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Pozměňovací návrh 1
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá doporučení pro jednotlivé země na 
rok 2013 a zvláště pak jejich zaměření na 
ambiciózní opatření k obnovení růstu, boji 
s nezaměstnaností, vytváření pracovních 
míst a posílení konkurenceschopnosti 
evropských ekonomik;

1. vítá doporučení pro jednotlivé země na 
rok 2013 a zvláště pak jejich zaměření na 
opatření k obnovení růstu, boji 
s nezaměstnaností, vytváření pracovních 
míst a posílení konkurenceschopnosti 
evropských ekonomik; se znepokojením 
poukazuje na to, že vzhledem ke 
stávajícímu tlaku hospodářské, sociální, 
finanční a dluhové krize nejsou tato 
doporučení dostatečně ambiciózní; v této 
souvislosti poukazuje na skutečnost, že 
tato doporučení nevedla k naléhavě 
potřebnému obnovení poskytování úvěrů 
pro reálnou ekonomiku a malé a střední 
podniky, posílení propojení veřejných a 
soukromých investičních kapacit, boji 
proti daňovým podvodům a řešení 
sociálního rozměru HMU;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. znovu připomíná postoj Evropského 
parlamentu o potřebnosti posílení 
demokratické legitimity procesu 
evropského semestru; zdůrazňuje 
skutečnost, že vnitrostátní parlamenty a 
regionální a místní orgány mají velmi 
omezený přístup k procesu evropského 
semestru a jejich úloha je v rámci 
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doporučení pro jednotlivé země prakticky 
ignorována, a to i přes skutečnost, že 
jejich příspěvek a účast jsou nezbytné, 
mají-li se zlepšit šance na splnění cílů 
strategie Evropa 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Michael Theurer

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. znovu připomíná, že politika soudržnosti 
je hlavním investičním nástrojem a jako 
taková hraje ústřední roli v boji proti krizi 
a v nasměrování EU a jejích regionů na 
cestu udržitelného růstu; proto zdůrazňuje, 
že je důležité zajistit při vyjednávání 
o víceletém finančním rámci odpovídající 
rozpočtové prostředky pro strukturální 
a investiční fondy EU a upozorňuje 
zejména na klíčový podíl těchto fondů na 
investování do široké škály oblastí, např. 
zaměstnanosti, inovací, udržitelného 
rozvoje a podpory malých a středních 
podniků;

2. znovu připomíná, že politika soudržnosti 
je hlavním investičním nástrojem na 
evropské úrovni a jako taková hraje 
ústřední roli v boji proti krizi a 
v nasměrování EU a jejích regionů na cestu 
udržitelného růstu; proto zdůrazňuje, že je 
důležité zajistit při vyjednávání o víceletém 
finančním rámci odpovídající rozpočtové 
prostředky pro strukturální a investiční 
fondy EU a makroekonomickou 
podmíněnost a upozorňuje zejména na 
klíčový podíl těchto fondů na investování 
do široké škály oblastí, např. 
zaměstnanosti, inovací, udržitelného 
rozvoje a podpory malých a středních 
podniků;

Or. de

Pozměňovací návrh 4
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. znovu připomíná, že politika soudržnosti 2. znovu připomíná, že politika soudržnosti
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je hlavním investičním nástrojem a jako 
taková hraje ústřední roli v boji proti krizi 
a v nasměrování EU a jejích regionů na 
cestu udržitelného růstu; proto zdůrazňuje, 
že je důležité zajistit při vyjednávání 
o víceletém finančním rámci odpovídající 
rozpočtové prostředky pro strukturální 
a investiční fondy EU a upozorňuje 
zejména na klíčový podíl těchto fondů na 
investování do široké škály oblastí, např. 
zaměstnanosti, inovací, udržitelného 
rozvoje a podpory malých a středních 
podniků;

