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Pozmeňujúci návrh 1
Paul Rübig, Maria Spyraki

Návrh uznesenia
Citácia 1 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie z 
26. novembra o revízii usmernení Komisie 
v súvislosti s posúdením vplyvu a o úlohe 
testovania MSP1a,

__________________
1a Prijaté texty, P8_TA(2014)0069

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Jeppe Kofod

Návrh uznesenia
Citácia 4 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie s 
názvom Možnosti efektívneho využívania 
zdrojov v sektore stavebníctva 
(COM(2014)0445),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Jeppe Kofod

Návrh uznesenia
Citácia 5
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na prieskum Eurobarometra 
o MSP, efektívnom využívaní zdrojov 
a zelených trhoch (Flash Eurobarometer 
342) a prieskum Eurobarometra o úlohe 
verejnej podpory pri uvádzaní inovácií na 
trh (Flash Eurobarometer 394),

– so zreteľom na prieskum Eurobarometra 
o MSP, efektívnom využívaní zdrojov 
a zelených trhoch (Flash Eurobarometer 
381) a prieskum Eurobarometra o úlohe 
verejnej podpory pri uvádzaní inovácií na 
trh (Flash Eurobarometer 394),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 6 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
s názvom Zelený akčný plán pre MSP 
COM(2014)440 final,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 6 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Európsku platformu pre 
efektívne využívanie zdrojov – vyhlásenie 
a politické odporúčania – marec 2014,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 6
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 6 c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie s 
názvom Smerom k obehovému 
hospodárstvu: Program nulového odpadu 
pre Európu, COM (2014)398,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 6 d (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie s 
názvom Inovácie pre udržateľnú 
budúcnosť – Akčný plán ekologických 
inovácií (EkoAP) (COM(2011)899),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Bendt Bendtsen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže MSP tvoria viac než 98 % 
európskych podnikov a poskytujú viac než 
67 % pracovných miest v Únii; keďže 
predstavujú chrbtovú kosť hospodárstva 

A. keďže MSP tvoria viac než 98 % 
európskych podnikov a poskytujú viac než 
67 % pracovných miest v Únii; keďže 
predstavujú chrbtovú kosť hospodárstva 
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Európskej únie a sú dôležitou hnacou silou 
európskeho dlhodobého hospodárskeho 
rastu a príležitostí na udržateľné vytváranie 
pracovných miest v 28 členských štátoch; 
keďže tak zohrávajú významnú úlohu 
v priemyselnom ekosystéme spolu so 
spoločnosťami so strednou trhovou 
kapitalizáciou a s nadnárodnými 
spoločnosťami;

Európskej únie a sú dôležitou hnacou silou 
európskeho dlhodobého hospodárskeho 
rastu a príležitostí na udržateľné vytváranie 
pracovných miest v 28 členských štátoch; 
keďže zamestnanosť v sektore 
environmentálneho odvetvia v rokoch 
2007 až 2011 narástla o 20 % aj napriek 
kríze; keďže tak zohrávajú významnú 
úlohu v priemyselnom ekosystéme spolu so 
spoločnosťami so strednou trhovou 
kapitalizáciou a s nadnárodnými 
spoločnosťami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Krišjānis Kariņš

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže MSP tvoria viac než 98 % 
európskych podnikov a zabezpečujú viac 
než 67 % pracovných miest v Únii; keďže 
predstavujú chrbtovú kosť hospodárstva 
Európskej únie a sú dôležitou hnacou silou 
európskeho dlhodobého hospodárskeho 
rastu a príležitostí na udržateľné vytváranie 
pracovných miest v 28 členských štátoch; 
keďže tak zohrávajú významnú úlohu 
v priemyselnom ekosystéme spolu so 
spoločnosťami so strednou trhovou 
kapitalizáciou a s nadnárodnými 
spoločnosťami;

A. keďže MSP tvoria viac než 98 % 
európskych podnikov a zabezpečujú viac 
než 67 % celkovej zamestnanosti v Únii a 
58 % hrubej pridanej hodnoty; keďže 
predstavujú chrbtovú kosť hospodárstva 
Európskej únie a sú kľúčovou hnacou silou 
európskeho dlhodobého hospodárskeho 
rastu a príležitostí na udržateľné vytváranie 
pracovných miest v 28 členských štátoch; 
keďže tak zohrávajú významnú úlohu 
v priemyselnom ekosystéme spolu so 
spoločnosťami so strednou trhovou 
kapitalizáciou a s nadnárodnými 
spoločnosťami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Aldo Patriciello
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže MSP tvoria viac než 98 % 
európskych podnikov a poskytujú viac než 
67 % pracovných miest v Únii; keďže 
predstavujú chrbtovú kosť hospodárstva 
Európskej únie a sú dôležitou hnacou 
silou európskeho dlhodobého 
hospodárskeho rastu a príležitostí na 
udržateľné vytváranie pracovných miest 
v 28 členských štátoch; keďže tak 
zohrávajú významnú úlohu 
v priemyselnom ekosystéme spolu so 
spoločnosťami so strednou trhovou 
kapitalizáciou a s nadnárodnými 
spoločnosťami;

A. keďže MSP tvoria viac než 98 % 
európskych podnikov a poskytujú viac než 
67 % pracovných miest v Únii; keďže 
predstavujú chrbtovú kosť hospodárstva 
Európskej únie, pretože sa považujú za
dôležitú hnaciu silu európskeho 
dlhodobého hospodárskeho rastu a pretože
poskytujú príležitostí na udržateľné 
vytváranie pracovných miest 
v 28 členských štátoch; keďže MSP tak 
zohrávajú kľúčovú úlohu v priemyselnom 
ekosystéme spolu so spoločnosťami so 
strednou trhovou kapitalizáciou 
a s nadnárodnými spoločnosťami;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 11
Maria Spyraki, Paul Rübig

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže MSP tvoria viac než 98 % 
európskych podnikov a poskytujú viac než
67 % pracovných miest v Únii; keďže 
predstavujú chrbtovú kosť hospodárstva 
Európskej únie a sú dôležitou hnacou silou 
európskeho dlhodobého hospodárskeho 
rastu a príležitostí na udržateľné vytváranie 
pracovných miest v 28 členských štátoch; 
keďže tak zohrávajú významnú úlohu 
v priemyselnom ekosystéme spolu so 
spoločnosťami so strednou trhovou 
kapitalizáciou a s nadnárodnými 
spoločnosťami;

A. keďže MSP tvoria viac než 98 % 
európskych podnikov a poskytujú viac než 
67 % pracovných miest v Únii; keďže 
predstavujú chrbtovú kosť hospodárstva 
Európskej únie a sú dôležitou hnacou silou 
európskeho dlhodobého hospodárskeho 
rastu a príležitostí na udržateľné vytváranie 
pracovných miest v 28 členských štátoch; 
keďže tak zohrávajú významnú úlohu 
v priemyselnom ekosystéme spolu so 
spoločnosťami so strednou trhovou 
kapitalizáciou a s nadnárodnými 
spoločnosťami; keďže deväť z desiatich 
MSP sú malé podniky zamestnávajúce 
10 ľudí alebo menej;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Miloslav Ransdorf

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže 90 % MSP sú mikropodniky 
(podniky s menej než 10 zamestnancami) 
a tieto mikropodniky zodpovedajú za 53 % 
všetkých pracovných miest v Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
José Blanco López

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže v súčasnosti sa globálny trh pre 
environmentálne odvetvie odhaduje na 
1 000 miliárd ročne a predpokladá sa, že 
táto suma sa zdvojnásobí, ba dokonca 
strojnásobí do roku 2020, vďaka čomu sa 
vytvoria obrovské príležitosti pre európske 
MSP a hospodársky rast vo všeobecnosti 
v EÚ;

B. keďže v súčasnosti sa globálny trh pre 
environmentálne odvetvie odhaduje na 
1 000 miliárd ročne a predpokladá sa, že 
táto suma sa zdvojnásobí, ba dokonca 
strojnásobí do roku 2020, vďaka čomu sa 
vytvoria obrovské príležitosti pre európske 
MSP a hospodársky rast vo všeobecnosti 
v EÚ; keďže trh pre environmentálne
odvetvie predstavuje príležitosť pre MSP 
založené v oblastiach zasiahnutých 
vyľudňovaním a starnutím obyvateľstva, 
aby vytvárali hospodársku činnosť 
a pracovné miesta;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 14
Aldo Patriciello

