miest;

1. trvá na tom, že priemysel zostáva 
kľúčovou hnacou silou rastu, inovácií 
a udržateľnosti, a zdôrazňuje, že toto 
odvetvie je výrazne zasiahnuté dôsledkami 
pokračujúcej hospodárskej krízy; 
poukazuje na to, že v porovnaní s obdobím 
pred krízou poklesla celková výroba o 10 
% a že v oblasti priemyslu došlo k strate 
viac ako 3 miliónov pracovných miest;
konštatuje, že existuje tiež riziko 
rastúceho nedostatku pracovných síl so 
špecializovanými znalosťami 
prispôsobenými potrebám priemyslu;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 4
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. domnieva sa, že priemysel je bez 
akýchkoľvek pochybností jedným z našich 
hlavných tromfov v oblasti medzinárodnej 
konkurencieschopnosti, pretože bez neho 
by Európska únia nemala tak významnú 
úlohu v rámci celosvetovej rovnováhy 
hospodárskych síl; 

Or. ro
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Pozmeňujúci návrh 5
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Odsek 1b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. je znepokojený masívnou 
deindustrializáciou, ktorá zasiahla mnohé 
tradičné priemyselné centrá v Európe 
počas posledných rokov a viedla k 
neprimerane vysokej nezamestnanosti a 
mnohým demografickým problémom;  

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 6
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyjadruje vážne znepokojenie nad 
dôsledkami finančného a hospodárskeho 
poklesu a prehlbujúcimi sa nerovnosťami 
v EÚ, a to najmä pokiaľ ide o regionálne 
rozdiely v oblasti produktivity, 
konkurencieschopnosti a prosperity; 
poukazuje na to, že tento prudký pokles 
bude mať bez prijatia ráznych politických 
opatrení a pridelenia dostatočných 
finančných prostriedkov na podporu novej 
priemyselnej „revolúcie“ v EÚ vážny 
negatívny vplyv nielen na produkciu EÚ, 
ale aj na sociálnu a územnú súdržnosť;

2. vyjadruje vážne znepokojenie nad 
dôsledkami finančného a hospodárskeho 
poklesu a prehlbujúcimi sa nerovnosťami 
v EÚ, a to najmä pokiaľ ide o regionálne 
rozdiely v oblasti produktivity, 
konkurencieschopnosti a prosperity; 
poukazuje na to, že tento prudký pokles 
bude mať bez prijatia ráznych politických 
opatrení a pridelenia dostatočných 
finančných prostriedkov na podporu 
znovuzrodenia priemyslu pre udržateľnú 
Európu vážny negatívny vplyv nielen na 
produkciu EÚ, ale aj na sociálnu a územnú 
súdržnosť;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 7
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyjadruje vážne znepokojenie nad 
dôsledkami finančného a hospodárskeho 
poklesu a prehlbujúcimi sa nerovnosťami 
v EÚ, a to najmä pokiaľ ide o regionálne 
rozdiely v oblasti produktivity, 
konkurencieschopnosti a prosperity;
poukazuje na to, že tento prudký pokles 
bude mať bez prijatia ráznych politických 
opatrení a pridelenia dostatočných 
finančných prostriedkov na podporu novej 
priemyselnej „revolúcie“ v EÚ vážny 
negatívny vplyv nielen na produkciu EÚ, 
ale aj na sociálnu a územnú súdržnosť;

2. vyjadruje vážne znepokojenie nad 
dôsledkami finančného a hospodárskeho 
poklesu, klesajúcimi investíciami
a prehlbujúcimi sa nerovnosťami v EÚ, 
a to najmä pokiaľ ide o regionálne rozdiely 
v oblasti produktivity, 
konkurencieschopnosti a prosperity; 
poukazuje na to, že tento prudký pokles 
bude mať bez prijatia ráznych politických 
opatrení a pridelenia dostatočných 
finančných prostriedkov na podporu novej 
priemyselnej „revolúcie“ v EÚ vážny 
negatívny vplyv nielen na produkciu EÚ, 
ale aj na sociálnu a územnú súdržnosť;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 8
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. vyjadruje vážne znepokojenie nad 
dôsledkami finančného a hospodárskeho 
poklesu a prehlbujúcimi sa nerovnosťami 
v EÚ, a to najmä pokiaľ ide o regionálne 
rozdiely v oblasti produktivity, 
konkurencieschopnosti a prosperity; 
poukazuje na to, že tento prudký pokles
bude mať bez prijatia ráznych politických 
opatrení a pridelenia dostatočných 
finančných prostriedkov na podporu novej 
priemyselnej „revolúcie“ v EÚ vážny 
negatívny vplyv nielen na produkciu EÚ, 
ale aj na sociálnu a územnú súdržnosť;

2. vyjadruje vážne znepokojenie nad 
dôsledkami finančného a hospodárskeho 
poklesu a prehlbujúcimi sa nerovnosťami 
v EÚ, a to najmä pokiaľ ide o regionálne 
rozdiely v oblasti produktivity, 
konkurencieschopnosti a prosperity; 
konštatuje, že je nevyhnutné prijať rázne 
politické opatrenia a prideliť dostatok 
finančných zdrojov na podporu novej 
priemyselnej „revolúcie“ v EÚ;  domnieva 
sa, že ak sa nebude konať, bude mať 
tento pokles vážny negatívny vplyv nielen 
na produkciu EÚ, ale aj na sociálnu 
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a územnú súdržnosť, a že rozdiel v 
technologickom pokroku medzi EÚ a 
inými centrami pokročilých technológí 
(USA a krajiny BRICS) sa nebezpečne 
rozšíri;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 9
Jens Geier