je hlavním investičním nástrojem a jako 
taková hraje ústřední roli v boji proti krizi, 
ve snižování regionálních nerovností a v 
nasměrování EU a jejích regionů na cestu 
udržitelného růstu; proto zdůrazňuje, že je 
důležité zajistit při vyjednávání o víceletém 
finančním rámci odpovídající rozpočtové 
prostředky pro strukturální a investiční 
fondy EU a upozorňuje zejména na klíčový 
podíl těchto fondů na investování do široké 
škály oblastí, např. zaměstnanosti, inovací, 
udržitelného rozvoje a podpory malých 
a středních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. je hluboce znepokojen prudkým 
poklesem veřejných a soukromých investic 
do produktivního hospodářství, zvláště pak 
na místní a regionální úrovni; zastává 
názor, že jsou zapotřebí rozhodná opatření, 
aby bylo možné reformovat trhy zboží 
a práce, zavést obezřetné mzdové politiky, 
založit model budoucího růstu na inovaci 
a nasměrovat výrobu na činnosti
s vysokou přidanou hodnotou; je pevně 
přesvědčen, že strukturální a investiční 
fondy mají zásadní význam pro prevenci 
a zmírnění jakéhokoli poklesu ve vztahu 
k výše uvedenému;

3. je hluboce znepokojen prudkým 
poklesem veřejných a soukromých investic 
do produktivního hospodářství, zvláště pak 
na místní a regionální úrovni; zastává 
názor, že jsou zapotřebí rozhodná opatření, 
aby bylo možné reformovat trhy zboží 
a práce, zavést obezřetné mzdové politiky, 
založit model budoucího růstu na inovaci a
zajistit posun směrem k zelenému 
nízkouhlíkovému hospodářství a k 
činnostem s vysokou přidanou hodnotou; 
je pevně přesvědčen, že strukturální 
a investiční fondy mají zásadní význam pro 
další podporu a pro prevenci a zmírnění 
jakéhokoli poklesu ve vztahu k výše 
uvedenému;

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. je hluboce znepokojen prudkým 
poklesem veřejných a soukromých investic 
do produktivního hospodářství, zvláště pak 
na místní a regionální úrovni; zastává 
názor, že jsou zapotřebí rozhodná opatření, 
aby bylo možné reformovat trhy zboží 
a práce, zavést obezřetné mzdové politiky, 
založit model budoucího růstu na inovaci 
a nasměrovat výrobu na činnosti s vysokou 
přidanou hodnotou; je pevně přesvědčen, 
že strukturální a investiční fondy mají 
zásadní význam pro prevenci a zmírnění 
jakéhokoli poklesu ve vztahu k výše 
uvedenému;

3. je hluboce znepokojen prudkým 
poklesem veřejných a soukromých investic 
do produktivního hospodářství, zvláště pak 
na místní a regionální úrovni; zastává 
názor, že jsou zapotřebí rozhodná opatření, 
aby bylo možné reformovat trhy zboží 
a práce, zavést obezřetné mzdové politiky, 
založit model budoucího růstu na inovaci 
a nasměrovat výrobu na činnosti s vysokou 
přidanou hodnotou; je pevně přesvědčen, 
že strukturální a investiční fondy mají 
zásadní význam pro prevenci a zmírnění 
jakéhokoli poklesu ve vztahu k výše 
uvedenému a k podpoře veřejných 
investic; poukazuje na příležitosti, jež by 
mohly být využity v členských státech na
podporu veřejných investic ze 
strukturálních fondů prostřednictvím 
uplatňování určité flexibility na finanční 
postupy těchto fondů, např. zvýšením míry 
spolufinancování v případě států, jež 
vstoupí do ozdravného programu a obdrží 
finanční pomoc EU, nebo prodloužením 
platnosti pravidla o zrušení závazku o 
jeden rok pro všechny členské státy 
v programovém období 2007–2013 (což se 
stane v programovém období 2014–2020).

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Michael Theurer

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. je hluboce znepokojen prudkým 
poklesem veřejných a soukromých investic 
do produktivního hospodářství, zvláště pak 
na místní a regionální úrovni; zastává 
názor, že jsou zapotřebí rozhodná opatření, 
aby bylo možné reformovat trhy zboží 
a práce, zavést obezřetné mzdové politiky, 
založit model budoucího růstu na inovaci 
a nasměrovat výrobu na činnosti s vysokou 
přidanou hodnotou; je pevně přesvědčen, 
že strukturální a investiční fondy mají 
zásadní význam pro prevenci a zmírnění 
jakéhokoli poklesu ve vztahu k výše 
uvedenému;

