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Pozmeňujúci návrh 1
Ernest Maragall
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje skutočnosť, že hospodárska 
kríza vážne narušila hospodársku, sociálnu 
a územnú súdržnosť, čo spôsobilo 
obrovské rozdiely medzi členskými štátmi; 
pripomína, že od vypuknutia krízy zaniklo 
vo výrobnom odvetví v EÚ vyše 3,8 
milióna pracovných miest1;

1. zdôrazňuje skutočnosť, že hospodárska 
kríza vážne narušila hospodársku, sociálnu 
a územnú súdržnosť, čo spôsobilo 
obrovské rozdiely medzi členskými štátmi; 
zdôrazňuje, že je potrebné posilniť 
politiku súdržnosti EÚ a jasne oznámiť 
priority, pričom treba poukázať na to, že 
kľúčom k dosiahnutiu širších cieľov EÚ v 
oblasti rastu a zamestnanosti je zníženie 
regionálnych nerovností;

__________________
1 Prehľad výsledkov v oblasti priemyslu za 
rok 2013, pracovný dokument útvarov 
Komisie, s. 6.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje skutočnosť, že hospodárska 
kríza vážne narušila hospodársku, sociálnu 
a územnú súdržnosť, čo spôsobilo
obrovské rozdiely medzi členskými štátmi; 
pripomína, že od vypuknutia krízy zaniklo 
vo výrobnom odvetví v EÚ vyše 3,8 
milióna pracovných miest1;

1. zdôrazňuje, že hospodárska kríza 
spochybnila hospodársku, sociálnu a 
územnú súdržnosť v EÚ, čím sa 
preukázalo, že ešte stále existujú obrovské 
rozdiely medzi členskými štátmi; 
pripomína, že od vypuknutia krízy zaniklo 
vo výrobnom odvetví v EÚ vyše 3,8 
milióna pracovných miest1;

__________________ __________________
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1 Prehľad výsledkov v oblasti priemyslu za 
rok 2013, pracovný dokument útvarov 
Komisie, s. 6.

1 Prehľad výsledkov v oblasti priemyslu za 
rok 2013, pracovný dokument útvarov 
Komisie, s. 6.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Herbert Reul

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje skutočnosť, že hospodárska 
kríza vážne narušila hospodársku, sociálnu 
a územnú súdržnosť, čo spôsobilo
obrovské rozdiely medzi členskými štátmi; 
pripomína, že od vypuknutia krízy zaniklo 
vo výrobnom odvetví v EÚ vyše 
3,8 milióna pracovných miest1;

1. zdôrazňuje skutočnosť, že hospodárska 
kríza vážne narušila hospodársku, sociálnu 
a územnú súdržnosť a prehĺbila obrovské 
rozdiely medzi členskými štátmi; 
pripomína, že od vypuknutia krízy zaniklo 
vo výrobnom odvetví v EÚ vyše 
3,8 milióna pracovných miest1;

__________________ __________________
1 Prehľad výsledkov v oblasti priemyslu za 
rok 2013, pracovný dokument útvarov 
Komisie, s. 6.

1 Prehľad výsledkov v oblasti priemyslu za 
rok 2013, pracovný dokument útvarov 
Komisie, s. 6.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 4
Ivan Jakovčić

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje skutočnosť, že hospodárska 
kríza vážne narušila hospodársku, sociálnu 
a územnú súdržnosť, čo spôsobilo
obrovské rozdiely medzi členskými štátmi; 
pripomína, že od vypuknutia krízy zaniklo 
vo výrobnom odvetví v EÚ vyše 3,8 
milióna pracovných miest1;

1. zdôrazňuje skutočnosť, že hospodárska 
kríza vážne a dlhodobo narušila 
hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť, 
čím sa vytvorili ďalšie obrovské rozdiely 
medzi členskými štátmi; pripomína, že od 
vypuknutia krízy zaniklo vo výrobnom 
odvetví v EÚ vyše 3,8 milióna pracovných 
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miest1;

__________________ __________________
1 Prehľad výsledkov v oblasti priemyslu za 
rok 2013, pracovný dokument útvarov 
Komisie, s. 6.

1 Prehľad výsledkov v oblasti priemyslu za 
rok 2013, pracovný dokument útvarov 
Komisie, s. 6.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
José Blanco López

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje skutočnosť, že hospodárska 
kríza vážne narušila hospodársku, sociálnu 
a územnú súdržnosť, čo spôsobilo 
obrovské rozdiely medzi členskými štátmi; 
pripomína, že od vypuknutia krízy zaniklo 
vo výrobnom odvetví v EÚ vyše 
3,8 milióna pracovných miest1;

1. zdôrazňuje skutočnosť, že hospodárska 
kríza vážne narušila hospodársku, sociálnu 
a územnú súdržnosť, čo spôsobilo 
neúmerné prehĺbenie rozdielov medzi 
členskými štátmi; pripomína, že od 
vypuknutia krízy zaniklo vo výrobnom 
odvetví v EÚ vyše 3,8 milióna pracovných 
miest1;

__________________ __________________
1 Prehľad výsledkov v oblasti priemyslu za 
rok 2013, pracovný dokument útvarov 
Komisie, s. 6.

1 Prehľad výsledkov v oblasti priemyslu za 
rok 2013, pracovný dokument útvarov 
Komisie, s. 6.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 6
Evžen Tošenovský

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje skutočnosť, že hospodárska 
kríza vážne narušila hospodársku, sociálnu 
a územnú súdržnosť, čo spôsobilo 

1. zdôrazňuje skutočnosť, že hospodárska 
kríza vážne narušila hospodársku, sociálnu 
a územnú súdržnosť, čo spôsobilo 
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obrovské rozdiely medzi členskými štátmi; 
pripomína, že od vypuknutia krízy zaniklo 
vo výrobnom odvetví v EÚ vyše 3,8 
milióna pracovných miest1;

existujúce rozdiely medzi členskými 
štátmi; pripomína, že od vypuknutia krízy 
zaniklo vo výrobnom odvetví v EÚ vyše 
3,8 milióna pracovných miest1;

__________________ __________________
1 Prehľad výsledkov v oblasti priemyslu za 
rok 2013, pracovný dokument útvarov 
Komisie, s. 6.

1 Prehľad výsledkov v oblasti priemyslu za 
rok 2013, pracovný dokument útvarov 
Komisie, s. 6.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Csaba Molnár

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje skutočnosť, že hospodárska 
kríza vážne narušila hospodársku, sociálnu 
a územnú súdržnosť, čo spôsobilo 
obrovské rozdiely medzi členskými štátmi; 
pripomína, že od vypuknutia krízy zaniklo 
vo výrobnom odvetví v EÚ vyše 3,8 
milióna pracovných miest1;

1. zdôrazňuje skutočnosť, že hospodárska 
kríza vážne narušila hospodársku, sociálnu 
a územnú súdržnosť, čo spôsobilo 
obrovské rozdiely medzi členskými štátmi
a regiónmi; pripomína, že od vypuknutia 
krízy zaniklo vo výrobnom odvetví v EÚ 
vyše 3,8 milióna pracovných miest1;

__________________ __________________
1 Prehľad výsledkov v oblasti priemyslu za 
rok 2013, pracovný dokument útvarov 
Komisie, s. 6.

1 Prehľad výsledkov v oblasti priemyslu za 
rok 2013, pracovný dokument útvarov 
Komisie, s. 6. 

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 8
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje skutočnosť, že hospodárska 1. zdôrazňuje skutočnosť, že hospodárska 
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kríza vážne narušila hospodársku, sociálnu 
a územnú súdržnosť, čo spôsobilo 
obrovské rozdiely medzi členskými štátmi; 
pripomína, že od vypuknutia krízy zaniklo 
vo výrobnom odvetví v EÚ vyše 3,8 
milióna pracovných miest1;

kríza vážne narušila hospodársku, sociálnu 
a územnú súdržnosť v Únii, pričom miera 
nezamestnanosti sa od začiatku krízy 
zvýšila o viac ako 3 %, čo spôsobilo 
obrovské rozdiely medzi členskými štátmi; 
pripomína, že od vypuknutia krízy zaniklo 
vo výrobnom odvetví v EÚ vyše 3,8 
milióna pracovných miest1;

__________________ __________________
1 Prehľad výsledkov v oblasti priemyslu za 
rok 2013, pracovný dokument útvarov 
Komisie, s. 6.