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zastáva názor, že staré priemyselné 
regióny v Európe môžu významne
prispieť k reindustrializácii; poukazuje v 
tejto súvislosti na to, že povedomie
verejnosti sa presunulo od starých
priemyselných regiónov, a vzhľadom na
konkrétne problémy musia byť k
dispozícii dostatočné investičné možnosti
pre špecifické regionálne rozvojové 
stratégie;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 10
Ramona Nicole Mănescu

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že budúca politika 
súdržnosti bude jednou z hlavných politík 
EÚ, ktoré podporia priemyselnú inováciu 
s cieľom reagovať na úlohy súvisiace 
s udržateľnou energetikou, zmenou klímy 
a efektívnym využívaním zdrojov; zastáva 
preto názor, že pri reindustrializácii EÚ 
a jej regiónov prostredníctvom skutočne 
modernej priemyselnej politiky zohráva 

3. zdôrazňuje, že budúca politika 
súdržnosti bude jednou z hlavných politík 
EÚ, ktoré podporia priemyselnú inováciu 
prostredníctvom inteligentnej 
špecializácie s cieľom reagovať na úlohy 
súvisiace s udržateľnou energetikou, 
zmenou klímy a efektívnym využívaním 
zdrojov; zastáva preto názor, že pri 
reindustrializácii EÚ a jej regiónov 
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zásadnú úlohu podpora poskytovaná 
v rámci budúcej politiky súdržnosti 
a európskych štrukturálnych a investičných 
fondov;

prostredníctvom skutočne modernej 
priemyselnej politiky zohráva zásadnú 
úlohu podpora poskytovaná v rámci 
budúcej politiky súdržnosti a európskych 
štrukturálnych a investičných fondov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
María Irigoyen Pérez

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že budúca politiky 
súdržnosti bude jednou z hlavných politík 
EÚ, ktoré podporia priemyselnú inováciu 
s cieľom reagovať na úlohy súvisiace 
s udržateľnou energetikou, zmenou klímy 
a efektívnym využívaním zdrojov; zastáva 
preto názor, že pri reindustrializácii EÚ 
a jej regiónov prostredníctvom skutočne 
modernej priemyselnej politiky zohráva 
zásadnú úlohu podpora poskytovaná 
v rámci budúcej politiky súdržnosti 
a európskych štrukturálnych a investičných 
fondov;

3. zdôrazňuje, že budúca politika 
súdržnosti bude jednou z hlavných politík 
EÚ, ktoré podporia priemyselnú inováciu 
s cieľom reagovať na úlohy súvisiace 
s udržateľnou energetikou, zmenou klímy 
a efektívnym využívaním zdrojov; zastáva 
preto názor, že pri reindustrializácii EÚ 
a jej regiónov prostredníctvom skutočne 
modernej priemyselnej politiky, t. j.
inkluzívnej, udržateľnej a veľmi 
konkurencieschopnej zohráva zásadnú 
úlohu podpora poskytovaná v rámci 
budúcej politiky súdržnosti a európskych 
štrukturálnych a investičných fondov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že budúca politiky 
súdržnosti bude jednou z hlavných politík 
EÚ, ktoré podporia priemyselnú inováciu 

3. zdôrazňuje, že budúca politika 
súdržnosti bude jednou z hlavných politík 
EÚ, ktoré podporia priemyselnú inováciu 
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s cieľom reagovať na úlohy súvisiace
s udržateľnou energetikou, zmenou klímy 
a efektívnym využívaním zdrojov; zastáva 
preto názor, že pri reindustrializácii EÚ 
a jej regiónov prostredníctvom skutočne 
modernej priemyselnej politiky zohráva 
zásadnú úlohu podpora poskytovaná 
v rámci budúcej politiky súdržnosti 
a európskych štrukturálnych a investičných 
fondov;

s cieľom reagovať na úlohy súvisiace 
s udržateľnou energetikou, zmenou klímy 
a efektívnym využívaním zdrojov; zastáva 
preto názor, že pri reindustrializácii EÚ 
a jej regiónov prostredníctvom 
priemyselnej politiky vedenej prechodom 
na kruhové, udržateľne biologické, 
energeticky účinné a nízkouhlíkové 
hospodárstvo zohráva zásadnú úlohu 
podpora poskytovaná v rámci budúcej 
politiky súdržnosti a európskych 
štrukturálnych a investičných fondov;
vyzýva na navrhovanie lepších budúcich
synergií medzi politikou súdržnosti a
programom Horizont 2020 s cieľom 
maximalizovať inovácie na regionálnej 
úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje, že budúca politiky 
súdržnosti bude jednou z hlavných politík 
EÚ, ktoré podporia priemyselnú inováciu 
s cieľom reagovať na úlohy súvisiace 
s udržateľnou energetikou, zmenou klímy 
a efektívnym využívaním zdrojov; zastáva 
preto názor, že pri reindustrializácii EÚ 
a jej regiónov prostredníctvom skutočne 
modernej priemyselnej politiky zohráva 
zásadnú úlohu podpora poskytovaná 
v rámci budúcej politiky súdržnosti 
a európskych štrukturálnych a investičných 
fondov;

