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Pozmeňujúci návrh 1
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta odporúčania pre jednotlivé krajiny 
na rok 2013, a najmä ich zameranie na 
ambiciózne opatrenia na obnovu rastu, boj 
proti nezamestnanosti, vytváranie 
pracovných miest a posilnenie 
konkurencieschopnosti ekonomík EÚ; 

1. víta odporúčania pre jednotlivé krajiny 
na rok 2013, a najmä ich zameranie na 
opatrenia na obnovu rastu, boj proti 
nezamestnanosti, vytváranie pracovných 
miest a posilnenie konkurencieschopnosti 
ekonomík EÚ; so znepokojením 
konštatuje, že pri neustálom tlaku 
hospodárskej, sociálnej, finančnej 
a dlhovej krízy nie sú odporúčania pre
jednotlivé krajiny celkovo dostatočne 
ambiciózne; na základe toho poukazuje, 
že chýbajú odporúčania, aby sa
pôžičkami, ktoré sú neodkladne potrebné,
ozdravilo reálne hospodárstvo a MSP, čím 
by sa posilnilo prepojenie medzi verejnými 
a súkromnými investičnými kapacitami, 
boj proti daňovým podvodom a upravil by 
sa sociálny rozmer HMÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. opakovane zdôrazňuje pozíciu 
Európskeho parlamentu v súvislosti 
s potrebou podporiť demokratickú 
legitímnosť procesu európskeho 
semestra; zdôrazňuje skutočnosť, že 
národné parlamenty a regionálne 
a miestne orgány majú veľmi obmedzený 
prístup k procesu európskeho semestra 
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a ich úloha sa v odporúčaniach pre 
jednotlivé krajiny prakticky ignoruje aj 
napriek tomu, že ich príspevok a účasť sú 
nevyhnutné, ak sa šance na dosiahnutie 
cieľov stratégie Európa 2020 majú 
zlepšiť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Michael Theurer

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. de

Pozmeňujúci návrh 4
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. opäť zdôrazňuje význam politiky 2. opäť zdôrazňuje význam politiky 



AM\944060SK.doc 5/15 PE516.682v01-00

SK

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. je hlboko znepokojený prudkým 
poklesom verejných a súkromných 
investícií do produktívneho hospodárstva, 
najmä na miestnej a regionálnej úrovni; 
zastáva názor, že je potrebné prijať 
rozhodné opatrenia na reformu trhov s 
tovarom a trhov práce, zaviesť obozretnú 
mzdovú politiku, založiť model budúceho 
rastu na inovácii a nasmerovať výrobu na
činnosti s vysokou pridanou hodnotou; 
vyjadruje pevné presvedčenie, že 
štrukturálne a investičné fondy majú 
zásadný význam, pokiaľ ide o prevenciu a 
zmiernenie každého nedostatku v 
uvedených oblastiach;

3. je hlboko znepokojený prudkým 
poklesom verejných a súkromných 
investícií do produktívneho hospodárstva, 
najmä na miestnej a regionálnej úrovni; 
zastáva názor, že je potrebné prijať 
rozhodné opatrenia na reformu trhov s 
tovarom a trhov práce, zaviesť obozretnú 
mzdovú politiku, založiť model budúceho 
rastu na inovácii, prejsť na ekologické 
nízkouhlíkové hospodárstvo a činnosti 
s vysokou pridanou hodnotou; vyjadruje 
pevné presvedčenie, že štrukturálne a 
investičné fondy majú zásadný význam, 
pokiaľ ide o ďalšiu podporu, prevenciu 
a zmiernenie každého nedostatku 
v uvedených oblastiach;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 6
Oldřich Vlasák

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. je hlboko znepokojený prudkým 
poklesom verejných a súkromných 
investícií do produktívneho hospodárstva, 
najmä na miestnej a regionálnej úrovni; 
zastáva názor, že je potrebné prijať 
rozhodné opatrenia na reformu trhov s 
tovarom a trhov práce, zaviesť obozretnú 
mzdovú politiku, založiť model budúceho 
rastu na inovácii a nasmerovať výrobu na 
činnosti s vysokou pridanou hodnotou; 
vyjadruje pevné presvedčenie, že 
štrukturálne a investičné fondy majú 
zásadný význam, pokiaľ ide o prevenciu a 
zmiernenie každého nedostatku v 
uvedených oblastiach;