3. je hluboce znepokojen prudkým 
poklesem veřejných a soukromých investic 
do produktivního hospodářství, zvláště pak 
na místní a regionální úrovni; zastává 
názor, že jsou zapotřebí rozhodná opatření, 
aby bylo možné reformovat trhy zboží 
a práce, zavést obezřetné mzdové politiky, 
založit model budoucího růstu na inovaci 
a nasměrovat výrobu na činnosti s vysokou 
přidanou hodnotou; domnívá se, že 
udržitelná hospodářská politika vyžaduje 
velmi příznivé podmínky pro zakládání 
nových podniků; je pevně přesvědčen, že 
strukturální a investiční fondy mají zásadní 
význam pro prevenci a zmírnění jakéhokoli 
poklesu ve vztahu k výše uvedenému;

Or. de

Pozměňovací návrh 8
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že v době značných 
fiskálních omezení a omezené úvěrové 
kapacity v soukromém sektoru představují 
evropské strukturální a investiční fondy 
zásadní přínos pro stimulaci hospodářství, 
zejména prostřednictvím využívání 
inovativních finančních nástrojů; je 
přesvědčen, že vyšší míra využívání 
inovativních finančních nástrojů v rámci 
politiky soudržnosti může posílit 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, dosáhnout multiplikačního 
účinku ve spojení s rozpočtem EU, zaručit 
významný tok finančních prostředků do 
oblasti strategických regionálních investic 
a zvýšit růstový potenciál EU; v tomto 
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ohledu vítá, že nové inovativní finanční 
nástroje budou hrát významnou úlohu 
v rámci politiky soudržnosti 
v programovém období 2014–2020; 
naléhavě žádá Komisi, aby pro finanční 
nástroje stanovila také jasnější postavení 
v rámci sociální odpovědnosti podniků a 
aby posílila soulad evropských 
strukturálních a investičních fondů 
s programy EIB, zejména v oblasti záruk 
za úvěry pro malé a střední podniky a 
mikropodniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. je znepokojen pokračující masivní 
deindustrializací některých regionů 
Evropy, jež vede k nadměrně vysoké 
nezaměstnanosti a řadě demografických 
problémů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 10
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. se znepokojením konstatuje, že 
financování produktivního hospodářství, 
zejména malých a středních podniků, 
nebylo obnoveno v celé EU, přičemž 
nejhůře si stojí nejméně rozvinuté 
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regiony; zdůrazňuje, že rostoucí rozdíly 
v přístupu k úvěrům mohou dále 
prohloubit regionální rozdíly; vyzdvihuje 
tak význam schopnosti evropských 
strukturálních a investičních fondů 
propojovat veřejné a soukromé investice a 
poskytovat alternativní zdroje financování 
pro malé a střední podniky; vyzývá 
Komisi, aby včas a v každém případě před 
zahájením programového období 2014–
2020 zajistila právní srozumitelnost a 
transparentnost, pokud jde o využívání 
standardních inovativních finančních 
nástrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že i když ochranná finanční 
opatření přijatá Evropskou centrální 
bankou zklidnila finanční trhy, problém 
konkurenceschopnosti v eurozóně zůstal 
nevyřešen;

4. domnívá se, že i když ochranná finanční 
opatření přijatá Evropskou centrální 
bankou přispěla ke stabilitě eurozóny a 
zklidnila finanční trhy, problém 
konkurenceschopnosti v eurozóně zůstal 
nevyřešen;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá reformy pracovního trhu, které byly 
zaměřeny na zlepšení odolnosti trhu práce, 

5. vítá reformy pracovního trhu, které byly 
zaměřeny na zlepšení odolnosti trhu práce, 
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zajištění větší vnitřní a vnější flexibility, 
snížení roztříštěnosti a usnadnění přechodu 
od jednoho zaměstnání k druhému; 
nicméně připomíná, že je zapotřebí dalších 
a důkladnějších reforem, aby bylo 
především možné zlepšit mobilitu na trhu 
práce a zejména mobilitu mladých lidí, 
přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat 
zlepšení profesních příležitostí pro mladé 
lidi, zejména pro ty, kteří se při vstupu na 
trh práce potýkají s obtížemi, poskytovat 
pomoc při hledání zaměstnání a zavést 
jednoznačné a transparentní propojení 
vzdělávání a odborné přípravy, které 
umožní dosáhnout lepšího souladu mezi 
dovednostmi a volnými pracovními místy;

zajištění větší vnitřní a vnější flexibility, 
snížení roztříštěnosti a usnadnění přechodu 
od jednoho zaměstnání k druhému; 
nicméně připomíná, že je zapotřebí dalších 
a důkladnějších reforem, aby bylo 
především možné zlepšit mobilitu na trhu 
práce a zejména mobilitu mladých lidí, 
přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat 
zlepšení profesních příležitostí a podpoře 
programů zakládání nových podniků pro 
mladé lidi, zejména pro ty, kteří se při 
vstupu na trh práce potýkají s obtížemi, 
poskytovat pomoc při hledání zaměstnání 
a zavést jednoznačné a transparentní 
propojení vzdělávání a odborné přípravy, 
které umožní dosáhnout lepšího souladu 
mezi dovednostmi a volnými pracovními 
místy, a zabránit tak nedostatku 
kvalifikované pracovní síly;