3. zdôrazňuje, že budúca politiky 
súdržnosti bude jednou z hlavných politík 
EÚ, ktoré podporia priemyselnú inováciu 
s cieľom reagovať na úlohy súvisiace 
s udržateľnou energetikou, zmenou klímy 
a efektívne využívať materiálne a ľudské
zdroje prostredníctovm celoživotného
vzdelávania v reakcii na prebiehajúce
výzvy; zastáva preto názor, že pri 
reindustrializácii EÚ a jej regiónov 
prostredníctvom skutočne modernej 
priemyselnej politiky zohráva zásadnú 
úlohu podpora poskytovaná v rámci 
budúcej politiky súdržnosti a európskych 
štrukturálnych a investičných fondov;
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Or. ro

Pozmeňujúci návrh 14
María Irigoyen Pérez

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že charakteristiky
regiónov a ich konkrétne silné stránky je
potrebné vziať do úvahy pri plánovaní
regionálnej priemyselnej rozvojovej 
stratégie pre každý región a každé 
odvetvie s cieľom dosiahnuť vysokú 
úroveň špecializácie v priemysle v Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. poukazuje na to, že v prihraničných
oblastiach sú priemyselné výzvy často
rovnaké na oboch stranách hranice, 
vzhľadom k spoločným územným 
charakteristikám, ktoré majú tieto oblasti
spoločné; vyzýva Komisiu, členské štáty a 
miestne a regionálne orgány, aby 
vypracovali cezhraničné stratégie 
priemyselnej konverzie zamerané na
vytváranie cezhraničných klastrov a 
spoločné vzdelávacie a zamestnanostné
stratégie na úrovni zodpovedajúcej
cezhraničným populačným centrám;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 16
Ramona Nicole Mănescu

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že v rámci národných 
programov reforiem je potrebné stanoviť 
jasné stratégie politiky 
konkurencieschopnosti priemyslu, a to 
prostredníctvom cieleného prístupu, ktorý 
bude zahŕňať stanovenie priorít v týchto 
oblastiach: zlepšenie prístupu k finančným 
zdrojom; podpora výskumu a vývoja 
a vzdelávania; administratívne 
zjednodušenie; zníženie zdanenia práce; 
zlepšenie infraštruktúry; intenzívnejšie 
zapojenie všetkých zúčastnených strán na 
regionálnej a miestnej úrovni a väčšia 
podpora MSP a podnikateľov; domnieva 
sa, že koordinovanejší prístup medzi 
rozličnými úrovňami riadenia 
a zainteresovanými stranami sa dosiahne 
tak, že sa do dohôd o partnerstve zahrnú 
navrhované územné dohody;

4. zdôrazňuje, že na úrovni EÚ ako aj
v rámci národných programov reforiem je 
potrebné stanoviť jasné stratégie politiky 
konkurencieschopnosti priemyslu, a to 
prostredníctvom cieleného a strategického
prístupu, ktorý bude zahŕňať stanovenie 
priorít v týchto oblastiach: zlepšenie 
prístupu k finančným zdrojom; podpora 
výskumu a vývoja a vzdelávania; 
administratívne zjednodušenie; zníženie 
zdanenia práce; zlepšenie infraštruktúry; 
intenzívnejšie zapojenie všetkých 
zúčastnených strán na regionálnej 
a miestnej úrovni a väčšia podpora MSP 
a podnikateľov; domnieva sa, že 
koordinovanejší prístup medzi rozličnými 
úrovňami riadenia a zainteresovanými 
stranami sa dosiahne tak, že sa do dohôd 
o partnerstve zahrnú navrhované územné 
dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že v rámci národných 
programov reforiem je potrebné stanoviť 
jasné stratégie politiky 
konkurencieschopnosti priemyslu, a to 
prostredníctvom cieleného prístupu, ktorý 

4. zdôrazňuje, že v rámci národných 
programov reforiem je potrebné stanoviť 
jasné stratégie politiky 
konkurencieschopnosti priemyslu, a to 
prostredníctvom cieleného prístupu, ktorý 
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bude zahŕňať stanovenie priorít v týchto 
oblastiach: zlepšenie prístupu k finančným 
zdrojom; podpora výskumu a vývoja 
a vzdelávania; administratívne 
zjednodušenie; zníženie zdanenia práce; 
zlepšenie infraštruktúry; intenzívnejšie 
zapojenie všetkých zúčastnených strán na 
regionálnej a miestnej úrovni a väčšia 
podpora MSP a podnikateľov; domnieva 
sa, že koordinovanejší prístup medzi 
rozličnými úrovňami riadenia 
a zainteresovanými stranami sa dosiahne 
tak, že sa do dohôd o partnerstve zahrnú 
navrhované územné dohody; 

bude zahŕňať stanovenie priorít v týchto 
oblastiach: zlepšenie prístupu k finančným 
zdrojom; podpora výskumu a vývoja 
a vzdelávania s dôrazom na odborné 
vzdelávanie; administratívne 
zjednodušenie; zníženie zdanenia práce; 
zlepšenie infraštruktúry; intenzívnejšie 
zapojenie všetkých zúčastnených strán na 
regionálnej a miestnej úrovni a väčšia 
podpora MSP a podnikateľov; domnieva 
sa, že koordinovanejší prístup medzi 
rozličnými úrovňami riadenia 
a zainteresovanými stranami sa dosiahne 
tak, že sa do dohôd o partnerstve zahrnú 
navrhované územné dohody; 

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 18
María Irigoyen Pérez

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že v rámci národných 
programov reforiem je potrebné stanoviť 
jasné stratégie politiky 
konkurencieschopnosti priemyslu, a to 
prostredníctvom cieleného prístupu, ktorý 
bude zahŕňať stanovenie priorít v týchto 
oblastiach: zlepšenie prístupu k finančným 
zdrojom; podpora výskumu a vývoja 
a vzdelávania; administratívne 
zjednodušenie; zníženie zdanenia práce; 
zlepšenie infraštruktúry; intenzívnejšie 
zapojenie všetkých zúčastnených strán na 
regionálnej a miestnej úrovni a väčšia 
podpora MSP a podnikateľov; domnieva 
sa, že koordinovanejší prístup medzi 
rozličnými úrovňami riadenia 
a zainteresovanými stranami sa dosiahne 
tak, že sa do dohôd o partnerstve zahrnú 
navrhované územné dohody;