3. je hlboko znepokojený prudkým 
poklesom verejných a súkromných 
investícií do produktívneho hospodárstva, 
najmä na miestnej a regionálnej úrovni; 
zastáva názor, že je potrebné prijať 
rozhodné opatrenia na reformu trhov s 
tovarom a trhov práce, zaviesť obozretnú 
mzdovú politiku, založiť model budúceho 
rastu na inovácii a nasmerovať výrobu na 
činnosti s vysokou pridanou hodnotou; 
vyjadruje pevné presvedčenie, že 
štrukturálne a investičné fondy majú 
zásadný význam, pokiaľ ide o prevenciu a 
zmiernenie každého nedostatku v 
uvedených oblastiach a zvýšenie verejného 
financovania; poukazuje na možnosti, 
ktoré by sa na podporu verejných 
investícií zo štrukturálnych fondov 
v členských štátoch mohli využiť 
poskytnutím určitej flexibility pre 
finančné postupy v rámci týchto fondov, 
napr. zvýšením podielov 
spolufinancovania pre štáty, ktoré sa 
zapoja do programu úprav a získajú 
finančnú pomoc EÚ, alebo predĺžením 
platnosti pravidla o zrušení záväzku 
o jeden rok pre všetky členské štáty 
v programovom období 2007 – 2013 
(podobne ako v programovom období 
2014 – 2020);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Michael Theurer

Návrh stanoviska
Odsek 3
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. je hlboko znepokojený prudkým 
poklesom verejných a súkromných 
investícií do produktívneho hospodárstva, 
najmä na miestnej a regionálnej úrovni; 
zastáva názor, že je potrebné prijať 
rozhodné opatrenia na reformu trhov s 
tovarom a trhov práce, zaviesť obozretnú 
mzdovú politiku, založiť model budúceho 
rastu na inovácii a nasmerovať výrobu na 
činnosti s vysokou pridanou hodnotou; 
vyjadruje pevné presvedčenie, že 
štrukturálne a investičné fondy majú 
zásadný význam, pokiaľ ide o prevenciu a 
zmiernenie každého nedostatku v 
uvedených oblastiach;

3. je hlboko znepokojený prudkým 
poklesom verejných a súkromných 
investícií do produktívneho hospodárstva, 
najmä na miestnej a regionálnej úrovni; 
zastáva názor, že je potrebné prijať 
rozhodné opatrenia na reformu trhov s 
tovarom a trhov práce, zaviesť obozretnú 
mzdovú politiku, založiť model budúceho 
rastu na inovácii a nasmerovať výrobu na 
činnosti s vysokou pridanou hodnotou; 
zastáva názor, že v rámci udržateľných
hospodárskych politík sú potrebné 
mimoriadne priaznivé podmienky pre 
začínajúce podniky; vyjadruje pevné 
presvedčenie, že štrukturálne a investičné 
fondy majú zásadný význam, pokiaľ ide o 
prevenciu a zmiernenie každého 
nedostatku v uvedených oblastiach;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 8
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. poukazuje na to, že v čase tvrdých 
fiškálnych obmedzení a zníženej úverovej 
kapacity v súkromnom sektore 
predstavujú štrukturálne a investičné 
fondy EÚ rozhodujúci činiteľ stimulácie 
hospodárstva, predovšetkým 
prostredníctvom uplatňovania inovačných
finančných nástrojov; je presvedčený, že 
rozsiahlejším využívaním inovačných
finančných nástrojov v rámci politiky 
súdržnosti možno podporiť 
verejno-súkromné partnerstvá, dosiahnuť 
multiplikačný efekt so zreteľom na 
rozpočet EÚ, zaistiť dôležitý prísun 
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financií pre strategické investície 
v regiónoch a zvýšiť potenciál rastu EÚ; 
v tejto súvislosti víta dôležitú úlohu, ktorú 
budú nastávajúce inovačné finančné 
nástroje zohrávať v rámci politiky 
súdržnosti v programovom období 2014 –
2020; naliehavo žiada Komisiu, aby aj 
v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 
stanovila jasnú pozíciu finančných 
nástrojov a posilnila súlad európskych 
štrukturálnych a investičných fondov 
s programami EIB, konkrétne v oblasti 
úverových záruk pre MSP 
a mikropodniky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. vyjadruje obavy z pokračujúceho 
rozsiahleho odbúravania priemyslu 
v určitých európskych regiónoch, čo vedie 
k vysokej nezamestnanosti a početným 
demografickým problémom;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 10
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Odsek 3b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3b. so znepokojením konštatuje, že 
obnovenie financovania produktívneho 
hospodárstva, a najmä MSP neprebehlo 
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v celej EÚ, čo najviac zasiahlo menej 
rozvinuté regióny; poukazuje na to, že 
zvýšenie rozdielov v dostupnosti úverov 
môže ešte viac prehĺbiť nerovnováhu 
medzi regiónmi; zdôrazňuje preto význam, 
pokiaľ ide o spôsobilosť európskych 
štrukturálnych a investičných fondov
prepojiť verejné a súkromné investície 
a poskytnúť pre MSP alternatívne zdroje 
financovania; vyzýva Komisiu, aby včas 
a pred začiatkom programového obdobia 
2014 – 2020 zaistila právnu jasnosť 
a transparentnosť v súvislosti 
s využívaním pripravených inovačných 
finančných nástrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. domnieva sa, že hoci ochranné finančné 
opatrenia, ktoré prijala Európska centrálna 
banka, upokojili finančné trhy, problém 
konkurencieschopnosti v eurozóne zostal 
nedoriešený;