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže v súčasnosti sa globálny trh pre 
environmentálne odvetvie odhaduje na 
1 000 miliárd ročne a predpokladá sa, že 
táto suma sa zdvojnásobí, ba dokonca 
strojnásobí do roku 2020, vďaka čomu sa 
vytvoria obrovské príležitosti pre európske 
MSP a hospodársky rast vo všeobecnosti 
v EÚ;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. it

Pozmeňujúci návrh 15
Nadine Morano

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže v súčasnosti sa globálny trh pre 
environmentálne odvetvie odhaduje na 
1 000 miliárd ročne a predpokladá sa, že 
táto suma sa zdvojnásobí, ba dokonca 
strojnásobí do roku 2020, vďaka čomu sa 
vytvoria obrovské príležitosti pre európske 
MSP a hospodársky rast vo všeobecnosti 
v EÚ;

B. keďže v súčasnosti sa globálny trh pre 
environmentálne odvetvie odhaduje na 
1 000 miliárd EUR ročne a predpokladá sa, 
že táto suma sa zdvojnásobí, ba dokonca 
strojnásobí do roku 2020, vďaka čomu sa 
vytvoria obrovské príležitosti pre európske 
MSP a hospodársky rast vo všeobecnosti 
v EÚ;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 16
Bendt Bendtsen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže Európska únia je svetovým 
vedúcim predstaviteľom v dovoze aj 
vývoze environmentálneho tovaru; keďže 
s týmito tovarmi sú nerozlučiteľne 
spojené služby, ale pritom existuje veľa 
necolných prekážok obchodu, ktoré musia 
poskytovatelia environmentálnych služieb
zdolávať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Aldo Patriciello

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže Európska únia sa zaviazala, že 
bude reindustrializovať Európu 
prostredníctvom investovania a podpory 
zásad udržateľnosti, 
konkurencieschopnosti a inovácií;

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 18
Paul Rübig, Maria Spyraki, Krišjānis Kariņš

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže Európska únia sa zaviazala, že 
bude reindustrializovať Európu 
prostredníctvom investovania a podpory 
zásad udržateľnosti, 
konkurencieschopnosti a inovácií;

C. keďže Európska únia sa zaviazala, že 
bude reindustrializovať Európu 
prostredníctvom investovania a podpory 
zásad udržateľnosti, 
konkurencieschopnosti a inovácií s cieľom 
dosiahnuť do roku 2020 minimálne 20 % 
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podiel priemyselnej výroby ako súčasti
HDP európskych členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže Európska únia sa zaviazala, že 
bude reindustrializovať Európu 
prostredníctvom investovania a podpory 
zásad udržateľnosti, 
konkurencieschopnosti a inovácií;

C. keďže Európska únia sa zaviazala, že 
bude reindustrializovať Európu 
prostredníctvom investovania a podpory 
zásad udržateľnosti, 
konkurencieschopnosti, inovácií a 
dôstojnej práce; keďže vzhľadom na 
celosvetové výzvy je veľmi dôležité, aby 
energetická efektívnosť a efektívne
využívanie zdrojov bolo základom 
európskej priemyselnej obnovy, ak si chce 
európsky priemysel v budúcnosti 
zachovať svoju konkurencieschopnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Jeppe Kofod

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže Európska rada sa zaviazala 
znížiť domáce emisie skleníkových plynov 
aspoň o 40 %, zvýšiť podiel energie 
z obnoviteľných zdrojov aspoň o 27 % a 
zvýšiť energetickú efektívnosť aspoň o 
27 % do roku 2030 s cieľom zvýšiť tento 
cieľ na 30 %; keďže pri plnení týchto 
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cieľov musia zohrávať svoju úlohu aj 
MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže lepší ekodizajn, predchádzanie 
vzniku odpadu, recyklácia a opätovné 
využívanie by mohli podnikom v EÚ 
priniesť čisté úspory, ktoré sa odhadujú 
na 600 miliárd EUR alebo 8 % ročného 
obratu, pričom by sa znížili celkové emisie 
skleníkových plynov o 2 až 4 %2a;

__________________
2a COM (2014)398 Smerom k obehovému 
hospodárstvu: Program nulového odpadu 
pre Európu

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže umožnenie MSP transformovať 
environmentálne výzvy na hospodárske 
príležitosti pri dodržiavaní udržateľnosti je 
jednou zo zásad iniciatívy „Small Business 
Act“, keďže sa však nedosiahol výrazný
politický pokrok a MSP často čelia 

D. keďže umožnenie MSP transformovať 
environmentálne výzvy na hospodárske 
príležitosti pri dodržiavaní udržateľnosti je 
jednou zo zásad iniciatívy „Small Business 
Act“, keďže sa však musí dosiahnuť 
výraznejší politický pokrok, aby sa to 
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nejednotným politikám pri začínaní 
podnikania a vykonávaní noriem v oblasti 
životného prostredia;

splnilo, pričom MSP často čelia 
ťažkostiam pri začínaní podnikania 
a vykonávaní noriem v oblasti životného 
prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Iratxe García Pérez
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
Morten Helveg Petersen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže pravidelné zhromažďovanie 
harmonizovaných štatistických údajov by 
umožnilo tvorbu politík a sledovanie viac 
na základe dôkazov; keďže je potrebné
lepšie objasniť rodovú dimenziu 
ekologického rastu, najmä v súvislosti s 
vývojom súkromného sektora, a tak 
zaplniť znalostnú medzeru v rozhovoroch 
o ekologickom raste;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Francesc Gambús

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže tlak na MSP, aby dodržiavali 
súlad s normami v oblasti životného 
prostredia, sa bude stupňovať zo strany 
trhu aj právnych predpisov;

E. keďže vypracúvanie noriem v oblasti 
životného prostredia by nemalo viesť k 
zvyšovaniu tlaku na MSP;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 25
Diane Dodds

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže tlak na MSP, aby dodržiavali 
súlad s normami v oblasti životného 
prostredia, sa bude stupňovať zo strany 
trhu aj právnych predpisov;

E. keďže tlak na MSP, aby dodržiavali 
súlad s normami v oblasti životného 
prostredia, sa bude stupňovať zo strany 
trhu aj právnych predpisov; keďže toto 
stupňovanie by sa malo odstrániť, aby sa 
zmiernila záťaž na operačnú efektívnosť 
v rámci týchto podnikov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže tlak na MSP, aby dodržiavali
súlad s normami v oblasti životného 
prostredia, sa bude stupňovať zo strany 
trhu aj právnych predpisov;

E. keďže nákladová efektívnosť 
a vznikajúce podnikateľské možnosti pre 
MSP, ktoré dodržiavajú súlad s normami 
v oblasti životného prostredia, sa budú 
zvyšovať zo strany trhu aj právnych 
predpisov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Aldo Patriciello

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže tlak na MSP, aby dodržiavali 
súlad s normami v oblasti životného 
prostredia, sa bude stupňovať zo strany 
trhu aj právnych predpisov;

E. keďže dodržiavanie noriem v oblasti 
životného prostredia zo strany MSP bude 
podporené trhom, ako aj právnymi 
predpismi;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 28
Krišjānis Kariņš

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže tlak na MSP, aby dodržiavali 
súlad s normami v oblasti životného 
prostredia, sa bude stupňovať zo strany 
trhu aj právnych predpisov;

E. keďže tlak na MSP, aby dodržiavali 
súlad s čoraz prísnejšími normami 
v oblasti životného prostredia, sa bude 
stupňovať zo strany trhu aj právnych 
predpisov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Brian Crowley, Ian Duncan, 
Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže administratívnou záťažou
nariadenia EÚ sa pre podniky vytvárajú 
značné náklady na jeho dodržiavanie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 30
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Brian Crowley, Ian Duncan, 
Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže boli navrhnuté nové iniciatívy 
na zníženie regulačných zaťažení pre
MSP a iné odvetvia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže napriek nedávnemu úsiliu majú 
MSP naďalej ťažkosti pri prístupe 
k financovaniu a keďže programy EÚ stále 
nedosahujú cieľ podstatne prispievať 
k inovácii;