4. zdôrazňuje, že v rámci národných 
programov reforiem je potrebné stanoviť 
jasné stratégie politiky 
konkurencieschopnosti priemyslu, a to 
prostredníctvom cieleného prístupu, ktorý 
bude zahŕňať stanovenie priorít v týchto 
oblastiach: zlepšenie prístupu k finančným 
zdrojom; podpora výskumu a vývoja 
a vzdelávania; administratívne 
zjednodušenie; zníženie zdanenia práce; 
zlepšenie infraštruktúry; intenzívnejšie 
zapojenie všetkých zúčastnených strán na 
regionálnej a miestnej úrovni a väčšia 
podpora MSP a podnikateľov; domnieva 
sa, že koordinovanejší prístup medzi 
rozličnými úrovňami riadenia 
a zainteresovanými stranami sa dosiahne 
tak, že sa do dohôd o partnerstve zahrnú 
navrhované územné dohody – nástroj na
koordináciu a synchronizáciu agendy 
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politiky aktérov na regionálnej a miestnej  
úrovni, aby zamerali svoju činnosť a
finančné zdroje na , ciele a úlohy stratégie
Európa 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že v rámci národných 
programov reforiem je potrebné stanoviť 
jasné stratégie politiky 
konkurencieschopnosti priemyslu, a to 
prostredníctvom cieleného prístupu, ktorý 
bude zahŕňať stanovenie priorít v týchto 
oblastiach: zlepšenie prístupu k finančným 
zdrojom; podpora výskumu a vývoja 
a vzdelávania; administratívne 
zjednodušenie; zníženie zdanenia práce; 
zlepšenie infraštruktúry; intenzívnejšie 
zapojenie všetkých zúčastnených strán na 
regionálnej a miestnej úrovni a väčšia 
podpora MSP a podnikateľov; domnieva 
sa, že koordinovanejší prístup medzi 
rozličnými úrovňami riadenia 
a zainteresovanými stranami sa dosiahne 
tak, že sa do dohôd o partnerstve zahrnú 
navrhované územné dohody;

4. zdôrazňuje, že v rámci národných 
programov reforiem je potrebné stanoviť 
jasné stratégie politiky 
konkurencieschopnosti priemyslu, a to 
prostredníctvom cieleného prístupu, ktorý 
bude zahŕňať stanovenie priorít v týchto 
oblastiach: zlepšenie prístupu k finančným 
zdrojom; podpora výskumu, vývoja 
a vzdelávania a odborného vzdelávania; 
administratívne zjednodušenie; zníženie 
nákladov pre podniky; zníženie zdanenia 
práce; vyššia pružnosť na pracovnom 
trhu; celoeurópska harmonizácia daní 
právnických osôb; zlepšenie 
infraštruktúry; intenzívnejšie zapojenie a 
koordinácia všetkých zúčastnených strán 
na regionálnej a miestnej úrovni a väčšia 
podpora MSP a podnikateľov; domnieva 
sa, že koordinovanejší prístup medzi 
rozličnými úrovňami riadenia 
a zainteresovanými stranami sa dosiahne 
tak, že sa do dohôd o partnerstve zahrnú 
navrhované územné dohody;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 20
Karima Delli, Nikos Chrysogelos
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Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že v rámci národných 
programov reforiem je potrebné stanoviť 
jasné stratégie politiky 
konkurencieschopnosti priemyslu, a to 
prostredníctvom cieleného prístupu, ktorý 
bude zahŕňať stanovenie priorít v týchto 
oblastiach: zlepšenie prístupu 
k finančným zdrojom; podpora výskumu 
a vývoja a vzdelávania; administratívne 
zjednodušenie; zníženie zdanenia práce; 
zlepšenie infraštruktúry; intenzívnejšie 
zapojenie všetkých zúčastnených strán na 
regionálnej a miestnej úrovni a väčšia 
podpora MSP a podnikateľov; domnieva 
sa, že koordinovanejší prístup medzi 
rozličnými úrovňami riadenia 
a zainteresovanými stranami sa dosiahne 
tak, že sa do dohôd o partnerstve zahrnú 
navrhované územné dohody;