4. domnieva sa, že hoci ochranné finančné 
opatrenia, ktoré prijala Európska centrálna 
banka, prispeli k stabilite eurozóny 
a upokojili finančné trhy, problém 
konkurencieschopnosti v eurozóne zostal 
nedoriešený;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. víta reformy trhu práce, ktoré boli 5. víta reformy trhu práce, ktoré boli 
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zamerané na zlepšenie odolnosti trhu 
práce, zabezpečenie väčšej vnútornej a 
vonkajšej flexibility, zníženie 
roztrieštenosti a uľahčenie prechodu z 
jedného zamestnania do druhého; 
pripomína však, že sú potrebné ďalšie a 
dôkladnejšie reformy, predovšetkým s 
cieľom zlepšiť mobilitu na trhu práce, 
najmä mobilitu mladých ľudí, s osobitným 
zameraním na zlepšenie profesijných 
príležitostí pre mladých ľudí, 
predovšetkým pre tých, ktorí pri vstupe na 
trh práce zápasia s ťažkosťami, poskytovať 
pomoc pri hľadaní zamestnania a zaviesť 
jasné a transparentné prepojenie medzi 
vzdelávaním a odbornou prípravou, aby sa 
dosiahol lepší súlad medzi kvalifikáciami a 
voľnými pracovnými miestami; 

zamerané na zlepšenie odolnosti trhu 
práce, zabezpečenie väčšej vnútornej a 
vonkajšej flexibility, zníženie 
roztrieštenosti a uľahčenie prechodu z 
jedného zamestnania do druhého; 
pripomína však, že sú potrebné ďalšie a 
dôkladnejšie reformy, predovšetkým s 
cieľom zlepšiť mobilitu na trhu práce, 
najmä mobilitu mladých ľudí, s osobitným 
zameraním na zlepšenie profesijných 
príležitostí a podporu programov pre 
začínajúce podniky zameraných na
mladých ľudí, predovšetkým pre tých, ktorí 
pri vstupe na trh práce čelia ťažkostiam, 
poskytovať pomoc pri hľadaní zamestnania 
a zaviesť jasné a transparentné prepojenie 
medzi vzdelávaním a odbornou prípravou, 
aby sa dosiahol lepší súlad medzi 
kvalifikáciami a voľnými pracovnými 
miestami a zabránilo sa tak zvyšovaniu 
nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily; 

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 13
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. víta reformy trhu práce, ktoré boli 
zamerané na zlepšenie odolnosti trhu 
práce, zabezpečenie väčšej vnútornej a 
vonkajšej flexibility, zníženie 
roztrieštenosti a uľahčenie prechodu z 
jedného zamestnania do druhého; 
pripomína však, že sú potrebné ďalšie a 
dôkladnejšie reformy, predovšetkým s 
cieľom zlepšiť mobilitu na trhu práce, 
najmä mobilitu mladých ľudí, s osobitným 
zameraním na zlepšenie profesijných 
príležitostí pre mladých ľudí, 
predovšetkým pre tých, ktorí pri vstupe na 
trh práce zápasia s ťažkosťami, poskytovať