Or. ro

Pozměňovací návrh 13
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá reformy pracovního trhu, které byly 
zaměřeny na zlepšení odolnosti trhu práce, 
zajištění větší vnitřní a vnější flexibility, 
snížení roztříštěnosti a usnadnění přechodu 
od jednoho zaměstnání k druhému; 
nicméně připomíná, že je zapotřebí dalších 
a důkladnějších reforem, aby bylo 
především možné zlepšit mobilitu na trhu 
práce a zejména mobilitu mladých lidí, 
přičemž zvláštní pozornost je třeba 
věnovat zlepšení profesních příležitostí pro 
mladé lidi, zejména pro ty, kteří se při 
vstupu na trh práce potýkají s obtížemi, 
poskytovat pomoc při hledání zaměstnání 
a zavést jednoznačné a transparentní
propojení vzdělávání a odborné přípravy, 

5. vítá reformy pracovního trhu, které byly 
zaměřeny na zlepšení odolnosti trhu práce, 
zajištění větší vnitřní a vnější flexibility, 
snížení roztříštěnosti a usnadnění přechodu 
od jednoho zaměstnání k druhému; 
nicméně připomíná, že je zapotřebí dalších 
a důkladnějších reforem, aby bylo 
především možné zlepšit mobilitu na trhu 
práce a zejména mobilitu mladých lidí; 
v tomto ohledu a v souvislosti 
s alarmujícími údaji o nezaměstnanosti 
mladých lidí v Evropě vyzývá Komisi, aby 
věnovala zvláštní pozornost zlepšení 
profesních příležitostí pro mladé lidi, 
zejména pro ty, kteří se při vstupu na trh 
práce potýkají s obtížemi, poskytování
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které umožní dosáhnout lepšího souladu 
mezi dovednostmi a volnými pracovními 
místy;

pomoci při hledání zaměstnání a zavedení
jednoznačného a transparentního
propojení vzdělávání a odborné přípravy, 
které umožní dosáhnout lepšího souladu 
mezi dovednostmi a volnými pracovními 
místy;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Michael Theurer

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá reformy pracovního trhu, které byly 
zaměřeny na zlepšení odolnosti trhu práce, 
zajištění větší vnitřní a vnější flexibility, 
snížení roztříštěnosti a usnadnění přechodu 
od jednoho zaměstnání k druhému; 
nicméně připomíná, že je zapotřebí dalších 
a důkladnějších reforem, aby bylo 
především možné zlepšit mobilitu na trhu 
práce a zejména mobilitu mladých lidí, 
přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat 
zlepšení profesních příležitostí pro mladé 
lidi, zejména pro ty, kteří se při vstupu na 
trh práce potýkají s obtížemi, poskytovat 
pomoc při hledání zaměstnání a zavést 
jednoznačné a transparentní propojení 
vzdělávání a odborné přípravy, které 
umožní dosáhnout lepšího souladu mezi 
dovednostmi a volnými pracovními místy;

5. vítá reformy pracovního trhu, které byly 
zaměřeny na zlepšení odolnosti trhu práce, 
zajištění větší vnitřní a vnější flexibility, 
snížení roztříštěnosti a usnadnění přechodu 
od jednoho zaměstnání k druhému; 
nicméně připomíná, že je zapotřebí dalších 
a důkladnějších reforem, aby bylo 
především možné zlepšit mobilitu na trhu 
práce a zejména mobilitu mladých lidí, 
přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat 
zlepšení profesních příležitostí pro mladé 
lidi, zejména pro ty, kteří se při vstupu na 
trh práce potýkají s obtížemi, poskytovat 
pomoc při hledání zaměstnání a zavést 
jednoznačné a transparentní propojení 
vzdělávání a odborné přípravy, které 
umožní dosáhnout lepšího souladu mezi 
dovednostmi a volnými pracovními místy; 
konstatuje, že alternační odborná 
příprava ve velké míře vyhovuje potřebám 
trhu práce a usnadňuje mladým lidem 
nalezení prvního pracovního místa;