1 Prehľad výsledkov v oblasti priemyslu za 
rok 2013, pracovný dokument útvarov 
Komisie, s. 6.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje skutočnosť, že hospodárska 
kríza vážne narušila hospodársku, sociálnu 
a územnú súdržnosť, čo spôsobilo 
obrovské rozdiely medzi členskými štátmi; 
pripomína, že od vypuknutia krízy zaniklo 
vo výrobnom odvetví v EÚ vyše 3,8 
milióna pracovných miest1;

1. zdôrazňuje skutočnosť, že hospodárska 
kríza vážne narušila hospodársku, sociálnu 
a územnú súdržnosť, čo spôsobilo 
obrovské rozdiely medzi členskými štátmi; 
pripomína, že od vypuknutia krízy zaniklo 
vo výrobnom odvetví v EÚ vyše 3,8 
milióna pracovných miest1; domnieva sa 
však, že súčasná kríza je systémová a EÚ 
musí naliehavo prestať uplatňovať 
ultraliberálny „model“;

__________________ __________________
1 Prehľad výsledkov v oblasti priemyslu za 
rok 2013, pracovný dokument útvarov 
Komisie, s. 6.

1 Prehľad výsledkov v oblasti priemyslu za 
rok 2013, pracovný dokument útvarov 
Komisie, s. 6.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 10
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay
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Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. zdôrazňuje skutočnosť, že hospodárska 
kríza vážne narušila hospodársku, sociálnu 
a územnú súdržnosť, čo spôsobilo 
obrovské rozdiely medzi členskými štátmi; 
pripomína, že od vypuknutia krízy zaniklo 
vo výrobnom odvetví v EÚ vyše 3,8 
milióna pracovných miest1;

1. zdôrazňuje skutočnosť, že hospodárska 
kríza vážne narušila hospodársku, sociálnu 
a územnú súdržnosť, čo spôsobilo 
obrovské rozdiely medzi členskými štátmi; 
pripomína, že od vypuknutia krízy zaniklo 
vo výrobnom odvetví v EÚ vyše 
3,8 milióna pracovných miest1, pričom 
väčšina z nich zanikla pre nespravodlivú 
hospodársku súťaž bez ochrany na našich 
hraniciach;

__________________ __________________
1 Prehľad výsledkov v oblasti priemyslu za 
rok 2013, pracovný dokument útvarov 
Komisie, s. 6.

1 Prehľad výsledkov v oblasti priemyslu za 
rok 2013, pracovný dokument útvarov 
Komisie, s. 6.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 11
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že na to, aby sa EÚ 
dostala späť na cestu smerujúcu k 
splneniu cieľa 20 % reindustrializácie do 
roku 2020, je potrebné značné úsilie; 
žiada o posilnenie a obnovu priemyselnej 
štruktúry v Európskej únii s cieľom zvýšiť 
konkurencieschopnosť, rast a 
zamestnanosť; poukazuje na to, že v 
záujme toho je potrebné investovať do 
digitálnej, energetickej a dopravnej 
infraštruktúry a z dlhodobého hľadiska (a 
rovnako naliehavo) aj do vzdelávania, 
výskumu a zvyšovania kvalifikácie 
pracovníkov;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Paul Tang

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. uznáva, že investície v rámci politiky 
súdržnosti pomohli zmierniť negatívne 
účinky hospodárskej a finančnej krízy a v 
určitých európskych krajinách sa stali 
významnou súčasťou investičného 
rozpočtu; uznáva úsilie Európskej komisie 
o presmerovanie investícií v rámci politiky 
súdržnosti do oblastí, ktoré kríza najviac 
zasiahla;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Krišjānis Kariņš

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že Zmluva o Európskej 
únii obsahuje cieľ podpory hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti a solidarity 
medzi členskými štátmi (článok 3 ZEÚ);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Návrh stanoviska
Odsek 1 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. zdôrazňuje, že v rámci politiky 
súdržnosti by sa mali náležite 
zohľadňovať ciele stanovené v stratégii 
Európa 2020; poukazuje na to, že 
investície v rámci politiky súdržnosti by sa 
mali zameriavať na rast, posilňovanie 
inovácií, na MSP, digitálne hospodárstvo 
a nízkouhlíkové biohospodárstvo; 
zdôrazňuje, že najmä investície do týchto 
odvetví majú potenciál nielen zaistiť 
existujúce pracovné miesta, ale tiež 
iniciovať rast a tvorbu ďalších 
pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Aldo Patriciello

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje skutočnosť, že priemyselné 
odvetvie predstavuje jeden zo základných 
pilierov hospodárskej a sociálnej 
súdržnosti v Európe, keďže od neho závisí 
takmer 80 % európskeho vývozu a pripadá 
naň 80 % výdavkov v oblasti výskumu a 
vývoja v Európe2;

2. poukazuje na kľúčovú úlohu, ktorú 
zohráva priemyselné odvetvie
v európskom hospodárstve, keďže 
zodpovedá za 80 % vývozu a pripadá naň 
80 % výdavkov v oblasti výskumu a 
vývoja;

__________________ __________________
2 Oznámenie Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov – Za obnovu 
európskeho priemyslu, COM(2014)0014, 
s. 3.

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 16
Flavio Zanonato

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje skutočnosť, že priemyselné 
odvetvie predstavuje jeden zo základných 
pilierov hospodárskej a sociálnej 
súdržnosti v Európe, keďže od neho závisí 
takmer 80 % európskeho vývozu a pripadá 
naň 80 % výdavkov v oblasti výskumu a 
vývoja v Európe2;

2. zdôrazňuje skutočnosť, že priemyselné 
odvetvie a najmä výroba predstavuje jeden 
zo základných pilierov hospodárskej a 
sociálnej súdržnosti v Európe, keďže od 
neho závisí takmer 80 % európskeho 
vývozu a pripadá naň 80 % výdavkov v 
oblasti výskumu a vývoja v Európe2;

__________________ __________________
2 Oznámenie Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov – Za obnovu 
európskeho priemyslu, COM(2014)0014, s. 
3.

2 Oznámenie Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov – Za obnovu 
európskeho priemyslu, COM(2014)0014, s. 
3.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 17
Ernest Maragall
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje skutočnosť, že priemyselné 
odvetvie predstavuje jeden zo základných 
pilierov hospodárskej a sociálnej 
súdržnosti v Európe, keďže od neho závisí 
takmer 80 % európskeho vývozu a pripadá 
naň 80 % výdavkov v oblasti výskumu a 
vývoja v Európe2;

2. zdôrazňuje skutočnosť, že priemyselné 
odvetvie predstavuje jeden zo základných 
pilierov hospodárskej a sociálnej 
súdržnosti v Európe, keďže od neho závisí 
takmer 80 % európskeho vývozu a pripadá 
naň 80 % výdavkov v oblasti výskumu a 
vývoja v Európe2; pripomína, že od 
vypuknutia krízy zaniklo vo výrobnom 
odvetví v EÚ vyše 3,8 milióna pracovných 
miest1a; poznamenáva však, že v rokoch 
2007 až 2012 sa len prostredníctvom 
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regionálnej politiky EÚ vytvorilo 
odhadom 594 000 nových pracovných 
miest1b;

__________________ __________________
2 Oznámenie Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov – Za obnovu 
európskeho priemyslu, COM(2014)0014, s. 
3.