4. zdôrazňuje, že v rámci národných 
programov reforiem je potrebné stanoviť 
jasné stratégie politiky 
konkurencieschopnosti priemyslu 
zamerané na relokalziáciu priemyselných 
činnost , a to prostredníctvom cieleného 
územného prístupu, ktorý bude zahŕňať 
stanovenie priorít v týchto oblastiach:
uľahčenie prístupu k finačným a 
mikroúverovým nástrojom; podpora 
výskumu a vývoja vrátane sociálnych a
ekologických inovácií; synergia -
symbióza medzi sektormi pre zníženie
vedľajších produktov a zlepšenie kruhovej
ekonomiky; lepší prístup k vzdelaniu a 
odbornému vzdelávaniu a celoživotnému 
vzdelávaniu; zjednodušenie administratívy
a budovanie kapacít; jasné predpisy o 
životnom prostredí; Presun motivačných 
daní zo zamestnania na zdroje, použitie a 
znečisťouvanie; zlepšovanie ekologickej 
infraštruktúry; intenzívnejšie zapojenie 
všetkých zúčastnených strán na regionálnej 
a miestnej úrovni a prioritná podpora 
MSP, podnikateľov, remeselné a sociálne 
podniky; domnieva sa, že koordinovanejší 
prístup medzi rozličnými úrovňami 
riadenia a zainteresovanými stranami sa 
dosiahne tak, že sa do dohôd o partnerstve 
zahrnú navrhované územné dohody a 
nástroje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Odsek 4
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že v rámci národných 
programov reforiem je potrebné stanoviť 
jasné stratégie politiky 
konkurencieschopnosti priemyslu, a to 
prostredníctvom cieleného prístupu, ktorý 
bude zahŕňať stanovenie priorít v týchto 
oblastiach: zlepšenie prístupu k finančným 
zdrojom; podpora výskumu a vývoja 
a vzdelávania; administratívne 
zjednodušenie; zníženie zdanenia práce; 
zlepšenie infraštruktúry; intenzívnejšie 
zapojenie všetkých zúčastnených strán na 
regionálnej a miestnej úrovni a väčšia 
podpora MSP a podnikateľov; domnieva 
sa, že koordinovanejší prístup medzi 
rozličnými úrovňami riadenia 
a zainteresovanými stranami sa dosiahne 
tak, že sa do dohôd o partnerstve zahrnú 
navrhované územné dohody;

4. zdôrazňuje, že v rámci národných 
programov reforiem je potrebné stanoviť 
jasné stratégie politiky 
konkurencieschopnosti priemyslu, a to 
prostredníctvom cieleného prístupu, ktorý 
bude zahŕňať stanovenie priorít v týchto 
oblastiach: zlepšenie prístupu k finančným 
zdrojom; podpora výskumu a vývoja 
a vzdelávania; administratívne 
zjednodušenie; zníženie zdanenia práce; 
zlepšenie infraštruktúry; intenzívnejšie 
zapojenie všetkých zúčastnených strán na 
regionálnej a miestnej úrovni a väčšia 
podpora MSP a podnikateľov; domnieva 
sa, že koordinovanejší prístup medzi 
rozličnými úrovňami riadenia 
a zainteresovanými stranami sa dosiahne 
tak, že sa do dohôd o partnerstve zahrnú 
navrhované územné dohody; poukazuje na 
to, že klastre sú ideálnym miestom na 
spojenie týchto protagonistov 
a koordinovanie ich činností;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 22
Dimitar Stoyanov

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že v rámci národných 
programov reforiem je potrebné stanoviť 
jasné stratégie politiky 
konkurencieschopnosti priemyslu, a to 
prostredníctvom cieleného prístupu, ktorý 
bude zahŕňať stanovenie priorít v týchto 
oblastiach: zlepšenie prístupu k finančným 
zdrojom; podpora výskumu a vývoja 
a vzdelávania; administratívne 
zjednodušenie; zníženie zdanenia práce;

4. zdôrazňuje, že v rámci národných 
programov reforiem je potrebné stanoviť 
jasné stratégie politiky 
konkurencieschopnosti priemyslu, a to 
prostredníctvom cieleného prístupu, ktorý 
bude zahŕňať stanovenie priorít v týchto 
oblastiach: zlepšenie prístupu k finančným 
zdrojom; podpora jestvujúcich činností
výskumu a vývoja a rovnakého prístupu 
k regionálnym zariadeniam na 
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zlepšenie infraštruktúry; intenzívnejšie 
zapojenie všetkých zúčastnených strán na 
regionálnej a miestnej úrovni a väčšia 
podpora MSP a podnikateľov; domnieva 
sa, že koordinovanejší prístup medzi 
rozličnými úrovňami riadenia 
a zainteresovanými stranami sa dosiahne 
tak, že sa do dohôd o partnerstve zahrnú 
navrhované územné dohody;

vzdelávanie a odbornú prípravu, ktoré 
budú poskytovať možnosti zamestnania 
pre sociálne znevýhodnené osoby;
administratívne zjednodušenie; zníženie 
zdanenia práce; zlepšenie infraštruktúry;
intenzívnejšie zapojenie všetkých 
zúčastnených strán na regionálnej 
a miestnej úrovni a väčšia podpora
mikropodnikov, MSP a podnikateľov;
domnieva sa, že koordinovanejší prístup 
medzi rozličnými úrovňami riadenia 
a zainteresovanými stranami sa dosiahne 
tak, že sa do dohôd o partnerstve zahrnú 
navrhované územné dohody;

Or. bg

Pozmeňujúci návrh 23
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. domnieva sa, že reindustrializáciu 
Európy musí sprevádzať úsilie 
o vytvorenie zamestnanosti mladých ľudí, 
na účel ktorého je nevyhnutné zaručiť, 
aby stratégie Spoločenstva v oblasti 
zamestnanosti boli prispôsobené budúcim 
potrebám európskych podnikov, aby boli 
spustené regionálne a národné programy 
poskytovania vysokokvalitného 
technologického vzdelávania mladým 
ľuďom a posilnené podnikanie medzi 
mladými ľuďmi pomocou prístupu 
k európskym fondom a podnikateľskému 
poradenstvu;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 24
María Irigoyen Pérez
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Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. pripomína, že regionálne ekonomiky 
sú kľúčom k dosiahnutiu inteligentného a 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
pretože majú potrebné vedomosti a 
schopnosti mobilizovať miestnych aktérov 
v súlade s regionálnymi špecifikami;
zdôrazňuje kľúčový význam prepojenia 
inovácie a udržateľnosti agendy na 
regionálnej, národnej a európskej úrovni 
vytvorením silnej regionálnej a národnej 
výskumnej a inovačnej stratégie pre 
inteligentnú špecializáciu (RIS3);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. zastáva názor, že v záujme zabezpečenia 
cielenejšej podpory z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov ako 
súčasti strategického integrovaného 
prístupu by sa malo plnenie stratégií RIS3
zachovať ako istá forma podmienenosti ex 
ante, pokiaľ ide o financovanie v rámci 
cieľa výskumu, vývoja a inovácie budúcej 
politiky súdržnosti; poukazuje na to, že 
stratégie RIS3 budú na základe 
komparatívnych výhod regiónov 
podporovať opatrenia na zvýšenie 
produktivity, priťahovať verejný 
a súkromný kapitál vďaka značnému 
pákovému efektu a pomáhať regiónom, aby 
svoje zdroje sústredili na niekoľko 
kľúčových priorít s cieľom účinnejšie 