F. keďže napriek nedávnemu úsiliu majú 
MSP naďalej ťažkosti pri prístupe 
k financovaniu, zručnostiam a 
informáciám a keďže programy EÚ stále 
nedosahujú cieľ podstatne prispievať 
k ekologickej inovácii a obehovému 
hospodárstvu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Paul Rübig

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže napriek nedávnemu úsiliu majú 
MSP naďalej ťažkosti pri prístupe 

F. keďže napriek nedávnemu úsiliu majú 
MSP naďalej ťažkosti pri prístupe 
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k financovaniu a keďže programy EÚ stále 
nedosahujú cieľ podstatne prispievať 
k inovácii;

k financovaniu, pretože v členských 
štátoch stále nie je dostupná dostatočne 
diverzifikovaná možnosť nástrojov 
vlastného imania potrebných na rast 
spoločnosti, a keďže programy EÚ stále 
nedosahujú cieľ podstatne prispievať 
k inovácii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Miriam Dalli

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže napriek nedávnemu úsiliu majú 
MSP naďalej ťažkosti pri prístupe 
k financovaniu a keďže programy EÚ stále 
nedosahujú cieľ podstatne prispievať 
k inovácii;

F. keďže napriek nedávnemu úsiliu majú 
MSP a mikropodniky naďalej ťažkosti pri 
prístupe k financovaniu a keďže programy 
EÚ stále nedosahujú cieľ podstatne 
prispievať k inovácii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže produktivita práce sa v 
uplynulých desaťročiach vyvíja omnoho 
rýchlejšie než produktivita využívania 
zdrojov, pričom podľa odhadov 
predstavujú náklady na prácu menej než
20 % výrobných nákladov a náklady na 
zdroje 40 %; keďže zvýšenie produktivity 
zdrojov o 30 % do roku 2030 by mohlo 
zvýšiť HDP takmer o 1 % a súčasne 
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vytvoriť 2 milióny ďalších pracovných 
miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Brian Crowley, Ian Duncan, 
Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže postupy podávania žiadostí o 
financovanie EÚ sú pre MSP stále príliš 
byrokratické, a preto väčšine MSP bránia 
v ich podávaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Barbara Kappel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže malé podniky dosahujú pomerne 
väčší osoh z opatrení na zlepšenie 
efektívneho využívania zdrojov než veľké 
subjekty a mala by sa im venovať väčšia 
politická pozornosť; keďže potenciálny 
hrubý prínos zlepšenia efektívneho 
využívania zdrojov je 10 – 17 % obratu, 
v závislosti od odvetvia činnosti;

vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 37
Dominique Riquet



AM\1051303SK.doc 19/98 PE549.392v01-00

SK

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže digitálne technológie sú 
dôležitým nástrojom, ktorý by MSP mohli 
využívať na získavanie prínosov 
očakávaných pri optimálnom využívaní 
zdrojov, a aj odvetvím, v ktorom môžu 
nové MSP pohotovo vznikať a rozvíjať 
sa;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 38
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže pozornosť sa sústreďuje v prvom 
rade na technologicky špičkové MSP, ktoré 
priamo dodávajú ekologické inovácie, no 
je potrebné podporovať ďalšie podniky, 
ktoré si želajú dodržiavať súlad s predpismi 
v oblasti životného prostredia; keďže 
ekologické inovácie môžu byť nápadom 
pre nový podnik, ale aj opatrením na 
zlepšenie existujúcich podnikov v rámci 
ekologického hospodárstva;

H. keďže pozornosť sa sústreďuje v prvom 
rade na technologicky špičkové MSP, ktoré 
priamo dodávajú ekologické inovácie, no 
je potrebné podporovať ďalšie podniky, 
ktoré si želajú dodržiavať súlad s predpismi 
v oblasti životného prostredia a vykonávať 
opatrenia v oblasti ekologických inovácií; 
keďže ekologické inovácie môžu byť 
nápadom pre nový podnik, ale aj opatrením 
na zlepšenie existujúcich podnikov v rámci 
ekologického hospodárstva;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 39
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže pozornosť sa sústreďuje v prvom 
rade na technologicky špičkové MSP, ktoré 
priamo dodávajú ekologické inovácie, no 
je potrebné podporovať ďalšie podniky, 
ktoré si želajú dodržiavať súlad 
s predpismi v oblasti životného prostredia; 
keďže ekologické inovácie môžu byť 
nápadom pre nový podnik, ale aj opatrením 
na zlepšenie existujúcich podnikov v rámci 
ekologického hospodárstva;

H. keďže pozornosť sa sústreďuje v prvom 
rade na technologicky špičkové MSP, ktoré 
priamo dodávajú ekologické inovácie, no 
je potrebné podporovať ďalšie podniky, 
ktoré si želajú zlepšiť svoje 
environmentálne správanie; keďže 
ekologické inovácie môžu byť nápadom 
pre nový podnik, ale aj opatrením na 
zlepšenie existujúcich podnikov v rámci 
ekologického hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Iratxe García Pérez
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
Morten Helveg Petersen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ha. keďže sa naďalej podceňuje a 
ignoruje úloha žien v ekologickom
hospodárstve; keďže zručnosti a profesie 
označované za mimoriadne významné pre 
ekologické hospodárstvo sú skôr doménou 
mužov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Iratxe García Pérez
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
Morten Helveg Petersen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H a (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ha. keďže sú potrebné konkrétne a 
rodovo citlivé politiky a zásahy, aby sa 
zaistilo, že ženy a muži majú rovnaké 
výhody z ekologického hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže napriek tomu, že neexistuje 
medzinárodne schválené vymedzenie 
ekologického rastu, prevláda konsenzus, že
ide o kombináciu hospodárskeho rastu 
a environmentálnej udržateľnosti;

I. keďže napriek tomu, že neexistuje 
medzinárodne schválené vymedzenie 
ekologického rastu, prevláda konsenzus, že
práve ekologický rast je spôsobom na 
dosiahnutie hospodárskeho rozvoja
a súčasne udržateľného využívania 
prírodných zdrojov a zabezpečovania 
dôstojnej práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Iratxe García Pérez
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
Morten Helveg Petersen

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ia. keďže ekologický rast musí spájať 
také otázky, ako je energetická 
efektívnosť a nízke emisie, s tradičnými 
pracovnými otázkami; keďže ženy často 
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majú nižšie mzdy a nepriaznivé pracovné 
podmienky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ia. keďže podporovanie zručností a 
odbornej prípravy je kľúčovou výzvou pre 
MSP, ktorej by sa mala venovať osobitná 
pozornosť, najmä pokiaľ ide o inovácie
a efektívne vyžívanie zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Marco Zullo, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ia. keďže nedostatočný prístup 
k rizikovému kapitálu, najmä 
v začiatočných fázach, naďalej patrí 
medzi jednu z hlavných prekážok
vytvárania a rozvoja podnikov 
orientovaných na rast;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 46
Diane Dodds
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Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. poznamenáva, že koncepcia 
ekologického rastu a príležitostí, ktoré 
z neho vyplývajú, sa týkajú rôznych 
odvetví, ako sú obehové hospodárstvo, 
energetická účinnosť, efektívne využívanie 
zdrojov, energia z obnoviteľných zdrojov, 
nakladanie s odpadom, koncepcia „od 
kolísky ku kolíske“; zdôrazňuje značný 
hospodársky potenciál týchto odvetví;

1. poznamenáva, že koncepcia 
ekologického rastu a príležitostí, ktoré 
z neho vyplývajú, sa týkajú rôznych 
odvetví, ako sú obehové hospodárstvo, 
energetická účinnosť, efektívne využívanie 
zdrojov, energia z obnoviteľných zdrojov, 
nakladanie s odpadom, koncepcia „od 
kolísky ku kolíske“; zdôrazňuje značný 
hospodársky potenciál týchto odvetví; 
konštatuje, že ekologický rast by mal byť 
len jednou súčasťou širšej stratégie 
podpory vytvárania pracovných miest a 
hospodárskeho rastu medzi MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Csaba Molnár