2 Oznámenie Komisie Európskemu 
parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov – Za obnovu 
európskeho priemyslu, COM(2014)0014, s. 
3.
1a Prehľad výsledkov v oblasti priemyslu 
za rok 2013, pracovný dokument útvarov 
Komisie, s. 6.
1b Zvyšovanie konkurencieschopnosti 
európskych regiónov a miest, podpora 
rastu a vytváranie pracovných miest. s. 4 
http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/en/regio
nal_policy_en.pdf

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje skutočnosť, že priemyselné 
odvetvie predstavuje jeden zo základných 
pilierov hospodárskej a sociálnej 
súdržnosti v Európe, keďže od neho závisí 
takmer 80 % európskeho vývozu a pripadá 
naň 80 % výdavkov v oblasti výskumu a 
vývoja v Európe2;

2. zdôrazňuje skutočnosť, že priemyselné 
odvetvie predstavuje jeden zo základných 
pilierov hospodárskej a sociálnej 
súdržnosti v Európe, keďže od neho závisí 
takmer 80 % európskeho vývozu a pripadá 
naň 80 % výdavkov v oblasti výskumu a 
vývoja v Európe2; poznamenáva však, že 
EÚ vystavuje náš priemysel intenzívnej 
konkurencii tým, že tvrdohlavo odmieta 
akýkoľvek hospodársky protekcionizmus 
a vytvára vážne prekážky, ktorým však 
konkurencia nepodlieha;

__________________ __________________
2 Oznámenie Komisie Európskemu 2 Oznámenie Komisie Európskemu 
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parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov – Za obnovu 
európskeho priemyslu, COM(2014)0014, s. 
3.

parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru 
a Výboru regiónov – Za obnovu 
európskeho priemyslu, COM(2014)0014, s. 
3.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 19
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. odporúča modernizovať politiku 
súdržnosti; odporúča, aby sa jej ústrednou 
témou stala obnova priemyslu a štruktúr a 
podpora nových inovácií s cieľom 
posilniť zamestnanosť v celej Európskej 
únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Odsek 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. zdôrazňuje, že EÚ musí podporovať 
politiku orientovanú ekologicky s 
dôrazom na obnoviteľné zdroje energie a 
na prísne sankcie za priemyselné 
znečistenie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 21
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Návrh stanoviska
Odsek 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. poukazuje na dôležitosť 
zjednodušenia riadenia a postupov 
programov politiky súdržnosti; 
zdôrazňuje, že administratívna záťaž v 
dôsledku rôznych postupov riadenia a 
monitorovania musí byť primeraná 
vzhľadom na sumu finančných 
prostriedkov získaných z programov 
politiky súdržnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Odsek 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. zdôrazňuje, že MSP tvoria 99 % 
spoločností v EÚ a vytvárajú v nej 80 % 
pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že úsporné opatrenia v 
niekoľkých európskych krajinách majú 

vypúšťa sa
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negatívny vplyv na priemyselné štruktúry, 
čo vedie k poklesu investícií a zhoršenému 
prístupu výrobcov k úverom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že úsporné opatrenia v 
niekoľkých európskych krajinách majú 
negatívny vplyv na priemyselné štruktúry, 
čo vedie k poklesu investícií a zhoršenému 
prístupu výrobcov k úverom;

3. vyjadruje znepokojenie v súvislosti s 
opakovaným problémom neuhradených 
žiadostí o platbu, čo vedie k neskorým 
platbám a oneskoreniam pri vykonávaní 
programov, a preto sa teší na platobný 
plán Komisie, ktorý má riešiť tento 
problém;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Davor Ivo Stier

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že úsporné opatrenia v 
niekoľkých európskych krajinách majú 
negatívny vplyv na priemyselné štruktúry, 
čo vedie k poklesu investícií a zhoršenému 
prístupu výrobcov k úverom;

3. domnieva sa, že úsporné opatrenia
zvyčajne majú negatívny vplyv na
hospodárstvo a jeho priemyselné odvetvie, 
ak nie sú doplnené štrukturálnymi 
reformami zameranými na zvýšenie 
konkurencieschopnosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 26
Nadine Morano

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že úsporné opatrenia v 
niekoľkých európskych krajinách majú
negatívny vplyv na priemyselné štruktúry, 
čo vedie k poklesu investícií a zhoršenému 
prístupu výrobcov k úverom;

3. domnieva sa, že reformy realizované 
v záujme potrebného ozdravenia 
verejných financií, ktoré je základom 
zaručeného dlhodobého rastu 
a vytvárania mnohých pracovných miest, 
môžu mať v niekoľkých európskych 
krajinách krátkodobý vplyv na priemyselné 
štruktúry, čo vedie k odloženiu alebo 
poklesu investícií a zhoršenému prístupu 
výrobcov k úverom;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 27
Herbert Reul

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že úsporné opatrenia v 
niekoľkých európskych krajinách majú 
negatívny vplyv na priemyselné štruktúry, 
čo vedie k poklesu investícií a zhoršenému 
prístupu výrobcov k úverom;

3. domnieva sa, že v záujme posilnenia 
priemyselných štruktúr v členských 
štátoch a uľahčenia prístupu výrobcov 
k úverom sú potrebné ďalšie opatrenia a 
investície;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 28
Barbara Kappel

Návrh stanoviska
Odsek 3
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že úsporné opatrenia v 
niekoľkých európskych krajinách majú 
negatívny vplyv na priemyselné štruktúry, 
čo vedie k poklesu investícií a zhoršenému 
prístupu výrobcov k úverom;

3. domnieva sa, že úsporné opatrenia v 
niekoľkých európskych krajinách sú 
potrebné, aby sa z ozdraveného rozpočtu 
dokázali podporiť priemyselné štruktúry, 
aby sa na základe zdravej finančnej 
situácie znovu mohlo investovať a aby sa 
uľahčil prístup výrobcov k úverom;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 29
Renato Soru

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že úsporné opatrenia v 
niekoľkých európskych krajinách majú 
negatívny vplyv na priemyselné štruktúry, 
čo vedie k poklesu investícií a zhoršenému 
prístupu výrobcov k úverom;

3. domnieva sa, že úsporné opatrenia v 
niekoľkých európskych krajinách majú 
negatívny vplyv na priemyselné štruktúry, 
čo vedie k poklesu investícií a zhoršenému 
prístupu výrobcov k úverom; domnieva sa, 
že v mnohých členských štátoch došlo k
opakovanej recesii v dôsledku tohto 
negatívneho vplyvu;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 30
Ernest Maragall
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že úsporné opatrenia v 
niekoľkých európskych krajinách majú 
negatívny vplyv na priemyselné štruktúry, 

3. domnieva sa, že úsporné opatrenia v 
niekoľkých európskych krajinách majú 
negatívny vplyv na priemyselné štruktúry, 
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čo vedie k poklesu investícií a zhoršenému 
prístupu výrobcov k úverom;

čo vedie k poklesu investícií a zhoršenému 
prístupu výrobcov k úverom; zdôrazňuje 
potrebu mezoekonomického prístupu 
(teda zameraného na regióny) s cieľom 
dosiahnuť hospodársku obnovu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že úsporné opatrenia v 
niekoľkých európskych krajinách majú 
negatívny vplyv na priemyselné štruktúry, 
čo vedie k poklesu investícií a zhoršenému 
prístupu výrobcov k úverom;

3. domnieva sa, že úsporné opatrenia v 
niekoľkých európskych krajinách, ktoré sú 
výsledkom chybných politík Trojky, majú 
negatívny vplyv na priemyselné štruktúry, 
čo vedie k poklesu investícií a zhoršenému 
prístupu výrobcov k úverom;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 32
José Blanco López

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že úsporné opatrenia v 
niekoľkých európskych krajinách majú 
negatívny vplyv na priemyselné štruktúry, 
čo vedie k poklesu investícií a zhoršenému 
prístupu výrobcov k úverom;

3. domnieva sa, že úsporné opatrenia v 
niekoľkých európskych krajinách majú 
negatívny vplyv na priemyselné štruktúry, 
čo vedie k poklesu investícií, zhoršenému 
prístupu výrobcov k úverom a nárastu 
nezamestnanosti;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 33
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že úsporné opatrenia v 
niekoľkých európskych krajinách majú
negatívny vplyv na priemyselné štruktúry, 
čo vedie k poklesu investícií a zhoršenému 
prístupu výrobcov k úverom;

3. domnieva sa, že kríza má v niekoľkých 
európskych krajinách negatívny vplyv na 
priemyselné štruktúry, čo vedie k poklesu 
investícií a zhoršenému prístupu výrobcov 
k úverom;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 34
Aldo Patriciello