Or. de

Pozměňovací návrh 15
Seán Kelly
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Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že je zapotřebí si jako 
prioritu vytknout veškerá dostupná 
opatření pro čelení krizi v oblasti 
nezaměstnanosti mladých lidí;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že v současné době jsou 
strukturální reformy na regionální, 
vnitrostátní a unijní úrovni více než když 
dříve nezbytné k tomu, aby vznikly 
pracovní příležitosti zaměřené na mladé 
lidi; zdůrazňuje, že tyto snahy by se měly 
zaměřit zejména na sladění strategií EU 
v oblasti zaměstnanosti a budoucích 
požadavků evropského hospodářství;

Or. ro

Pozměňovací návrh 17
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje nutnost pokračovat s 
programy určenými na podporu 
podnikání mladých lidí vytvářením 
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zvláštních zaváděcích příležitostí společně 
s rozšířeným přístupem k financování z 
evropských prostředků a obchodnímu 
poradenství;

Or. ro

Pozměňovací návrh 18
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. považuje za nezbytné přijmout 
naléhavá opatření a zajistit tak větší 
konkurenceschopnost EU na mezinárodní 
úrovni a udržitelný vnitřní růst; 
zdůrazňuje, že je třeba soustředit úsilí na 
vytvoření inovačních systémů, jejichž 
součástí bude levnější a dostupnější úvěr 
pro malé a střední podniky a které zlepší 
podnikatelské prostředí tím, že podpoří 
nové zdroje kapitálu, včetně vzájemných 
půjček mezi podniky a usnadnění přístupu 
k rizikovému kapitálu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 19
Michael Theurer

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vítá skutečnost, že počet členských států, 
vůči kterým je veden postup při 
nadměrném schodku, klesá; naléhavě 
vyzývá Komisi a členské státy k tomu, aby 
plně využily dostupný manévrovací prostor 

7. vítá skutečnost, že počet členských států, 
vůči kterým je veden postup při 
nadměrném schodku, klesá, a skutečnost, 
že členské státy snižují své zadlužení a 
konsolidují své rozpočty; naléhavě vyzývá 
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obsažený v preventivní složce Paktu 
o stabilitě a růstu (PSR), a vyvážily tak 
potřebu produktivních veřejných investic 
s cíli fiskální kázně, a to například tím, že 
se vyloučí celkové objemy vnitrostátního 
spolufinancování v rámci evropských 
strukturálních a investičních fondů 
z omezení uložených Paktem o stabilitě 
a růstu, nebo tím, že se při výpočtech pro 
účely tohoto paktu zohlední potřeby 
čistých, a nikoli hrubých hotovostních 
nároků členského státu.

Komisi a členské státy k tomu, aby plně 
využily dostupný manévrovací prostor 
obsažený v preventivní složce Paktu 
o stabilitě a růstu (PSR), a vyvážily tak 
potřebu produktivních veřejných investic 
s cíli fiskální kázně, a to například tím, že 
se vyloučí celkové objemy vnitrostátního 
spolufinancování v rámci evropských 
strukturálních a investičních fondů 
z omezení uložených Paktem o stabilitě 
a růstu, nebo tím, že se při výpočtech pro 
účely tohoto paktu zohlední potřeby 
čistých, a nikoli hrubých hotovostních 
nároků členského státu.

Or. de

Pozměňovací návrh 20
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. připomíná zamítavý postoj Evropského 
parlamentu k makroekonomické 
podmíněnosti navrhované v rámci 
vyjednávání o VFR pro strukturální a 
investiční fondy Evropské unie, neboť by 
touto podmíněností byly bez jakéhokoli 
vztahu mezi plněním politiky na 
regionální a celostátní úrovni regiony 
postihovány za možný nesoulad s postupy 
správy ekonomických záležitosti na 
celostátní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Bod 7 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7b. vyzývá Komisi, aby dokončila HMU 
tím, že předloží legislativní návrhy 
související se sociálním pilířem; 
zdůrazňuje, že srovnávací přehled sociální 
situace, který by sloužil jako stavební 
kámen tohoto pilíře, musí zahrnovat také 
relevantní regionální a místní zvláštnosti;

Or. en