5. víta reformy trhu práce, ktoré boli 
zamerané na zlepšenie odolnosti trhu 
práce, zabezpečenie väčšej vnútornej a 
vonkajšej flexibility, zníženie 
roztrieštenosti a uľahčenie prechodu z 
jedného zamestnania do druhého; 
pripomína však, že sú potrebné ďalšie a 
dôkladnejšie reformy, predovšetkým s 
cieľom zlepšiť mobilitu na trhu práce, 
najmä mobilitu mladých ľudí; vzhľadom 
na to, ako aj v súvislosti so znepokojivými 
údajmi o nezamestnanosti mládeže 
v Európe vyzýva Komisiu, aby s osobitným 
zameraním na zlepšenie profesijných 
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pomoc pri hľadaní zamestnania a zaviesť
jasné a transparentné prepojenie medzi 
vzdelávaním a odbornou prípravou, aby sa 
dosiahol lepší súlad medzi kvalifikáciami a 
voľnými pracovnými miestami; 

príležitostí pre mladých ľudí, 
predovšetkým pre tých, ktorí pri vstupe na 
trh práce čelia ťažkostiam, poskytovala
pomoc pri hľadaní zamestnania a zaviedla
jasné a transparentné prepojenie medzi 
vzdelávaním a odbornou prípravou, aby sa 
dosiahol lepší súlad medzi kvalifikáciami a 
voľnými pracovnými miestami; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Michael Theurer

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. víta reformy trhu práce, ktoré boli 
zamerané na zlepšenie odolnosti trhu 
práce, zabezpečenie väčšej vnútornej a 
vonkajšej flexibility, zníženie 
roztrieštenosti a uľahčenie prechodu z 
jedného zamestnania do druhého; 
pripomína však, že sú potrebné ďalšie a 
dôkladnejšie reformy, predovšetkým s 
cieľom zlepšiť mobilitu na trhu práce, 
najmä mobilitu mladých ľudí, s osobitným 
zameraním na zlepšenie profesijných 
príležitostí pre mladých ľudí, 
predovšetkým pre tých, ktorí pri vstupe na 
trh práce zápasia s ťažkosťami, poskytovať 
pomoc pri hľadaní zamestnania a zaviesť 
jasné a transparentné prepojenie medzi 
vzdelávaním a odbornou prípravou, aby sa 
dosiahol lepší súlad medzi kvalifikáciami a 
voľnými pracovnými miestami; 

5. víta reformy trhu práce, ktoré boli 
zamerané na zlepšenie odolnosti trhu 
práce, zabezpečenie väčšej vnútornej a 
vonkajšej flexibility, zníženie 
roztrieštenosti a uľahčenie prechodu z 
jedného zamestnania do druhého; 
pripomína však, že sú potrebné ďalšie a 
dôkladnejšie reformy, predovšetkým s 
cieľom zlepšiť mobilitu na trhu práce, 
najmä mobilitu mladých ľudí, s osobitným 
zameraním na zlepšenie profesijných 
príležitostí pre mladých ľudí, 
predovšetkým pre tých, ktorí pri vstupe na 
trh práce čelia ťažkostiam, poskytovať 
pomoc pri hľadaní zamestnania a zaviesť 
jasné a transparentné prepojenie medzi 
vzdelávaním a odbornou prípravou, aby sa 
dosiahol lepší súlad medzi kvalifikáciami a 
voľnými pracovnými miestami; konštatuje, 
že duálna odborná príprava je vzhľadom
na potreby pracovného trhu mimoriadne
vhodná a uľahčuje mladým ľuďom nájsť 
si prvé zamestnanie;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 15
Seán Kelly