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že úsporné opatrenia v 
niekoľkých európskych krajinách majú 
negatívny vplyv na priemyselné štruktúry, 
čo vedie k poklesu investícií a zhoršenému 
prístupu výrobcov k úverom;

3. domnieva sa, že úsporné opatrenia v 
niekoľkých európskych krajinách majú 
negatívny vplyv na priemyselné štruktúry, 
čo vedie k poklesu investícií a zhoršenému 
prístupu výrobcov v odvetví k úverom;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 35
Barbara Kappel

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zastáva názor, že fragmentácia 
finančného trhu, riziko averzie 
európskych podnikov a obozretný prístup 
k inováciám predstavujú brzdu pre
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vytváranie pracovných miest a rast;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 36
Evžen Tošenovský

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. domnieva sa, že všetky nové projekty a 
investície podporované z fondov EÚ by 
mali mať doložku o zamestnávaní, v 
ktorej sa stanoví povinnosť vytvárať nové 
a stabilné pracovné miesta;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. domnieva sa, že všetky nové projekty a 
investície podporované z fondov EÚ by 
mali mať doložku o zamestnávaní, v 
ktorej sa stanoví povinnosť vytvárať nové 
a stabilné pracovné miesta;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Constanze Krehl, Theresa Griffin

Návrh stanoviska
Odsek 4
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. domnieva sa, že všetky nové projekty a 
investície podporované z fondov EÚ by 
mali mať doložku o zamestnávaní, v 
ktorej sa stanoví povinnosť vytvárať nové 
a stabilné pracovné miesta;

4. zdôrazňuje, že tvorba nových a 
dôstojných pracovných miest 
prostredníctvom politiky súdržnosti patrí 
medzi dôležité zámery; preto poukazuje na 
to, že členské štáty by mali zameriavať 
svoje politiky na vytváranie dôstojných 
pracovných miest a súčasne vykonávať 
svoje operačné programy pre aktuálne 
obdobie financovania tak, aby prijali 
opatrenia proti vysokej miere 
nezamestnanosti mladých ľudí a umožnili 
regiónom rozvíjať stabilné a zdravé 
hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Ernest Maragall
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. domnieva sa, že všetky nové projekty a 
investície podporované z fondov EÚ by 
mali mať doložku o zamestnávaní, v ktorej 
sa stanoví povinnosť vytvárať nové a 
stabilné pracovné miesta;

4. domnieva sa, že všetky nové projekty a 
investície podporované z fondov EÚ by 
mali mať doložku o zamestnávaní, v ktorej 
sa stanoví povinnosť vytvárať nové a 
stabilné pracovné miesta; pripomína, že 
všetky investície a projekty by mali 
posilňovať ochranu životného prostredia 
a najmä podporovať obnoviteľné zdroje 
energie, ako aj opatrenia v oblasti 
energetickej účinnosti; pripomína tiež, že 
do roku 2020 sa predpokladá takmer 
zdvojnásobenie objemu celosvetového 
trhu s ekologickými produktmi a službami 
až na hodnotu približne 2 bilióny EUR 
ročne1a;

__________________
1a Správa o počte pracovných miest 
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závislých od zlepšenia životného 
prostredia a efektívnosti využívania 
zdrojov, s 9,
http://ec.europa.eu/environment/enveco/jo
bs/pdf/jobs.pdf.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. domnieva sa, že všetky nové projekty a 
investície podporované z fondov EÚ by 
mali mať doložku o zamestnávaní, v 
ktorej sa stanoví povinnosť vytvárať nové 
a stabilné pracovné miesta;

4. domnieva sa, že všetky nové projekty a 
investície v rámci politiky súdržnosti by 
mali byť zamerané na maximalizáciu 
výsledkov a dosahu a mali by byť v súlade 
s novým rámcom výkonnosti s cieľom 
podporiť inteligentný, udržateľný a 
inkluzívny rast;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Barbara Kappel

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. domnieva sa, že všetky nové projekty a 
investície podporované z fondov EÚ by 
mali mať doložku o zamestnávaní, v ktorej 
sa stanoví povinnosť vytvárať nové a 
stabilné pracovné miesta;

4. domnieva sa, že všetky nové projekty a 
investície podporované z fondov EÚ by 
mali ako jeden z cieľov obsahovať 
vytváranie pracovných miest, odmieta 
však zákonné a hospodárske dôvody 
využívania povinnej doložky o 
zamestnávaní1a;

__________________
1a Doložka o zamestnávaní by viedla 
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priamo k premiestňovaniu 
a presmerovaniu investícií z dlhodobých 
projektov na krátkodobé špekulácie. 

Or. de

Pozmeňujúci návrh 42
Anne Sander

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. domnieva sa, že všetky nové projekty a 
investície podporované z fondov EÚ by 
mali mať doložku o zamestnávaní, v 
ktorej sa stanoví povinnosť vytvárať nové 
a stabilné pracovné miesta;

4. víta skutočnosť, že vďaka všetkým 
novým projektom a investíciám 
podporovaným z fondov EÚ na obdobie 
rokov 2014 – 2020 bude možné vytvárať 
nové a vysokokvalitné pracovné miesta;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 43
Nadine Morano

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. domnieva sa, že všetky nové projekty a 
investície podporované z fondov EÚ by 
mali mať doložku o zamestnávaní, v 
ktorej sa stanoví povinnosť vytvárať nové 
a stabilné pracovné miesta;

4. domnieva sa, že všetky nové projekty a 
investície podporované z fondov EÚ by 
mali byť doplnené doložkami zameranými 
na podporu miestnej zamestnanosti;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 44
Davor Ivo Stier
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Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. domnieva sa, že všetky nové projekty a 
investície podporované z fondov EÚ by 
mali mať doložku o zamestnávaní, v 
ktorej sa stanoví povinnosť vytvárať nové 
a stabilné pracovné miesta;

4. domnieva sa, že projekty a investície 
podporované z fondov EÚ by mali byť 
zamerané na vytváranie nových 
pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. domnieva sa, že všetky nové projekty a 
investície podporované z fondov EÚ by 
mali mať doložku o zamestnávaní, v ktorej 
sa stanoví povinnosť vytvárať nové a 
stabilné pracovné miesta;

4. domnieva sa, že všetky nové projekty a 
investície podporované z fondov EÚ by 
mali mať doložku o miestnom 
zamestnávaní, v ktorej sa stanoví 
povinnosť vytvárať nové a stabilné 
pracovné miesta, na ktoré sa budú 
obsadzovať zamestnanci z danej lokality;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 46
Herbert Reul

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. domnieva sa, že všetky nové projekty a 
investície podporované z fondov EÚ by 
mali mať doložku o zamestnávaní, v 
ktorej sa stanoví povinnosť vytvárať nové
a stabilné pracovné miesta;

4. domnieva sa, že nové projekty a 
investície podporované z fondov EÚ by 
mali byť vždy, keď je to možné, 
principiálne zamerané na vytváranie 
nových a stabilných pracovných miest;
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Or. de

Pozmeňujúci návrh 47
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. domnieva sa, že všetky nové projekty a 
investície podporované z fondov EÚ by 
mali mať doložku o zamestnávaní, v ktorej 
sa stanoví povinnosť vytvárať nové a 
stabilné pracovné miesta;

4. domnieva sa, že všetky nové projekty a 
investície podporované z fondov EÚ by 
mali mať doložku o zamestnávaní, v ktorej 
sa stanoví povinnosť vytvárať nové a 
stabilné pracovné miesta; v tejto súvislosti 
sa domnieva, že investície by sa mali 
prioritne nasmerovať do ziskových 
a produktívnych projektov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 48
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. poukazuje na to, že je nevyhnutné 
poskytnúť väčšiu podporu najmä mikro-, 
malým a stredným podnikom a družstvám 
pracovníkov s cieľom podporiť ich 
produktivitu v rámci stabilného 
podnikateľského prostredia, 
minimalizovať vplyv dominantného 
postavenia na trhu, ktoré využívajú veľké 
spoločnosti a konglomeráty, a napomôcť 
zakladanie a rast mikro-, malých a 
stredných podnikov a družstiev 
pracovníkov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 49
Paul Tang