5. zastáva názor, že v záujme zabezpečenia 
cielenejšej podpory z európskych 
štrukturálnych a investičných fondov ako 
súčasti strategického integrovaného 
prístupu by sa malo plnenie stratégií
inteligentnej špecializácie zachovať ako 
istá forma podmienenosti ex ante, pokiaľ 
ide o financovanie v rámci cieľa výskumu, 
vývoja a inovácie budúcej politiky 
súdržnosti; poukazuje na to, že stratégie
inteligentnej špecializácie budú na základe 
komparatívnych výhod regiónov
integrovanými programami hospodárskej 
transformácie na mieste a budú
podporovať opatrenia na zvýšenie 
produktivity, priťahovať verejný 
a súkromný kapitál vďaka značnému 
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využiť dostupné finančné prostriedky; pákovému efektu a pomáhať regiónom, aby 
svoje zdroje sústredili na niekoľko 
kľúčových priorít podľa konkrétnych 
výhod regiónu s cieľom účinnejšie využiť 
dostupné finančné prostriedky a zlepšiť 
tvorbu dôstojných pracovných miest na 
miestnej úrovni a diverzifikáciu 
hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. podporuje rast priemyselných parkov 
prostredníctvom spolupráce medzi 
národnými a miestnymi orgánmi, 
hospodárskymi subjektmi a výskumnými a 
vývojovými organizáciami, aby sa 
vytvorilo podnikateľské prostredie, ktoré 
bude čo najatraktívnejšie a 
najpriaznivejšie pre inovácie;

  

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 27
María Irigoyen Pérez

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že vnútroštátne a 
regionálne orgány si musia stanoviť 
hospodárske, sociálne a environmentálne 
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inovácie za stredobod svojich dlhodobých 
stratégií udržateľného rozvoja, vedený 
silnou sieťou, vzájomnou výmenou 
poznatkov a riadenia a inovačnými 
ekosystémami, zloženými z klastrov vysoko 
špecializovaných MSP a priemyselných 
odvetví;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. tvrdí, že jednotlivé politiky EÚ a rôzne 
zdroje financovania európskej 
reindustrializácie treba lepšie 
koordinovať v nadväznosti na pokyny, 
ktoré budú stanovené v budúcom 
spoločnom strategickom rámci na obdobie 
rokov 2014 – 2020;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 29
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh stanoviska
Odsek 5b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. zastáva názor, že potenciál kultúrneho 
a kreatívneho priemyslu – napriek 
prínosu pre európske hospodárstvo – stále 
nie je dostatočne zohľadnený 
v stratégiách reindustrializácie; vyzýva 
verejné a súkromné subjekty, aby zriadili
regionálne inovačné inkubátory 
umožňujúce, aby sa tvorivé spoločnosti, 
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univerzity, investori a kultúrne inštitúcie 
mohli združovať s cieľom podpory 
kultúrneho a kreatívneho priemyslu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 30
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. súhlasí s Komisiou a Radou, že 
zvyšovanie konkurencieschopnosti na 
vnútornom trhu, ale aj v rámci obchodu s 
tretími krajinami by malo byť absolútnou 
prioritou; zdôrazňuje potrebu a dôležitosť 
vypracovania európskych noriem, ktoré 
bude EÚ široko uplatňovať a ochraňovať 
na celosvetovom trhu, tak aby inovačné 
opatrenia európskych podnikov 
neznamenali ich znevýhodnenie, ale 
postupne sa stali celosvetovou normou;

6. súhlasí s Komisiou a Radou, že 
zvyšovanie konkurencieschopnosti na 
vnútornom trhu, ale aj v rámci obchodu s 
tretími krajinami by malo byť absolútnou 
prioritou; vyzýva Komisiu, aby rozšírila 
programy pomoci, aby pomáhali 
odvetviam a najmä MSP pri vývoze 
a internacionalizácii; zdôrazňuje potrebu a 
dôležitosť vypracovania európskych 
noriem, ktoré bude EÚ široko uplatňovať 
a ochraňovať na celosvetovom trhu, tak 
aby inovačné opatrenia európskych 
podnikov neznamenali ich znevýhodnenie, 
ale postupne sa stali celosvetovou normou; 
vyzýva Komisiu, aby presadzovala 
skutočnú vzájomnosť v obchode, najmä 
čo sa týka prístupu k verejnému 
obstarávaniu, aby sa zrušili 
protekcionistické opatrenia 
a diskriminačné praktiky, ktoré niektorí 
obchodní partneri využívajú;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 31
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Návrh stanoviska
Odsek 6
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. súhlasí s Komisiou a Radou, že 
zvyšovanie konkurencieschopnosti na 
vnútornom trhu, ale aj v rámci obchodu s 
tretími krajinami by malo byť absolútnou 
prioritou; zdôrazňuje potrebu a dôležitosť 
vypracovania európskych noriem, ktoré 
bude EÚ široko uplatňovať a ochraňovať 
na celosvetovom trhu, tak aby inovačné 
opatrenia európskych podnikov 
neznamenali ich znevýhodnenie, ale 
postupne sa stali celosvetovou normou;