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. poznamenáva, že koncepcia 
ekologického rastu a príležitostí, ktoré 
z neho vyplývajú, sa týkajú rôznych 
odvetví, ako sú obehové hospodárstvo, 
energetická účinnosť, efektívne využívanie 
zdrojov, energia z obnoviteľných zdrojov, 
nakladanie s odpadom, koncepcia „od 
kolísky ku kolíske“; zdôrazňuje značný 
hospodársky potenciál týchto odvetví;

1. poznamenáva, že koncepcia 
ekologického rastu a príležitostí, ktoré 
z neho vyplývajú, sa týkajú rôznych 
odvetví, ako sú obnoviteľné zdroje energie 
a najmä hospodársky realizovateľné 
využívanie veternej, slnečnej 
a geotermálnej energie, obehové 
hospodárstvo, energetická účinnosť, 
efektívne využívanie zdrojov, energia
z obnoviteľných zdrojov, nakladanie 
s odpadom, koncepcia „od kolísky ku 
kolíske“; zdôrazňuje značný hospodársky 
potenciál týchto odvetví;

Or. hu
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Pozmeňujúci návrh 48
José Blanco López

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. poznamenáva, že koncepcia 
ekologického rastu a príležitostí, ktoré 
z neho vyplývajú, sa týkajú rôznych 
odvetví, ako sú obehové hospodárstvo, 
energetická účinnosť, efektívne využívanie 
zdrojov, energia z obnoviteľných zdrojov, 
nakladanie s odpadom, koncepcia „od 
kolísky ku kolíske“; zdôrazňuje značný 
hospodársky potenciál týchto odvetví;

1. poznamenáva, že koncepcia 
ekologického rastu a príležitostí, ktoré 
z neho vyplývajú, sa týkajú rôznych 
odvetví, ako sú obehové hospodárstvo, 
energetická účinnosť, efektívne využívanie 
zdrojov, energia z obnoviteľných zdrojov, 
nakladanie s odpadom, koncepcia „od 
kolísky ku kolíske“; zdôrazňuje značný 
hospodársky potenciál týchto odvetví, čo je 
mimoriadne významné v oblastiach 
zasiahnutých vyľudňovaním a starnutím 
obyvateľstva, kde by mohli pomôcť 
spomaliť tieto procesy a vytvárať nové 
príležitosti na generovanie hospodárskej 
činnosti a pracovných miest;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 49
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. poznamenáva, že koncepcia
ekologického rastu a príležitostí, ktoré 
z neho vyplývajú, sa týkajú rôznych 
odvetví, ako sú , energetická účinnosť, 
efektívne využívanie zdrojov, energia 
z obnoviteľných zdrojov, nakladanie 
s odpadom, koncepcia „od kolísky ku 
kolíske“; zdôrazňuje značný hospodársky 
potenciál týchto odvetví;

1. podporuje koncepciu ekologického 
a obehového hospodárstva a príležitostí, 
ktoré z neho vyplývajú, vo všetkých 
odvetviach hospodárstva a najmä pokiaľ 
ide o energetickú účinnosť, efektívne 
využívanie zdrojov, energiu
z obnoviteľných zdrojov, nakladanie 
s odpadom, koncepciu „od kolísky ku 
kolíske“; zdôrazňuje značný hospodársky 
potenciál a potenciál vytvárania 
zamestnanosti týchto odvetví;
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Pozmeňujúci návrh 50
Bendt Bendtsen

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. poznamenáva, že koncepcia 
ekologického rastu a príležitostí, ktoré 
z neho vyplývajú, sa týkajú rôznych 
odvetví, ako sú obehové hospodárstvo, 
energetická účinnosť, efektívne využívanie 
zdrojov, energia z obnoviteľných zdrojov, 
nakladanie s odpadom, koncepcia „od 
kolísky ku kolíske“; zdôrazňuje značný 
hospodársky potenciál týchto odvetví;

1. poznamenáva, že koncepcia 
ekologického rastu a príležitostí, ktoré 
z neho vyplývajú, sa týkajú rôznych 
odvetví značného významu, ako sú 
obehové hospodárstvo, energetická 
účinnosť, efektívne využívanie zdrojov, 
energia z obnoviteľných zdrojov, 
nakladanie s odpadom, znižovanie emisií, 
elektrifikácia, koncepcia „od kolísky ku 
kolíske“; zdôrazňuje značný hospodársky 
potenciál týchto odvetví;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Ian Duncan, Evžen Tošenovský, 
Branislav Škripek

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. poznamenáva, že koncepcia 
ekologického rastu a príležitostí, ktoré 
z neho vyplývajú, sa týkajú rôznych 
odvetví, ako sú obehové hospodárstvo, 
energetická účinnosť, efektívne využívanie 
zdrojov, energia z obnoviteľných zdrojov, 
nakladanie s odpadom, koncepcia „od 
kolísky ku kolíske“; zdôrazňuje značný 
hospodársky potenciál týchto odvetví;

1. poznamenáva, že koncepcia 
ekologického rastu a príležitostí, ktoré 
z neho vyplývajú, sa týkajú rôznych 
oblastí, ako sú obehové hospodárstvo, 
energetická účinnosť, efektívne využívanie 
zdrojov, energia z obnoviteľných zdrojov, 
nakladanie s odpadom, koncepcia „od 
kolísky ku kolíske“; zdôrazňuje značný 
hospodársky potenciál, ktorý majú tieto 
oblasti pre rôzne odvetvia;
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Pozmeňujúci návrh 52
Zigmantas Balčytis

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. poukazuje na to, že sa nevyužíva 
dostatočne potenciál recyklácie, 
kompostovania a opätovného využívania 
odpadu, v dôsledku čoho MSP, ktoré 
môžu používať a predávať výrobky,
služby a riešenia šetrné k životnému
prostrediu, prichádzajú o veľmi významné 
podnikateľské príležitosti;

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 53
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Ian Duncan, Evžen Tošenovský, 
Branislav Škripek

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že na ekologický rast by sa 
malo hľadieť zo širokej perspektívy a mal 
by zahŕňať úsilie vynakladané 
prostredníctvom celého hodnotového 
reťazca a naprieč podnikateľským 
ekosystémom vrátane úsilia subjektov 
spracovateľského priemyslu o zníženie 
ekologickej stopy ich výrobkov, výrobných 
procesov, obchodných postupov a služieb;

2. zdôrazňuje, že na ekologický rast by sa 
malo hľadieť zo širokej perspektívy a mal 
by zahŕňať úsilie vynakladané 
prostredníctvom celého hodnotového 
reťazca a naprieč podnikateľským 
ekosystémom;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 54
Csaba Molnár

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že na ekologický rast by sa 
malo hľadieť zo širokej perspektívy a mal 
by zahŕňať úsilie vynakladané 
prostredníctvom celého hodnotového 
reťazca a naprieč podnikateľským 
ekosystémom vrátane úsilia subjektov 
spracovateľského priemyslu o zníženie 
ekologickej stopy ich výrobkov, výrobných 
procesov, obchodných postupov a služieb;

2. zdôrazňuje, že na ekologický rast by sa 
malo hľadieť zo širokej perspektívy a mal 
by zahŕňať úsilie vynakladané 
prostredníctvom celého hodnotového 
reťazca a naprieč podnikateľským 
ekosystémom vrátane úsilia subjektov 
spracovateľského priemyslu o zníženie 
ekologickej stopy ich výrobkov, výrobných 
procesov, doplnkových činností spojených 
s výrobou, obchodných postupov a služieb;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 55
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. pripomína odporúčania Európskej 
platformy pre efektívne využívanie 
zdrojov2b, ktorá poukazuje na to, že 
efektívne využívanie zdrojov si vyžaduje 
dynamický fiškálny a regulačný rámec, 
ktorý dáva vhodné signály výrobcom 
a spotrebiteľom na ponuku a dopyt po 
výrobkoch s lepšími environmentálnymi
vlastnosťami počas celého ich životného 
cyklu;