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. poukazuje na význam koncentrovania 
investícií EÚ do tematických priorít, ako 
sú výskum a inovácie, digitálna agenda, 
podpora malých a stredných podnikov a 
nízkouhlíkové hospodárstvo s cieľom 
maximalizovať vplyv investícií na 
hospodársky rast a vytváranie pracovných 
miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Antonio Tajani, Henna Virkkunen

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. víta návrh na vytvorenie únie 
kapitálových trhov a považuje ho za 
dôležitý nástroj, ktorý by mal dopĺňať 
Investičný plán pre Európu a zlepšovať 
prístup MSP k úverom tým, že sa vytvoria 
a rozvinú alternatívne zdroje 
financovania (popri bankových 
pôžičkách, ako aj zlepšením úvodných 
verejných ponúk;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Barbara Kappel
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Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zastáva názor, že štruktúry 
s neefektívnymi vnútornými nákladmi 
ochránené pred zlyhaním pri vykonávaní 
štrukturálnych reforiem odrádzajú 
súkromných investorov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 52
Antonio Tajani, Henna Virkkunen

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. požaduje rýchlu realizáciu a 
využívanie Únie kapitálových trhov s 
cieľom podporiť činnosť iniciovanú 
týmto odvetvím zameranú na rozvoj 
európskych trhov so súkromným 
umiestňovaním a podporovať nástup 
dlhodobých investičných fondov; úspešná 
únia kapitálových trhov zmierni 
fragmentáciu na finančných trhoch EÚ, 
čím pomôže znížiť náklady na 
financovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Paul Tang

Návrh stanoviska
Odsek 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4b. zdôrazňuje, že investície by sa mali 
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zameriavať na oblasti, ktoré sú schopné 
znásobiť účinok na pracovné miesta a 
rast, ako sú napríklad investície do 
inovácií alebo vzdelávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Paul Tang

Návrh stanoviska
Odsek 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4c. poukazuje na význam regionálneho 
financovania pre malé a stredné podniky, 
ktoré fungujú ako regionálna hnacia sila 
vytvárania pracovných miest, 
inteligentného rastu a digitálneho a 
nízkouhlíkového hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Paul Tang

Návrh stanoviska
Odsek 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4d. poukazuje na význam financovania v 
rámci politiky súdržnosti pre prechod na 
nízkouhlíkové hospodárstva a splnenie
cieľov znižovania CO2, energetickej 
účinnosti a obnoviteľných zdrojov do 
roku 2020 a roku 2030;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 56
Paul Tang

Návrh stanoviska
Odsek 4 e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4e. konštatuje, že podávanie správ pri 
projektoch financovaných z fondov EÚ sa 
zvyčajne zameriava na dodržiavanie 
pravidiel a nariadení a nie na účinok, 
ktorý sa dosiahol, v dôsledku čoho máme 
nedostatočné poznatky o efektívnosti 
dotácií EÚ; v tejto súvislosti poukazuje na 
dôležitosť systematického 
zhromažďovania informácií o vplyve 
fondov EÚ s cieľom zvýšiť účinnosť 
vynakladania prostriedkov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Evžen Tošenovský

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. žiada zvýšenie sociálnych a verejných 
investícií, bez ktorých nebude možné 
dosiahnuť cieľ zvýšenia podielu 
priemyslu na HDP až na 20 % do roku 
2020; pripomína, že všetky investície a 
projekty by mali posilňovať ochranu 
životného prostredia;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto
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Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. žiada zvýšenie sociálnych a verejných 
investícií, bez ktorých nebude možné 
dosiahnuť cieľ zvýšenia podielu 
priemyslu na HDP až na 20 % do roku 
2020; pripomína, že všetky investície a 
projekty by mali posilňovať ochranu 
životného prostredia;

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 59
Ernest Maragall
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. žiada zvýšenie sociálnych a verejných 
investícií, bez ktorých nebude možné 
dosiahnuť cieľ zvýšenia podielu 
priemyslu na HDP až na 20 % do roku 
2020; pripomína, že všetky investície a 
projekty by mali posilňovať ochranu 
životného prostredia;

5. uznáva rozhodujúcu úlohu výskumu a 
vývoja pri plnení cieľov politiky 
súdržnosti, a preto dôrazne podporuje 
prístup tzv. relatívnych investícií do 
výskumu a inovácií, pri ktorom sa 
uprednostňuje zmierňovanie zaostávania 
v oblasti inovácii v Únii; požaduje ďalšie 
objasnenie koncepcie tzv. inteligentnej 
špecializácie, ktorá má potenciál oživiť 
konkurencieschopnosť regiónov EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Návrh stanoviska
Odsek 5
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. žiada zvýšenie sociálnych a verejných 
investícií, bez ktorých nebude možné 
dosiahnuť cieľ zvýšenia podielu 
priemyslu na HDP až na 20 % do roku 
2020; pripomína, že všetky investície a
projekty by mali posilňovať ochranu 
životného prostredia;

5. poukazuje na význam efektívneho 
využívania fondov v rámci politiky 
súdržnosti s cieľom maximalizovať jej 
vplyv pri plnení cieľov stratégie 
Európa 2020, najmä čo sa týka podpory 
MSP, výskumu a inovácií a zmierňovania 
zmeny klímy; pripomína, že politika 
súdržnosti by sa mala využívať ako 
investičný nástroj a mala by byť 
zosúladená s politikou vnútroštátnych a 
regionálnych reforiem;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Barbara Kappel

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. žiada zvýšenie sociálnych a verejných 
investícií, bez ktorých nebude možné 
dosiahnuť cieľ zvýšenia podielu priemyslu 
na HDP až na 20 % do roku 2020; 
pripomína, že všetky investície a projekty 
by mali posilňovať ochranu životného 
prostredia;

5. žiada stabilné prostredie pre 
súkromných investorov v oblasti 
dopravnej a strategickej infraštruktúry, 
inovácií, výskumu a vývoja, bez ktorých 
nebude možné dosiahnuť cieľ zvýšenia 
podielu priemyslu na HDP až na 20 % do 
roku 2020; požaduje, aby sa našla vhodná 
rovnováha medzi cieľmi reindustrializácie 
a ochrany životného prostredia a klímy;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 62
Paul Tang

Návrh stanoviska
Odsek 5
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. žiada zvýšenie sociálnych a verejných 
investícií, bez ktorých nebude možné 
dosiahnuť cieľ zvýšenia podielu priemyslu 
na HDP až na 20 % do roku 2020; 
pripomína, že všetky investície a projekty 
by mali posilňovať ochranu životného 
prostredia;

5. žiada zvýšenie sociálnych a verejných 
investícií, bez ktorých nebude možné 
dosiahnuť cieľ zvýšenia podielu priemyslu 
na HDP až na 20 % do roku 2020; 
pripomína, že všetky investície a projekty 
by mali posilňovať ochranu životného 
prostredia; víta nový Európsky fond pre 
strategické investície; žiada Komisiu, aby 
koordinovala výdavky EFSI s existujúcimi 
dotáciami v rámci rozpočtu politiky 
súdržnosti, aby sa maximalizoval 
potenciálny pákový vplyv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Renato Soru

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. žiada zvýšenie sociálnych a verejných 
investícií, bez ktorých nebude možné 
dosiahnuť cieľ zvýšenia podielu priemyslu 
na HDP až na 20 % do roku 2020; 
pripomína, že všetky investície a projekty 
by mali posilňovať ochranu životného 
prostredia;

5. žiada zvýšenie sociálnych a verejných 
investícií, bez ktorých nebude možné 
dosiahnuť cieľ zvýšenia podielu priemyslu 
na HDP až na 20 % do roku 2020; 
pripomína, že všetky investície a projekty 
by mali posilňovať ochranu životného 
prostredia; ďalej zastáva názor, že 
investičné úsilie by sa malo zameriavať 
na inovačné odvetvia, ktoré majú kľúčový 
význam pre vytváranie podmienok pre 
udržateľný, ekologický rast;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 64
Anne Sander
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Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. žiada zvýšenie sociálnych a verejných
investícií, bez ktorých nebude možné 
dosiahnuť cieľ zvýšenia podielu priemyslu 
na HDP až na 20 % do roku 2020; 
pripomína, že všetky investície a projekty 
by mali posilňovať ochranu životného 
prostredia;