6. súhlasí s Komisiou a Radou, že 
zvyšovanie konkurencieschopnosti na 
vnútornom trhu, ale aj v rámci obchodu s 
tretími krajinami by malo byť absolútnou 
prioritou; zdôrazňuje potrebu a dôležitosť 
vypracovania európskych noriem, ktoré 
bude EÚ široko uplatňovať a ochraňovať 
na celosvetovom trhu, najmä čo sa týka 
environmentálnej a sociálnej 
zodpovednosti, tak aby inovačné opatrenia 
európskych podnikov neznamenali ich 
znevýhodnenie, ale postupne sa stali 
celosvetovou normou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Alain Cadec

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. súhlasí s Komisiou a Radou, že 
zvyšovanie konkurencieschopnosti na 
vnútornom trhu, ale aj v rámci obchodu s 
tretími krajinami by malo byť absolútnou 
prioritou; zdôrazňuje potrebu a dôležitosť 
vypracovania európskych noriem, ktoré 
bude EÚ široko uplatňovať a ochraňovať 
na celosvetovom trhu, tak aby inovačné 
opatrenia európskych podnikov 
neznamenali ich znevýhodnenie, ale 
postupne sa stali celosvetovou normou;

6. súhlasí s Komisiou a Radou, že 
zvyšovanie konkurencieschopnosti na 
vnútornom trhu, ale aj v rámci obchodu s 
tretími krajinami by malo byť absolútnou 
prioritou; zdôrazňuje potrebu a dôležitosť 
vypracovania európskych noriem, ktoré 
bude EÚ široko uplatňovať a ochraňovať 
na celosvetovom trhu, tak aby inovačné 
opatrenia európskych podnikov 
neznamenali ich znevýhodnenie, ale 
postupne sa stali celosvetovou normou, 
v neposlednom rade na základe zásady 
vzájomnosti;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 33
María Irigoyen Pérez

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. je veľmi znepokojený negatívnymi 
dôsledkami hospodárskej a finančnej 
krízy na schopnosť regiónov EÚ 
financovať produktívne investície pre 
inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast, 
čím sa výrazne ohrozuje dosiahnutie 
cieľov stratégie Európa 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva Komisiu, aby stanovila 
ekologické a sociálne zdanenie na 
hraniciach EÚ s cieľom vyvážiť európske 
sociálne a environmentálne normy, ktoré 
musia podniky v EÚ dodržiavať;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 35
Ramona Nicole Mănescu

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. zastáva názor, že je potrebné, aby spolu 
s grantmi dôležitejšiu úlohu zohrávali 

7. zastáva názor, že je potrebné, aby spolu 
s grantmi dôležitejšiu úlohu zohrávali 
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pôžičky, rizikový kapitál, záruky a ďalšie 
formy finančného inžinierstva; žiada, aby 
sa prostredníctvom kombinovania rôznych 
foriem finančnej podpory (priamej aj 
nepriamej) náležite využívali finančné 
nástroje, a to najmä tie, ktoré sú k 
dispozícii pre MSP, s cieľom ponúknuť 
prístup k financiám lepšie prispôsobený 
daným podmienkam;

pôžičky, rizikový kapitál, záruky a ďalšie 
formy finančného inžinierstva, ako sú nové 
finančné nástroje konkurencieschopnosti; 
žiada, aby sa prostredníctvom 
kombinovania rôznych foriem finančnej 
podpory (priamej aj nepriamej) náležite 
využívali finančné nástroje, a to najmä tie, 
ktoré sú k dispozícii pre MSP, s cieľom 
ponúknuť prístup k financiám lepšie 
prispôsobený daným podmienkam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. zastáva názor, že je potrebné, aby spolu 
s grantmi dôležitejšiu úlohu zohrávali
pôžičky, rizikový kapitál, záruky a ďalšie 
formy finančného inžinierstva; žiada, aby 
sa prostredníctvom kombinovania rôznych 
foriem finančnej podpory (priamej aj 
nepriamej) náležite využívali finančné 
nástroje, a to najmä tie, ktoré sú k 
dispozícii pre MSP, s cieľom ponúknuť 
prístup k financiám lepšie prispôsobený 
daným podmienkam;

7. zastáva názor, že je potrebné, aby spolu 
s grantmi zohrávali úlohu aj pôžičky, 
rizikový kapitál, záruky a ďalšie formy 
finančného inžinierstva; žiada, aby sa 
prostredníctvom kombinovania rôznych 
foriem finančnej podpory (priamej aj 
nepriamej) náležite využívali finančné 
nástroje, a to najmä tie, ktoré sú k 
dispozícii pre MSP, remeselné a sociálne 
podniky, s cieľom ponúknuť prístup 
k financiám lepšie prispôsobený daným 
podmienkam; domnieva sa, že príspevky 
z fondov Európskej iniciatívy pre stabilitu 
na finančné nástroje musia spĺňať 
požiadavky a zásady stanovené v právnych 
predpisoch o týchto fondoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid
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Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. zastáva názor, že je potrebné, aby spolu 
s grantmi dôležitejšiu úlohu zohrávali 
pôžičky, rizikový kapitál, záruky a ďalšie 
formy finančného inžinierstva; žiada, aby 
sa prostredníctvom kombinovania rôznych 
foriem finančnej podpory (priamej aj 
nepriamej) náležite využívali finančné 
nástroje, a to najmä tie, ktoré sú k 
dispozícii pre MSP, s cieľom ponúknuť 
prístup k financiám lepšie prispôsobený 
daným podmienkam;