__________________
2b Európska platforma pre efektívne 
využívanie zdrojov – vyhlásenie a politické 
odporúčania – marec 2014
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. žiada Komisiu, aby v rámci iniciatívy 
balíka obehového hospodárstva vytvorila 
komplexný politický rámec zahŕňajúci 
konkrétne politické ciele, v ktorom by sa 
lepšie integrovali a efektívnejšie využívali 
existujúce politické nástroje; trvá na tom, 
že nástroje a opatrenia musia 
zabezpečovať skutočné príležitosti 
a aktívnu účasť MSP na obehovom 
hospodárstve;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. podporuje ciele zeleného akčného 
plánu pre MSP a jeho akcie orientované 
na MSP, ktoré majú zlepšiť efektívne 
využívanie zdrojov, podporiť ekologické
podnikanie a využívanie príležitostí 
ekologickejších hodnotových reťazcov a 
uľahčiť prístup na trh pre ekologické 
MSP; požaduje jeho úplné vykonávanie 
a silnú synergiu, koordináciu a posilnenie 
príslušných akcií a nástrojov 
predpokladaných v rámci akčného plánu 
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ekologických inovácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Renato Soru

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje skutočnosť, že naše 
hospodárstvo sa bude musieť postarať 
o neprestajne rastúcu populáciu – 9 miliárd 
ľudí do roku 2050 – a že naše prírodné 
zdroje sú obmedzené, a preto by sa mali 
využívať veľmi účinným spôsobom; 
poukazuje na nové inovačné riešenia týchto 
výziev, ako sú nové výrobky, výrobné 
procesy, obchodné postupy a služby, a na
nový právny rámec podpory;

3. zdôrazňuje skutočnosť, že naše 
hospodárstvo sa bude musieť postarať 
o neprestajne rastúcu populáciu – 9 miliárd 
ľudí do roku 2050 – a že naše prírodné 
zdroje sú obmedzené, a preto by sa mali 
využívať veľmi účinným spôsobom; 
poukazuje na to, že jediným spôsobom 
napredovania je využiť výhody nových 
inovačných riešení týchto výziev, nových 
výrobkov, výrobných procesov, 
obchodných postupov a služieb, nového 
právneho rámca podpory a rámca na 
zmenu inovácií v digitálnom sektore, ako 
napríklad internet vecí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Barbara Kappel

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje skutočnosť, že naše 
hospodárstvo sa bude musieť postarať 
o neprestajne rastúcu populáciu – 9 miliárd 
ľudí do roku 2050 – a že naše prírodné 
zdroje sú obmedzené, a preto by sa mali 
využívať veľmi účinným spôsobom; 
poukazuje na nové inovačné riešenia týchto 

3. zdôrazňuje skutočnosť, že naše 
hospodárstvo sa bude musieť postarať 
o neprestajne rastúcu populáciu – 9 miliárd 
ľudí do roku 2050 – a že naše prírodné 
zdroje sú obmedzené, a preto by sa mali 
využívať veľmi účinným spôsobom; 
poukazuje na nové inovačné riešenia týchto 
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výziev, ako sú nové výrobky, výrobné 
procesy, obchodné postupy a služby, a na 
nový právny rámec podpory;

výziev, ako sú nové výrobky, výrobné 
procesy, obchodné postupy a služby, a na 
nový právny rámec podpory; zastáva 
názor, že tento právny rámec by mal byť 
technicky a hospodársky uplatniteľný
a presaditeľný vo všetkých členských 
štátoch;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 60
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje skutočnosť, že naše 
hospodárstvo sa bude musieť postarať 
o neprestajne rastúcu populáciu – 9 miliárd 
ľudí do roku 2050 – a že naše prírodné 
zdroje sú obmedzené, a preto by sa mali 
využívať veľmi účinným spôsobom; 
poukazuje na nové inovačné riešenia týchto 
výziev, ako sú nové výrobky, výrobné 
procesy, obchodné postupy a služby, a na 
nový právny rámec podpory;

3. zdôrazňuje skutočnosť, že naše 
hospodárstvo sa bude musieť postarať 
o neprestajne rastúcu populáciu – 9 miliárd 
ľudí do roku 2050 – a že naše prírodné 
zdroje sú obmedzené, a preto by sa mali 
využívať veľmi účinným spôsobom; 
poukazuje na inovačné a ekologické 
riešenia týchto výziev, ako sú nové 
výrobky, výrobné procesy, obchodné 
postupy a služby, a na nový právny rámec 
podpory;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 61
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje skutočnosť, že naše 
hospodárstvo sa bude musieť postarať 
o neprestajne rastúcu populáciu – 9 miliárd 

3. zdôrazňuje skutočnosť, že naše 
hospodárstvo sa bude musieť postarať 
o neprestajne rastúcu populáciu – 9 miliárd 
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ľudí do roku 2050 – a že naše prírodné 
zdroje sú obmedzené, a preto by sa mali 
využívať veľmi účinným spôsobom; 
poukazuje na nové inovačné riešenia týchto 
výziev, ako sú nové výrobky, výrobné 
procesy, obchodné postupy a služby, a na 
nový právny rámec podpory;

ľudí do roku 2050 – a že naše prírodné 
zdroje sú obmedzené, a preto by sa mali 
využívať udržateľným a veľmi účinným 
spôsobom; poukazuje na nové inovačné 
riešenia týchto výziev, ako sú nové 
výrobky, výrobné procesy, obchodné 
postupy a služby, a na nový právny rámec 
podpory a finančnú podporu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Bendt Bendtsen

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje skutočnosť, že naše 
hospodárstvo sa bude musieť postarať 
o neprestajne rastúcu populáciu – 9 miliárd 
ľudí do roku 2050 – a že naše prírodné 
zdroje sú obmedzené, a preto by sa mali 
využívať veľmi účinným spôsobom; 
poukazuje na nové inovačné riešenia týchto 
výziev, ako sú nové výrobky, výrobné 
procesy, obchodné postupy a služby, a na 
nový právny rámec podpory;

3. zdôrazňuje skutočnosť, že naše 
hospodárstvo sa bude musieť postarať 
o neprestajne rastúcu populáciu – 9 miliárd 
ľudí do roku 2050 – a že naše prírodné 
zdroje sú obmedzené, a preto by sa mali 
využívať veľmi účinným spôsobom; 
poukazuje na nové inovačné a udržateľné 
riešenia týchto výziev, ako sú nové 
výrobky, výrobné procesy, obchodné 
postupy a služby, a na nový právny rámec 
podpory;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Paul Rübig, Maria Spyraki

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje skutočnosť, že naše
hospodárstvo sa bude musieť postarať 
o neprestajne rastúcu populáciu – 9 miliárd 

3. zdôrazňuje skutočnosť, že globálne 
hospodárstvo sa bude musieť postarať 
o neprestajne rastúcu populáciu – 9 miliárd 
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ľudí do roku 2050 – a že naše prírodné 
zdroje sú obmedzené, a preto by sa mali 
využívať veľmi účinným spôsobom; 
poukazuje na nové inovačné riešenia týchto 
výziev, ako sú nové výrobky, výrobné 
procesy, obchodné postupy a služby, a na 
nový právny rámec podpory;

ľudí do roku 2050 – a že naše prírodné 
zdroje sú obmedzené, a preto by sa mali 
využívať veľmi účinným spôsobom; 
poukazuje na nové inovačné riešenia týchto 
výziev, ako sú nové výrobky, výrobné 
procesy, obchodné postupy a služby, a na 
nový právny rámec podpory;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Miriam Dalli

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. vzhľadom na to, že mikropodniky 
vytvárajú tisíce pracovných miest 
v Európe a ako také si vyžadujú odlišný 
rámec, s ktorým sa bude pracovať, je 
naliehavo potrebné jasné vymedzenie 
mikropodnikov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Iratxe García Pérez
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
Morten Helveg Petersen

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. žiada členské štáty, aby revidovali 
regulačný a právny rámec tak, aby 
zahŕňal stimuly a štruktúry a/alebo 
programy na podporu zakladania, 
formalizácie a rastu (ekologických) 
podnikov vlastnených ženami;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Dominique Riquet

Návrh uznesenia
Odsek 4 – pododsek 1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. nabáda Komisiu, aby bezodkladne 
predložila nový ambiciózny plán rozvoja 
európskeho obehového hospodárstva, 
ktorým sa zlepší návratnosť investícií 
MSP do recyklácie a efektívneho 
využívania zdrojov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 67
Aldo Patriciello