5. žiada zvýšenie investícií do 
najmodernejších odvetví priemyslu a do 
modernizácie a digitalizácie tradičného 
priemyslu, bez ktorých nebude možné 
dosiahnuť cieľ zvýšenia podielu priemyslu 
na HDP až na 20 % do roku 2020; 
pripomína, že investície a projekty by mali
tiež prispievať k ochrane životného
prostredia a obnove udržateľného rastu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 65
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. žiada zvýšenie sociálnych a verejných 
investícií, bez ktorých nebude možné 
dosiahnuť cieľ zvýšenia podielu priemyslu 
na HDP až na 20 % do roku 2020; 
pripomína, že všetky investície a projekty 
by mali posilňovať ochranu životného 
prostredia;

5. žiada stabilnejšie a lepšie regulačné 
prostredie na vnútroštátnej aj európskej 
úrovni, aby bola EÚ atraktívnejšia najmä 
pre súkromné investície, bez ktorých 
nebude možné dosiahnuť cieľ zvýšenia 
podielu priemyslu na HDP až na 20 % do 
roku 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Nadine Morano

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. žiada zvýšenie sociálnych a verejných 5. žiada zvýšenie sociálnych a verejných 
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investícií, bez ktorých nebude možné 
dosiahnuť cieľ zvýšenia podielu priemyslu 
na HDP až na 20 % do roku 2020; 
pripomína, že všetky investície a projekty 
by mali posilňovať ochranu životného 
prostredia;

investícií, bez ktorých nebude možné 
dosiahnuť cieľ zvýšenia podielu priemyslu 
na HDP až na 20 % do roku 2020; 
pripomína, že všetky investície a projekty 
by mali posilňovať ochranu životného 
prostredia; pripomína tiež, že by nebolo 
možné financovať všetky tieto investície 
a projekty len z úverov a že by sa nemalo 
dovoliť, aby sa v záujme znižovania 
verejného dlhu alebo deficitov ohrozili ich 
harmonogramy;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 67
Ivan Jakovčić

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. žiada zvýšenie sociálnych a verejných 
investícií, bez ktorých nebude možné 
dosiahnuť cieľ zvýšenia podielu priemyslu 
na HDP až na 20 % do roku 2020; 
pripomína, že všetky investície a projekty 
by mali posilňovať ochranu životného 
prostredia;

5. žiada zvýšenie sociálnych a
koordinovaných verejných investícií
členských štátov, miestnych a 
regionálnych orgánov, bez ktorých nebude 
možné dosiahnuť cieľ zvýšenia podielu 
priemyslu na HDP až na 20 % do roku 
2020; pripomína, že všetky investície a 
projekty by mali posilňovať ochranu 
životného prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. žiada zvýšenie sociálnych a verejných 
investícií, bez ktorých nebude možné 

5. žiada zvýšenie sociálnych a verejných 
investícií zo strany štátov, bez ktorých 
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dosiahnuť cieľ zvýšenia podielu priemyslu 
na HDP až na 20 % do roku 2020; 
pripomína, že všetky investície a projekty 
by mali posilňovať ochranu životného 
prostredia;

nebude možné dosiahnuť cieľ zvýšenia 
podielu priemyslu na HDP až na 20 % do 
roku 2020; pripomína, že všetky investície 
a projekty by mali posilňovať ochranu 
životného prostredia;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 69
Herbert Reul

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. žiada zvýšenie sociálnych a verejných 
investícií, bez ktorých nebude možné 
dosiahnuť cieľ zvýšenia podielu priemyslu 
na HDP až na 20 % do roku 2020; 
pripomína, že všetky investície a projekty 
by mali posilňovať ochranu životného 
prostredia;

5. žiada zvýšenie verejných a súkromných 
investícií, bez ktorých nebude možné 
dosiahnuť cieľ zvýšenia podielu priemyslu 
na HDP až na 20 % do roku 2020; 
pripomína, že všetky investície a projekty 
by mali posilňovať 
konkurencieschopnosť;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 70
Csaba Molnár

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. žiada zvýšenie sociálnych a verejných 
investícií, bez ktorých nebude možné 
dosiahnuť cieľ zvýšenia podielu priemyslu 
na HDP až na 20 % do roku 2020; 
pripomína, že všetky investície a projekty 
by mali posilňovať ochranu životného 
prostredia;

5. žiada zvýšenie sociálnych a verejných 
investícií, bez ktorých nebude možné 
dosiahnuť cieľ zvýšenia podielu priemyslu 
na HDP až na 20 % do roku 2020; 
pripomína, že všetky investície a projekty 
by mali prispievať k dosiahnutiu cieľov 
v oblasti životného prostredia;

Or. hu
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Pozmeňujúci návrh 71
Aldo Patriciello

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. žiada zvýšenie sociálnych a verejných 
investícií, bez ktorých nebude možné 
dosiahnuť cieľ zvýšenia podielu priemyslu 
na HDP až na 20 % do roku 2020; 
pripomína, že všetky investície a projekty 
by mali posilňovať ochranu životného 
prostredia;

5. žiada zvýšenie sociálnych a verejných 
investícií, bez ktorých takmer nebude 
možné dosiahnuť cieľ zvýšenia podielu 
priemyslu na HDP až na 20 % do roku 
2020; pripomína, že investície a projekty 
by mali posilňovať ochranu životného 
prostredia;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 72
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. žiada zvýšenie sociálnych a verejných 
investícií, bez ktorých nebude možné 
dosiahnuť cieľ zvýšenia podielu priemyslu 
na HDP až na 20 % do roku 2020; 
pripomína, že všetky investície a projekty 
by mali posilňovať ochranu životného 
prostredia;

5. žiada zvýšenie sociálnych a verejných 
investícií, najmä v oblasti výskumu a 
vývoja, bez ktorých nebude možné 
dosiahnuť cieľ zvýšenia podielu priemyslu 
na HDP až na 20 % do roku 2020; 
pripomína, že všetky investície a projekty 
by mali posilňovať ochranu životného
prostredia a podporovať udržateľný 
rozvoj;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 73
Zigmantas Balčytis
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Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. kritizuje skutočnosť, že pri 
prideľovaní zdrojov z fondov EÚ sa kladie 
dôraz na samotné výdavky a dodržiavanie 
administratívnych pravidiel a nie na 
dosahovanie hmatateľných výsledkov, 
pričom výsledkom je, že vplyv 
financovania EÚ nemožno riadne posúdiť 
a že nemožno identifikovať opatrenia, 
ktoré by boli najefektívnejšie pri podpore 
hospodárskeho rozvoja regiónov EÚ;

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 74
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. žiada vytvorenie inkluzívnej 
priemyselnej stratégie, ktorá bude riešiť 
nezamestnanosť a zabezpečí väčší rast, 
viac pracovných miest s posilnenými 
právami pracovníkov, ako aj prístup k 
verejnej zdravotnej starostlivosti a 
vzdelávaniu a ktorá bude jedným z 
prostriedkov na dosiahnutie hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti, ktorá je v 
EÚ potrebná; domnieva sa, že konečným 
cieľom by mal byť trvalo udržateľný 
rozvoj a vysoká kvalita života, ako aj 
prosperita a dôstojná práca pre každého.

vypúšťa sa

(Vypracovanie takejto stratégie nemôže byť 
súčasťou kompetencií EÚ, najmä ak EÚ 
bude naďalej dogmaticky stáť proti 
protekcionistickým opatreniam, ktoré sú 
potrebné.)
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 75
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. žiada vytvorenie inkluzívnej 
priemyselnej stratégie, ktorá bude riešiť 
nezamestnanosť a zabezpečí väčší rast, 
viac pracovných miest s posilnenými 
právami pracovníkov, ako aj prístup k 
verejnej zdravotnej starostlivosti a 
vzdelávaniu a ktorá bude jedným z 
prostriedkov na dosiahnutie hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti, ktorá je v 
EÚ potrebná; domnieva sa, že konečným 
cieľom by mal byť trvalo udržateľný 
rozvoj a vysoká kvalita života, ako aj 
prosperita a dôstojná práca pre každého.