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že je nevyhnutná priorita 
všetkých dostupných opatrení na 
prekonanie krízy v súvislosti 
s nezamestnanosťou mladých ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. zastáva názor, že viac než kedykoľvek 
predtým sú na regionálnej a národnej 
úrovni, ako aj na úrovni EÚ nevyhnutné
štrukturálne reformy na vytvorenie 
pracovných príležitostí zameraných na 
mladú pracovnú silu; zdôrazňuje, že toto 
úsilie by sa malo zamerať predovšetkým 
na zosúladenie stratégii EÚ v oblasti 
zamestnanosti s budúcimi požiadavkami 
európskeho hospodárstva; 

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 17
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Odsek 5b (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. zdôrazňuje, že je potrebné pokračovať 
v programoch zameraných na podporu 
podnikania mladých ľudí vytváraním 
osobitných možností pre začínajúce 
podniky, ako aj rozšírením prístupu 
k európskemu financovaniu 
a poradenstvu v oblasti podnikania;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 18
Petru Constantin Luhan

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. zastáva názor, že je nevyhnutné prijať 
naliehavé opatrenia na zvýšenie 
konkurencieschopnosti EÚ na 
medzinárodnej úrovni a na vytvorenie 
udržateľného vnútorného rastu; 
zdôrazňuje, že toto úsilie sa musí zamerať 
na vytvorenie inovačných systémov, ktoré 
zahŕňajú finančne výhodnejšie 
a dostupnejšie úvery pre MSP a zlepšujú 
podnikateľské prostredie podporovaním 
nových zdrojov kapitálu vrátane úverov 
medzi podnikmi a uľahčením prístupu 
k rizikovému kapitálu;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 19
Michael Theurer

Návrh stanoviska
Odsek 7
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. víta skutočnosť, že klesá počet 
členských štátov, voči ktorým sa zaviedol 
postup pri nadmernom deficite; naliehavo 
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
využívali všetky možnosti flexibility 
preventívnej časti Paktu stability a rastu s 
cieľom dosiahnuť rovnováhu medzi 
potrebou produktívnych verejných 
investícií a cieľmi fiškálnej disciplíny, 
napríklad tým, že vylúčia celkové objemy 
národného spolufinancovania v rámci 
štrukturálnych a investičných fondov 
z obmedzení, ktoré ukladá Pakt stability a 
rastu, alebo tým, že sa pri výpočtoch na 
účely tohto paktu bude vychádzať z 
potreby čistých, a nie hrubých 
hotovostných požiadaviek členského štátu.

7. víta skutočnosť, že klesá počet 
členských štátov, voči ktorým sa zaviedol 
postup pri nadmernom deficite, ako aj 
skutočnosť, že členské štáty znižujú svoje 
dlhy a konsolidujú svoje rozpočty; 
naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby využívali všetky možnosti flexibility 
preventívnej časti Paktu stability a rastu s 
cieľom dosiahnuť rovnováhu medzi 
potrebou produktívnych verejných 
investícií a cieľmi fiškálnej disciplíny, 
napríklad tým, že vylúčia celkové objemy 
národného spolufinancovania v rámci 
štrukturálnych a investičných fondov 
z obmedzení, ktoré ukladá Pakt stability a 
rastu, alebo tým, že sa pri výpočtoch na 
účely tohto paktu bude vychádzať z 
potreby čistých, a nie hrubých 
hotovostných požiadaviek členského štátu.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 20
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Odsek 7a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. pripomína pozíciu Európskeho 
parlamentu proti navrhovanej 
makroekonomickej podmienenosti 
v kontexte rokovaní o VFR v súvislosti 
s európskymi štrukturálnymi 
a investičnými fondmi, pretože by to bez 
akéhokoľvek vzťahu medzi vykonávaním 
politiky na regionálnej úrovni a úrovni 
členských štátov viedlo k sankcionovaniu 
regiónov za možné nedodržanie súladu 
s postupmi hospodárskeho riadenia na 
národnej úrovni;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Mojca Kleva Kekuš

Návrh stanoviska
Odsek 7b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7b. vyzýva Komisiu, aby doplnila HMÚ 
predložením legislatívnych návrhov 
zameraných na sociálny pilier; 
zdôrazňuje, že tabuľky týkajúce sa 
sociálnej oblasti, ktoré budú slúžiť ako 
základ na vytvorenie tohto piliera, musia 
zahŕňať aj príslušné regionálne a miestne 
špecifiká;

Or. en