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že EÚ potrebuje rázne 
zmeniť svoju podnikateľskú kultúru 
s cieľom prispieť k hospodárskemu rastu 
prostredníctvom väčšieho množstva ľudí 
začínajúcich vlastnú podnikateľskú 
činnosť a vyhľadávajúcich viac 
podnikateľských príležitostí, a to aj 
v oblasti ekologického rastu, a prijímania 
zlyhania a rizika; zdôrazňuje význam 
prenesenia tejto otázky do stredobodu 
tvorby politík; vyzýva členské štáty, aby sa 
starali o „mäkšie pristátie“ po neúspechu 
v podnikaní, napríklad zmenou právnych 
predpisov o konkurze s cieľom umožniť 
ľuďom začať nové podnikanie čoskoro 
po neúspechu predchádzajúceho pokusu, 
najmä v nových a inovačných odvetviach;

vypúšťa sa
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Or. it

Pozmeňujúci návrh 68
Marco Zullo, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že EÚ potrebuje rázne 
zmeniť svoju podnikateľskú kultúru 
s cieľom prispieť k hospodárskemu rastu 
prostredníctvom väčšieho množstva ľudí 
začínajúcich vlastnú podnikateľskú činnosť 
a vyhľadávajúcich viac podnikateľských 
príležitostí, a to aj v oblasti ekologického 
rastu, a prijímania zlyhania a rizika; 
zdôrazňuje význam prenesenia tejto otázky 
do stredobodu tvorby politík; vyzýva 
členské štáty, aby sa starali o „mäkšie 
pristátie“ po neúspechu v podnikaní, 
napríklad zmenou právnych predpisov 
o konkurze s cieľom umožniť ľuďom 
začať nové podnikanie čoskoro po 
neúspechu predchádzajúceho pokusu, 
najmä v nových a inovačných odvetviach;

5. domnieva sa, že EÚ potrebuje rázne 
zmeniť svoju podnikateľskú kultúru 
s cieľom prispieť k environmentálne 
udržateľnému hospodárskemu rastu 
prostredníctvom väčšieho množstva ľudí 
začínajúcich vlastnú podnikateľskú činnosť 
a vyhľadávajúcich viac podnikateľských 
príležitostí a prijímania zlyhania a rizika; 
zdôrazňuje význam prenesenia tejto otázky 
do stredobodu tvorby politík;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 69
Jeppe Kofod

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že EÚ potrebuje rázne 
zmeniť svoju podnikateľskú kultúru 
s cieľom prispieť k hospodárskemu rastu 
prostredníctvom väčšieho množstva ľudí 
začínajúcich vlastnú podnikateľskú činnosť 
a vyhľadávajúcich viac podnikateľských 

5. domnieva sa, že EÚ potrebuje rázne 
zmeniť svoju podnikateľskú kultúru 
s cieľom prispieť k hospodárskemu rastu 
prostredníctvom väčšieho množstva ľudí 
začínajúcich vlastnú podnikateľskú činnosť 
a vyhľadávajúcich viac podnikateľských 
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príležitostí, a to aj v oblasti ekologického 
rastu, a prijímania zlyhania a rizika; 
zdôrazňuje význam prenesenia tejto otázky 
do stredobodu tvorby politík; vyzýva 
členské štáty, aby sa starali o „mäkšie 
pristátie“ po neúspechu v podnikaní, 
napríklad zmenou právnych predpisov 
o konkurze s cieľom umožniť ľuďom 
začať nové podnikanie čoskoro po 
neúspechu predchádzajúceho pokusu, 
najmä v nových a inovačných odvetviach;

príležitostí, a to aj v oblasti ekologického 
rastu, a prijímania zlyhania a rizika; 
zdôrazňuje význam prenesenia tejto otázky 
do stredobodu tvorby politík; vyzýva 
členské štáty, aby sa starali o „mäkšie 
pristátie“ po neúspechu v podnikaní, najmä 
v nových a inovačných odvetviach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Maria Spyraki, Paul Rübig

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že EÚ potrebuje rázne 
zmeniť svoju podnikateľskú kultúru 
s cieľom prispieť k hospodárskemu rastu 
prostredníctvom väčšieho množstva ľudí 
začínajúcich vlastnú podnikateľskú činnosť 
a vyhľadávajúcich viac podnikateľských 
príležitostí, a to aj v oblasti ekologického 
rastu, a prijímania zlyhania a rizika; 
zdôrazňuje význam prenesenia tejto otázky 
do stredobodu tvorby politík; vyzýva 
členské štáty, aby sa starali o „mäkšie 
pristátie“ po neúspechu v podnikaní, 
napríklad zmenou právnych predpisov 
o konkurze s cieľom umožniť ľuďom začať 
nové podnikanie čoskoro po neúspechu 
predchádzajúceho pokusu, najmä v nových 
a inovačných odvetviach;

5. domnieva sa, že EÚ potrebuje rázne 
zmeniť svoju podnikateľskú kultúru 
s cieľom prispieť k hospodárskemu rastu 
prostredníctvom väčšieho množstva ľudí 
začínajúcich vlastnú podnikateľskú činnosť 
a vyhľadávajúcich viac podnikateľských 
príležitostí, a to aj v oblasti ekologického 
rastu, a prijímania zlyhania a rizika; 
zdôrazňuje význam prenesenia tejto otázky 
do stredobodu tvorby politík; vyzýva 
členské štáty, aby sa starali o „mäkšie 
pristátie“ po neúspechu v podnikaní, 
napríklad zmenou a zjednodušením 
právnych predpisov o konkurze s cieľom 
umožniť ľuďom začať nové podnikanie 
čoskoro po predchádzajúcom neúspechu, 
najmä v nových a inovačných odvetviach; 
žiada Komisiu, aby formou informačných 
kampaní a vzdelávania zmierňovala 
strach zo zlyhania;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 71
Rolandas Paksas

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že EÚ potrebuje rázne 
zmeniť svoju podnikateľskú kultúru 
s cieľom prispieť k hospodárskemu rastu 
prostredníctvom väčšieho množstva ľudí 
začínajúcich vlastnú podnikateľskú činnosť 
a vyhľadávajúcich viac podnikateľských 
príležitostí, a to aj v oblasti ekologického 
rastu, a prijímania zlyhania a rizika; 
zdôrazňuje význam prenesenia tejto otázky 
do stredobodu tvorby politík; vyzýva 
členské štáty, aby sa starali o „mäkšie 
pristátie“ po neúspechu v podnikaní, 
napríklad zmenou právnych predpisov 
o konkurze s cieľom umožniť ľuďom začať 
nové podnikanie čoskoro po neúspechu 
predchádzajúceho pokusu, najmä v nových 
a inovačných odvetviach;

5. domnieva sa, že EÚ potrebuje rázne 
zmeniť svoju podnikateľskú kultúru 
s cieľom prispieť k hospodárskemu rastu 
prostredníctvom väčšieho množstva ľudí 
začínajúcich vlastnú podnikateľskú činnosť 
a vyhľadávajúcich viac podnikateľských 
príležitostí, a to aj v oblasti ekologického 
rastu, a prijímania zlyhania a rizika; 
zdôrazňuje význam prenesenia tejto otázky 
do stredobodu tvorby politík; žiada členské 
štáty, aby dali do rovnováhy zdaňovanie 
práce a kapitálu a zaviedli jasný 
a jednoduchý systém zdaňovania firiem, 
ktorý bude podporovať platenie daní a nie 
nabádať na daňové úniky; vyzýva členské 
štáty, aby sa starali o „mäkšie pristátie“ po 
neúspechu v podnikaní, napríklad zmenou 
právnych predpisov o konkurze s cieľom 
umožniť ľuďom začať nové podnikanie 
čoskoro po neúspechu predchádzajúceho 
pokusu, najmä v nových a inovačných 
odvetviach;

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 72
Miriam Dalli

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že EÚ potrebuje rázne 
zmeniť svoju podnikateľskú kultúru 
s cieľom prispieť k hospodárskemu rastu 
prostredníctvom väčšieho množstva ľudí 
začínajúcich vlastnú podnikateľskú činnosť 
a vyhľadávajúcich viac podnikateľských 