6. žiada vytvorenie inkluzívnej 
priemyselnej stratégie, ktorej konečným 
cieľom by bolo bojovať proti 
nezamestnanosti a zaisťovať 
konkurencieschopnosť, rast a viac 
pracovných miest.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Evžen Tošenovský

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. žiada vytvorenie inkluzívnej
priemyselnej stratégie, ktorá bude riešiť 
nezamestnanosť a zabezpečí väčší rast,
viac pracovných miest s posilnenými 
právami pracovníkov, ako aj prístup k 
verejnej zdravotnej starostlivosti a 
vzdelávaniu a ktorá bude jedným z 
prostriedkov na dosiahnutie hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti, ktorá je v 
EÚ potrebná; domnieva sa, že konečným 

6. žiada vytvorenie priemyselnej stratégie, 
ktorá bude riešiť nezamestnanosť a 
zabezpečí väčší rast a viac pracovných 
miest a ktorá bude jedným z prostriedkov 
na dosiahnutie hospodárskej, sociálnej a 
územnej súdržnosti, ktorá je v EÚ 
potrebná.
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cieľom by mal byť trvalo udržateľný 
rozvoj a vysoká kvalita života, ako aj 
prosperita a dôstojná práca pre každého.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Barbara Kappel

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. žiada vytvorenie inkluzívnej 
priemyselnej stratégie, ktorá bude riešiť 
nezamestnanosť a zabezpečí väčší rast, 
viac pracovných miest s posilnenými 
právami pracovníkov, ako aj prístup k 
verejnej zdravotnej starostlivosti a 
vzdelávaniu a ktorá bude jedným z 
prostriedkov na dosiahnutie hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti, ktorá je v 
EÚ potrebná; domnieva sa, že konečným 
cieľom by mal byť trvalo udržateľný 
rozvoj a vysoká kvalita života, ako aj 
prosperita a dôstojná práca pre každého.

6. žiada vytvorenie inkluzívnej stratégie
reindustrializácie Európy, ktorá bez 
opatrení v oblasti fiškálnych stimulov 
a bez vytvárania rizika vytláčania bude 
riešiť nezamestnanosť a zabezpečí väčší 
rast, viac pracovných miest, ako aj prístup 
k verejnej zdravotnej starostlivosti a 
vzdelávaniu a ktorá bude jedným z 
prostriedkov na dosiahnutie hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti, ktorá je v 
EÚ potrebná; domnieva sa, že konečným 
cieľom by mal byť trvalo udržateľný 
rozvoj a vysoká kvalita života, ako aj 
prosperita a dôstojná práca pre každého.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 78
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. žiada vytvorenie inkluzívnej 
priemyselnej stratégie, ktorá bude riešiť 
nezamestnanosť a zabezpečí väčší rast, 
viac pracovných miest s posilnenými 
právami pracovníkov, ako aj prístup k 

6. žiada vytvorenie inkluzívnej 
priemyselnej stratégie, ktorá bude riešiť 
nezamestnanosť a zabezpečí väčší rast, 
viac pracovných miest s posilnenými 
právami pracovníkov, ako aj prístup k 
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verejnej zdravotnej starostlivosti a 
vzdelávaniu a ktorá bude jedným z 
prostriedkov na dosiahnutie hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti, ktorá je v 
EÚ potrebná; domnieva sa, že konečným 
cieľom by mal byť trvalo udržateľný 
rozvoj a vysoká kvalita života, ako aj 
prosperita a dôstojná práca pre každého.

verejnej zdravotnej starostlivosti a 
vzdelávaniu a ktorá bude jedným z 
prostriedkov na dosiahnutie hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti, ktorá je v 
EÚ potrebná, pričom bude zabezpečovať 
ochranu základných práv jednotlivcov 
a udržiavať rovnováhu medzi 
hospodárskymi a sociálnymi cieľmi; 
domnieva sa, že konečným cieľom by mal 
byť trvalo udržateľný rozvoj a vysoká 
kvalita života, ako aj prosperita, dôstojná 
práca a dôstojná mzda pre každého.

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 79
José Blanco López

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. žiada vytvorenie inkluzívnej 
priemyselnej stratégie, ktorá bude riešiť 
nezamestnanosť a zabezpečí väčší rast, 
viac pracovných miest s posilnenými 
právami pracovníkov, ako aj prístup k 
verejnej zdravotnej starostlivosti a 
vzdelávaniu a ktorá bude jedným z 
prostriedkov na dosiahnutie hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti, ktorá je v 
EÚ potrebná; domnieva sa, že konečným 
cieľom by mal byť trvalo udržateľný 
rozvoj a vysoká kvalita života, ako aj 
prosperita a dôstojná práca pre každého.

6. žiada vytvorenie inkluzívnej 
priemyselnej stratégie, ktorá bude riešiť 
nezamestnanosť a zabezpečí väčší rast, 
viac pracovných miest s posilnenými 
právami pracovníkov, ako aj prístup k 
verejnej zdravotnej starostlivosti a 
vzdelávaniu a ktorá bude jedným z 
prostriedkov na dosiahnutie hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti, ktorá je v 
EÚ potrebná, pričom osobitný dôraz treba 
klásť na oblasti zasiahnuté odlivom 
obyvateľstva a jeho starnutím; domnieva 
sa, že konečným cieľom by mal byť trvalo 
udržateľný rozvoj a vysoká kvalita života, 
ako aj prosperita a dôstojná práca pre 
každého.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 80
Nadine Morano
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Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. žiada vytvorenie inkluzívnej 
priemyselnej stratégie, ktorá bude riešiť 
nezamestnanosť a zabezpečí väčší rast, 
viac pracovných miest s posilnenými 
právami pracovníkov, ako aj prístup k 
verejnej zdravotnej starostlivosti a 
vzdelávaniu a ktorá bude jedným z 
prostriedkov na dosiahnutie hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti, ktorá je v 
EÚ potrebná; domnieva sa, že konečným 
cieľom by mal byť trvalo udržateľný 
rozvoj a vysoká kvalita života, ako aj 
prosperita a dôstojná práca pre každého.

6. žiada vytvorenie inkluzívnej 
priemyselnej stratégie, ktorá bude riešiť 
nezamestnanosť a zabezpečí väčší rast, 
viac pracovných miest s posilneným 
sociálnym dialógom, ako aj prístup k 
verejnej zdravotnej starostlivosti a 
vzdelávaniu a ktorá bude jedným z 
prostriedkov na dosiahnutie hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti, ktorá je v 
EÚ potrebná; domnieva sa, že konečným 
cieľom by mal byť trvalo udržateľný 
rozvoj a vysoká kvalita života, ako aj 
prosperita a osobný rozvoj pre všetkých 
v pracovnom aj súkromnom živote.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 81
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. žiada vytvorenie inkluzívnej 
priemyselnej stratégie, ktorá bude riešiť 
nezamestnanosť a zabezpečí väčší rast, 
viac pracovných miest s posilnenými 
právami pracovníkov, ako aj prístup k 
verejnej zdravotnej starostlivosti a 
vzdelávaniu a ktorá bude jedným z 
prostriedkov na dosiahnutie hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti, ktorá je v 
EÚ potrebná; domnieva sa, že konečným 
cieľom by mal byť trvalo udržateľný 
rozvoj a vysoká kvalita života, ako aj 
prosperita a dôstojná práca pre každého.