7. zastáva názor, že je potrebné, aby spolu 
s grantmi dôležitejšiu úlohu zohrávali 
pôžičky, rizikový kapitál, záruky a ďalšie 
formy finančného inžinierstva; žiada, aby 
sa prostredníctvom kombinovania rôznych 
foriem finančnej podpory (priamej aj 
nepriamej) náležite využívali finančné 
nástroje, a to najmä tie, ktoré sú k 
dispozícii pre MSP, s cieľom ponúknuť 
prístup k financiám lepšie prispôsobený 
daným podmienkam; žiada o zriadenie 
európskej banky pre MSP podobne 
francúzskej OSEO a nemeckej 
Kreditanstalt für Wiederaufbau;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 38
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. zastáva názor, že je potrebné, aby spolu 
s grantmi dôležitejšiu úlohu zohrávali 
pôžičky, rizikový kapitál, záruky a ďalšie 
formy finančného inžinierstva; žiada, aby 
sa prostredníctvom kombinovania rôznych 
foriem finančnej podpory (priamej aj 
nepriamej) náležite využívali finančné 
nástroje, a to najmä tie, ktoré sú k 
dispozícii pre MSP, s cieľom ponúknuť 
prístup k financiám lepšie prispôsobený 
daným podmienkam;

7. zastáva názor, že je potrebné, aby spolu 
s grantmi dôležitejšiu úlohu zohrávali 
pôžičky, rizikový kapitál, záruky a ďalšie 
formy finančného inžinierstva; žiada, aby 
sa prostredníctvom kombinovania rôznych 
foriem finančnej podpory (priamej aj 
nepriamej) náležite využívali finančné 
nástroje, a to najmä tie, ktoré sú k 
dispozícii pre MSP, s cieľom ponúknuť 
prístup k financiám lepšie prispôsobený 
daným podmienkam; zdôrazňuje, že treba 
uľahčovať prístup MSP a miestnej 
podnikovej komunity k financovaniu 
technologizácie; 

Or. ro



AM\941084SK.doc 25/26 PE514.683v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 39
Karima Delli, Nikos Chrysogelos

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. domnieva sa, že vzhľadom na súčasnú 
finančnú, hospodársku a sociálnu krízu sú 
verejné a súkromné investície zásadnou 
súčasťou celkovej stratégie rastu; 
podporuje v tejto súvislosti celkovú 
reformu režimu štátnej pomoci 
prostredníctvom uplatňovania prístupu, 
ktorý sa viac zakladá na sociálnych 
a ekonomických hľadiskách.

8. domnieva sa, že vzhľadom na súčasnú 
finančnú, hospodársku a sociálnu krízu sú 
verejné a súkromné investície zásadnou 
súčasťou celkovej stratégie udržateľného 
rozvoja; podporuje v tejto súvislosti 
celkovú reformu režimu štátnej pomoci 
prostredníctvom uplatňovania prístupu, 
ktorý sa viac zakladá na sociálnych 
a ekonomických hľadiskách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
María Irigoyen Pérez

Návrh stanoviska
Odsek 8

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8. domnieva sa, že vzhľadom na súčasnú 
finančnú, hospodársku a sociálnu krízu sú 
verejné a súkromné investície zásadnou 
súčasťou celkovej stratégie rastu; 
podporuje v tejto súvislosti celkovú 
reformu režimu štátnej pomoci 
prostredníctvom uplatňovania prístupu, 
ktorý sa viac zakladá na sociálnych 
a ekonomických hľadiskách.

8. domnieva sa, že vzhľadom na súčasnú 
finančnú, hospodársku a sociálnu krízu sú 
verejné a súkromné investície zásadnou 
súčasťou celkovej stratégie rastu; 
podporuje v tejto súvislosti celkovú 
reformu režimu štátnej pomoci 
prostredníctvom uplatňovania prístupu, 
ktorý sa viac zakladá na sociálnych 
a ekonomických hľadiskách; opakovane 
vyzdvihuje význam dôslednejšieho 
zohľadnenia kvality a účinnosti verejných 
výdavkov.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 41
Iosif Matula

Návrh stanoviska
Odsek 8a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. podporuje iniciatívy re-shoring, 
ktorých cieľom je čiastočné prevzatie 
výroby z tretích krajín; domnieva sa, že 
podpora takýchto iniciatív by zaručila 
kvalitu produktov, vytvorila zamestnanosť 
a zľahčila dôsledky na životné prostredie.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 42
Marie-Thérèse Sanchez-Schmid

Návrh stanoviska
Odsek 8a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

8a. žiada Komisiu, aby vykonala revíziu 
a zaručila väčšiu flexibilitu týchto 
pravidiel o hospodárskej súťaži 
ustanovených v článku 101 a 102 ZFEÚ, 
aby sa podnietilo vytváranie európskych 
priemyselných „šampiónov“ charakteru 
Airbus alebo EADS;  upriamuje tiež 
pozornosť na žiadosti v správe 
Parlamentu poslanca Vlasáka 
(2013/2104(INI)) o revíziu usmernení pre 
regionálnu pomoc, aby sa uľahčili 
produktívne investície do európskych 
podnikov. 

Or. fr