5. domnieva sa, že EÚ potrebuje rázne 
zmeniť svoju podnikateľskú kultúru
s cieľom prispieť k hospodárskemu rastu 
prostredníctvom väčšieho množstva ľudí, 
najmä mladých, začínajúcich vlastnú 
podnikateľskú činnosť a vyhľadávajúcich 
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príležitostí, a to aj v oblasti ekologického 
rastu, a prijímania zlyhania a rizika; 
zdôrazňuje význam prenesenia tejto otázky 
do stredobodu tvorby politík; vyzýva 
členské štáty, aby sa starali o „mäkšie 
pristátie“ po neúspechu v podnikaní, 
napríklad zmenou právnych predpisov 
o konkurze s cieľom umožniť ľuďom začať 
nové podnikanie čoskoro po neúspechu 
predchádzajúceho pokusu, najmä v nových 
a inovačných odvetviach;

viac podnikateľských príležitostí, a to aj 
v oblasti ekologického rastu, a prijímania 
zlyhania a rizika; zdôrazňuje význam 
prenesenia tejto otázky do stredobodu 
tvorby politík; vyzýva členské štáty, aby sa 
starali o „mäkšie pristátie“ po neúspechu 
v podnikaní, napríklad zmenou právnych 
predpisov o konkurze s cieľom umožniť 
ľuďom začať nové podnikanie čoskoro po 
neúspechu predchádzajúceho pokusu, 
najmä v nových a inovačných odvetviach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Csaba Molnár

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. domnieva sa, že EÚ potrebuje rázne 
zmeniť svoju podnikateľskú kultúru 
s cieľom prispieť k hospodárskemu rastu 
prostredníctvom väčšieho množstva ľudí 
začínajúcich vlastnú podnikateľskú činnosť 
a vyhľadávajúcich viac podnikateľských 
príležitostí, a to aj v oblasti ekologického 
rastu, a prijímania zlyhania a rizika; 
zdôrazňuje význam prenesenia tejto otázky 
do stredobodu tvorby politík; vyzýva 
členské štáty, aby sa starali o „mäkšie 
pristátie“ po neúspechu v podnikaní, 
napríklad zmenou právnych predpisov 
o konkurze s cieľom umožniť ľuďom začať 
nové podnikanie čoskoro po neúspechu 
predchádzajúceho pokusu, najmä v nových 
a inovačných odvetviach;

5. domnieva sa, že EÚ potrebuje rázne 
zmeniť svoju podnikateľskú kultúru 
s cieľom prispieť k hospodárskemu rastu 
prostredníctvom väčšieho množstva ľudí 
začínajúcich vlastnú podnikateľskú činnosť 
a vyhľadávajúcich viac podnikateľských 
príležitostí, a to aj v oblasti ekologického 
rastu, a prijímania zlyhania a rizika; 
zdôrazňuje význam prenesenia tejto otázky 
do stredobodu tvorby politík; vyzýva 
členské štáty, aby sa starali o „mäkšie 
pristátie“ po neúspechu v podnikaní, 
napríklad zmenou právnych predpisov 
o konkurze s cieľom umožniť ľuďom začať 
nové podnikanie čoskoro po neúspechu 
predchádzajúceho pokusu, najmä v nových 
a inovačných odvetviach, bez toho, aby sa 
tým však umožnilo vyhýbať sa platobným 
povinnostiam;

Or. hu
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Pozmeňujúci návrh 74
Bendt Bendtsen

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. konštatuje, že mnohé európske MSP 
dnes fungujú v medzinárodnej 
konkurencii, pokiaľ ide o riešenia 
zahŕňajúce výrobky, ako aj tzv. 
environmentálne vhodné služby, ako 
napríklad výstavba, montáž, opravy 
a riadenie; poznamenáva, že tieto služby 
sú základom pre rozvoj predaja a vývozu 
ekologických výrobkov; žiada Komisiu, 
aby začlenila environmentálne vhodné 
služby do prebiehajúcich rokovaní 
o dohode o environmentálnych tovaroch, 
ako aj do dvojstranných obchodných 
dohôd, ako napríklad TTIP, s cieľom 
odstrániť prekážky pre európske MSP 
a poskytovateľov služieb, ktorí chcú 
fungovať na medzinárodnom trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Davor Ivo Stier

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje význam dobrej správy, 
nezávislého súdnictva, transparentnosti 
a právneho štátu v EÚ pre vytváranie 
prostredia podporujúceho podnikanie 
a trhu s rovnakými podmienkami pre 
MSP;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 76
Jeppe Kofod, Dan Nica

Návrh uznesenia
Podnadpis 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Efektívne využívanie a riadenie zdrojov

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Martina Werner

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. poukazuje na to, že na posilnenie 
efektívneho využívania a riadenia zdrojov 
v MSP sú rozhodujúce konkrétne 
iniciatívy, aby sa znižovali náklady a tiež 
vytváral nový prílev zdrojov; víta, že 93 % 
MSP v EÚ už podniká kroky smerujúce 
k efektívnejšiemu využívaniu zdrojov2c; 
pripomína však Komisii, že viac ako 
polovica MSP má ťažkosti pri vykonávaní 
týchto opatrení vzhľadom na zložité 
právne alebo administratívne postupy2d; 
preto žiada Komisiu a členské štáty, aby 
túto problematiku riešili formou lepšej 
regulácie a usmernení pre MSP;

__________________
2c Bleskový Eurobarometer č. 381
2d Bleskový Eurobarometer č. 381

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Martina Werner
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Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. zastáva názor, že by sa mala 
podporovať priemyselná symbióza, najmä 
vzhľadom na posilňovanie efektívneho 
využívania zdrojov na základe toho, že 
odpadový produkt jedného odvetvia môže 
byť hodnotným zdrojom v inom odvetví; 
v tejto súvislosti víta, že sa Komisia 
zameriava na symbiózu a klastre, 
a nabáda Komisiu, aby predložila 
konkrétne iniciatívy na uľahčenie 
medziodvetvovej spolupráce a riadenia 
zdrojov; zdôrazňuje, že mikropodniky 
a začínajúce podniky by mali mať 
možnosť prístupu do týchto klastrov 
a k priemyselnej symbióze;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Jeppe Kofod, Dan Nica

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. pripomína Komisii potrebu sústrediť 
sa na efektívne využívanie zdrojov 
a nakladanie s odpadom najmä 
v odvetviach stavebníctva a demolácie; 
domnieva sa, že Komisia by sa mala 
osobitne zameriavať na taký prístup 
k recyklácii v stavebníctve a odpadu 
z demolácii, ktorý bude založený na 
životnom prostredí a zodpovednosti za 
verejné zdravie; poukazuje na obrovské 
nerovnosti v mierach recyklácie 
stavebného a demolačného odpadu 
v Európskej únii, kde niektoré členské 
štáty vykazujú mieru recyklácie viac ako 
90 %, zatiaľ čo priemer EÚ je o niečo 



AM\1051303SK.doc 41/98 PE549.392v01-00

SK

nižší ako 50 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Martina Werner

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. pripomína Komisii, že MSP môžu 
využívať iniciatívy týkajúce sa efektívneho 
využívania a riadenia zdrojov vo všetkých 
podnikateľských odvetviach; žiada 
Komisiu, aby vytvorila rámec pre riadenie 
poznatkov a výmenu informácií medzi 
MSP pôsobiacimi v rôznych odvetviach 
a v rôznych členských štátoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. konštatuje, že za súčasných okolností, 
keď nedostatočný prístup k primeraným 
zdrojom rizikového kapitálu, najmä 
v skorom štádiu, je naďalej jedným 
z najvýznamnejších obmedzení pri 
vytváraní a rozvoji firiem zameraných na 
rast, v akčnom pláne Komisie na zlepšenie 
prístupu MSP k financovaniu sa kladie 
veľký dôraz na rizikový kapitál ako možný 
spôsob rastu financií; zdôrazňuje však, že 
tento druh financovania je vhodný len pre 
malý počet MSP, že bankové úvery 
ostávajú hlavným zdrojom financovania 

vypúšťa sa
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a že všetky alternatívy by mal rozvíjať 
súkromný sektor; poukazuje na 
potenciálne finančné príležitosti, ktoré by 
sa mali preskúmať prostredníctvom 
Európskeho fondu pre strategické 
investície;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 82
Esther de Lange