6. žiada vytvorenie inkluzívnej 
priemyselnej stratégie, ktorá bude riešiť 
nezamestnanosť a zabezpečí väčší rast, 
viac pracovných miest s posilnenými 
právami pracovníkov a lepšími 
pracovnými podmienkami, ako aj 
podporovať opatrenia na zaistenie 
bezpečnosti a prístup k verejnej zdravotnej 
starostlivosti a vzdelávaniu a ktorá bude 
jedným z prostriedkov na dosiahnutie 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti, ktorá je v EÚ potrebná; 
domnieva sa, že konečným cieľom by mal 
byť trvalo udržateľný rozvoj a vysoká 
kvalita života, ako aj prosperita a dôstojná 
práca pre každého.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Aldo Patriciello

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. žiada vytvorenie inkluzívnej 
priemyselnej stratégie, ktorá bude riešiť 
nezamestnanosť a zabezpečí väčší rast, 
viac pracovných miest s posilnenými 
právami pracovníkov, ako aj prístup k 
verejnej zdravotnej starostlivosti a 
vzdelávaniu a ktorá bude jedným z 
prostriedkov na dosiahnutie hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti, ktorá je v 
EÚ potrebná; domnieva sa, že konečným 
cieľom by mal byť trvalo udržateľný 
rozvoj a vysoká kvalita života, ako aj 
prosperita a dôstojná práca pre každého.

6. žiada vytvorenie inkluzívnej 
priemyselnej stratégie, ktorá bude riešiť 
nezamestnanosť a zabezpečí väčší rast, 
pracovné miesta a ochranu práv 
pracovníkov a tiež zaručí prístup k verejnej 
zdravotnej starostlivosti a vzdelávaniu 
s cieľom realizovať a dosiahnuť 
hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť, ktorá je v EÚ potrebná; 
domnieva sa, že konečným cieľom by mal 
byť trvalo udržateľný rozvoj a vysoká 
kvalita života, ako aj prosperita a dôstojná 
práca pre každého.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 83
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. žiada vytvorenie inkluzívnej
priemyselnej stratégie, ktorá bude riešiť 
nezamestnanosť a zabezpečí väčší rast,
viac pracovných miest s posilnenými 
právami pracovníkov, ako aj prístup k 
verejnej zdravotnej starostlivosti a 
vzdelávaniu a ktorá bude jedným z 
prostriedkov na dosiahnutie hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti, ktorá je v 
EÚ potrebná; domnieva sa, že konečným 
cieľom by mal byť trvalo udržateľný 

6. žiada vytvorenie priemyselnej stratégie
pre jednotlivé štáty, ktorá bude riešiť 
nezamestnanosť a zabezpečí väčší rast,
viac pracovných miest s posilnenými 
právami pracovníkov, ako aj prístup k 
verejnej zdravotnej starostlivosti a 
vzdelávaniu a ktorá bude jedným z 
prostriedkov na dosiahnutie hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti, ktorá je
potrebná; domnieva sa, že konečným 
cieľom by mal byť trvalo udržateľný 
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rozvoj a vysoká kvalita života, ako aj 
prosperita a dôstojná práca pre každého.

rozvoj a vysoká kvalita života, ako aj 
prosperita a dôstojná práca pre každého.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 84
Davor Ivo Stier

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. žiada vytvorenie inkluzívnej 
priemyselnej stratégie, ktorá bude riešiť 
nezamestnanosť a zabezpečí väčší rast, 
viac pracovných miest s posilnenými 
právami pracovníkov, ako aj prístup k 
verejnej zdravotnej starostlivosti a 
vzdelávaniu a ktorá bude jedným z 
prostriedkov na dosiahnutie hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti, ktorá je v 
EÚ potrebná; domnieva sa, že konečným 
cieľom by mal byť trvalo udržateľný 
rozvoj a vysoká kvalita života, ako aj 
prosperita a dôstojná práca pre každého.

6. žiada vytvorenie inkluzívnej 
priemyselnej stratégie, ktorá bude riešiť 
nezamestnanosť a zabezpečí väčší rast, 
viac pracovných miest s posilnenými 
právami pracovníkov, ako aj prístup k 
verejnej zdravotnej starostlivosti a 
vzdelávaniu a ktorá bude jedným z 
prostriedkov na dosiahnutie hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti, ktorá je v 
EÚ potrebná; domnieva sa, že konečným 
cieľom by mal byť trvalo udržateľný 
rozvoj, vysoká kvalita života a zaistenie 
dôstojnosti všetkých ľudí, ako aj prosperita 
a dôstojná práca pre každého.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. žiada vytvorenie inkluzívnej 
priemyselnej stratégie, ktorá bude riešiť 
nezamestnanosť a zabezpečí väčší rast, 
viac pracovných miest s posilnenými 
právami pracovníkov, ako aj prístup k 
verejnej zdravotnej starostlivosti a 

6. žiada vytvorenie inkluzívnej 
priemyselnej stratégie založenej na 
realizovateľných a dlhodobých 
projektoch, ktorá bude riešiť 
nezamestnanosť a zabezpečí väčší rast, 
viac pracovných miest s posilnenými 
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vzdelávaniu a ktorá bude jedným z 
prostriedkov na dosiahnutie hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti, ktorá je v 
EÚ potrebná; domnieva sa, že konečným 
cieľom by mal byť trvalo udržateľný 
rozvoj a vysoká kvalita života, ako aj 
prosperita a dôstojná práca pre každého.

právami pracovníkov, ako aj prístup k 
verejnej zdravotnej starostlivosti a 
vzdelávaniu a ktorá bude jedným z 
prostriedkov na dosiahnutie hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti, ktorá je v 
EÚ potrebná; domnieva sa, že konečným 
cieľom by mal byť trvalo udržateľný 
rozvoj a vysoká kvalita života, ako aj 
prosperita a dôstojná práca pre každého.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 86
Constanze Krehl, Theresa Griffin

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. zdôrazňuje, že v záujme umožnenia 
inovačných a produktívnych výskumných 
činností je potrebné ďalej zvyšovať 
financovanie výskumu a vývoja; preto 
žiada, aby sa lepšie zosúladili existujúce 
finančné opatrenia, t. j. európske 
štrukturálne a investičné fondy a 
financovanie v rámci programu Horizont 
2020, ako sa to stanovuje v nariadení 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 1303/2013.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. požaduje priamu podporu s cieľom 
napomôcť stabilný rast a udržateľný 
rozvoj mikropodnikov a MSP, aby sa 
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zlepšila produktivita práce a efektívnosť 
využívania zdrojov a aby sa držal krok s 
rozvíjajúcou sa znalostnou spoločnosťou,
a aby sa rozvoj zameriaval na vyvážený 
hospodársky rast, najmä v členských 
štátoch, kde mala kríza väčší vplyv, pokiaľ 
ide o likvidáciu mikropodnikov a MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Csaba Molnár

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva členské štáty, aby urýchlili
program záruk pre mladých ľudí, keďže 
kríza zabránila neprimeranému počtu 
mladých ľudí na začiatku kariéry nájsť si 
prácu a keďže nezamestnanosť mladých 
ľudí dosiahla v polovici regiónov 
alarmujúcu úroveň;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 89
Csaba Molnár

Návrh stanoviska
Odsek 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. požaduje vypracovanie osobitného 
programu v rámci financovania 
súdržnosti, ktorý by pomohol najviac 
znevýhodneným regiónom, aby začali 
napredovať, a to pomocou cielených 
investícií, odbornej prípravy, tvorby 
pracovných miest a rozvoja dopravy medzi 
mestami; konštatuje, že v upadajúcich 
regiónoch nebude možné dosiahnuť ciele 
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do roku 2020;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 90
Barbara Kappel

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. požaduje, aby sa investičný plán 
využíval na podporu ďalšieho úsilia 
o dokončenie vnútorného trhu 
v oblastiach financovania, 
telekomunikácií, energetiky, dopravy a 
služieb.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 91
Barbara Kappel

Návrh stanoviska
Odsek 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. žiada, aby sa pri vypracúvaní 
právnych predpisov a nariadení náležite 
zohľadnili potreby MSP prostredníctvom 
zlepšenia situácie v oblasti zamestnanosti 
a aby sa podnikom, ktoré vytvárajú 
pracovné miesta, bez ohľadu na ich 
veľkosť uľahčil prístup k úverom.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 92
Barbara Kappel
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Návrh stanoviska
Odsek 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6c. žiada, aby sa dokončil digitálny 
vnútorný trh, čím sa zlepší situácia 
v oblasti inovácií, výmeny poznatkov 
a nápadov a konkurencieschopnosti 
a inovačnosti európskych podnikov.

Or. de