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. konštatuje, že za súčasných okolností, 
keď nedostatočný prístup k primeraným 
zdrojom rizikového kapitálu, najmä 
v skorom štádiu, je naďalej jedným 
z najvýznamnejších obmedzení pri 
vytváraní a rozvoji firiem zameraných na 
rast, v akčnom pláne Komisie na zlepšenie 
prístupu MSP k financovaniu sa kladie 
veľký dôraz na rizikový kapitál ako možný 
spôsob rastu financií; zdôrazňuje však, že 
tento druh financovania je vhodný len pre 
malý počet MSP, že bankové úvery 
ostávajú hlavným zdrojom financovania 
a že všetky alternatívy by mal rozvíjať 
súkromný sektor; poukazuje na potenciálne 
finančné príležitosti, ktoré by sa mali 
preskúmať prostredníctvom Európskeho 
fondu pre strategické investície;

6. konštatuje, že za súčasných okolností, 
keď nedostatočný prístup k primeraným 
zdrojom rizikového kapitálu, najmä 
v skorom štádiu, je naďalej jedným 
z najvýznamnejších obmedzení pri 
vytváraní a rozvoji firiem zameraných na 
rast, v akčnom pláne Komisie na zlepšenie 
prístupu MSP k financovaniu sa kladie 
veľký dôraz na rizikový kapitál ako možný 
spôsob rastu financií; zdôrazňuje však, že 
tento druh financovania je vhodný len pre 
malý počet MSP, že bankové úvery 
ostávajú hlavným zdrojom financovania 
a že všetky alternatívy by mal rozvíjať 
súkromný sektor; v tejto súvislosti 
poznamenáva dôležitosť podpory 
alternatívnych foriem úverovania MSP, 
napríklad úverových združení; poukazuje 
na potenciálne finančné príležitosti, ktoré 
by sa mali preskúmať prostredníctvom 
Európskeho fondu pre strategické 
investície;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 83
Csaba Molnár
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Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. konštatuje, že za súčasných okolností, 
keď nedostatočný prístup k primeraným 
zdrojom rizikového kapitálu, najmä 
v skorom štádiu, je naďalej jedným 
z najvýznamnejších obmedzení pri 
vytváraní a rozvoji firiem zameraných na 
rast, v akčnom pláne Komisie na zlepšenie 
prístupu MSP k financovaniu sa kladie 
veľký dôraz na rizikový kapitál ako možný 
spôsob rastu financií; zdôrazňuje však, že 
tento druh financovania je vhodný len pre 
malý počet MSP, že bankové úvery 
ostávajú hlavným zdrojom financovania 
a že všetky alternatívy by mal rozvíjať 
súkromný sektor; poukazuje na potenciálne 
finančné príležitosti, ktoré by sa mali 
preskúmať prostredníctvom Európskeho 
fondu pre strategické investície;

6. konštatuje, že za súčasných okolností, 
keď nedostatočný prístup k primeraným 
zdrojom rizikového kapitálu, najmä 
v skorom štádiu, je naďalej jedným 
z najvýznamnejších obmedzení pri 
vytváraní a rozvoji firiem zameraných na 
rast, v akčnom pláne Komisie na zlepšenie 
prístupu MSP k financovaniu sa kladie 
veľký dôraz na rizikový kapitál ako možný 
spôsob rastu financií; zdôrazňuje však, že 
tento druh financovania je vhodný len pre 
malý počet MSP, že bankové úvery 
ostávajú hlavným zdrojom financovania 
a že všetky alternatívy by mal rozvíjať 
súkromný sektor; poukazuje na potenciálne 
finančné príležitosti, ktoré by sa mali 
preskúmať prostredníctvom Európskeho 
fondu pre strategické investície, a na 
možnosť vytvoriť nezávislý fond EÚ na 
poskytovanie rizikového kapitálu pre 
MSP;

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 84
Paul Rübig, Maria Spyraki

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. konštatuje, že za súčasných okolností, 
keď nedostatočný prístup k primeraným 
zdrojom rizikového kapitálu, najmä 
v skorom štádiu, je naďalej jedným 
z najvýznamnejších obmedzení pri 
vytváraní a rozvoji firiem zameraných na 
rast, v akčnom pláne Komisie na zlepšenie 
prístupu MSP k financovaniu sa kladie 
veľký dôraz na rizikový kapitál ako možný 

6. konštatuje, že za súčasných okolností, 
keď nedostatočný prístup k primeraným 
zdrojom rizikového kapitálu, najmä 
v skorom štádiu, je naďalej jedným 
z najvýznamnejších obmedzení pri 
vytváraní a rozvoji firiem zameraných na 
rast, v akčnom pláne Komisie na zlepšenie 
prístupu MSP k financovaniu sa kladie 
veľký dôraz na rizikový kapitál ako možný 
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spôsob rastu financií; zdôrazňuje však, že 
tento druh financovania je vhodný len pre 
malý počet MSP, že bankové úvery 
ostávajú hlavným zdrojom financovania 
a že všetky alternatívy by mal rozvíjať 
súkromný sektor; poukazuje na potenciálne 
finančné príležitosti, ktoré by sa mali 
preskúmať prostredníctvom Európskeho 
fondu pre strategické investície;

spôsob rastu financií; zdôrazňuje však, že 
tento druh financovania je vhodný len pre 
malý počet MSP, že bankové úvery stále 
predstavujú dôležitý zdroj financovania 
a že všetky alternatívy by mal rozvíjať 
súkromný sektor; poukazuje na potenciálne 
finančné príležitosti, ktoré by sa mali 
preskúmať prostredníctvom Európskeho 
fondu pre strategické investície;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. konštatuje, že za súčasných okolností, 
keď nedostatočný prístup k primeraným 
zdrojom rizikového kapitálu, najmä 
v skorom štádiu, je naďalej jedným 
z najvýznamnejších obmedzení pri 
vytváraní a rozvoji firiem zameraných na 
rast, v akčnom pláne Komisie na zlepšenie 
prístupu MSP k financovaniu sa kladie 
veľký dôraz na rizikový kapitál ako možný 
spôsob rastu financií; zdôrazňuje však, že 
tento druh financovania je vhodný len pre 
malý počet MSP, že bankové úvery 
ostávajú hlavným zdrojom financovania 
a že všetky alternatívy by mal rozvíjať 
súkromný sektor; poukazuje na potenciálne 
finančné príležitosti, ktoré by sa mali 
preskúmať prostredníctvom Európskeho 
fondu pre strategické investície;

6. konštatuje, že za súčasných okolností, 
keď nedostatočný prístup k primeraným 
zdrojom rizikového kapitálu, najmä 
v skorom štádiu, je naďalej jedným 
z najvýznamnejších obmedzení pri 
vytváraní a rozvoji firiem zameraných na 
rast, v akčnom pláne Komisie na zlepšenie 
prístupu MSP k financovaniu sa kladie 
veľký dôraz na rizikový kapitál ako možný 
spôsob rastu financií; zdôrazňuje však, že 
tento druh financovania je vhodný len pre 
malý počet MSP, že bankové úvery 
ostávajú hlavným zdrojom financovania 
a že alternatívy by mal rozvíjať súkromný 
sektor; poukazuje na potenciálne finančné 
príležitosti, ktoré by sa mali preskúmať 
prostredníctvom Európskeho fondu pre 
strategické investície;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Maria Spyraki
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Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. nabáda členské štáty, aby 
odstraňovaním jazykových bariér 
motivovali zahraničných investorov; 
konštatuje, že prijímanie žiadostí 
a poskytovanie údajov v angličtine (popri 
úradnom jazyku členského štátu) je 
krokom týmto smerom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Miloslav Ransdorf

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. považuje za nevyhnutné poskytnúť 
väčšiu podporu mikropodnikom a malým 
a stredným podnikom (MSP) a družstvám 
pracujúcich s cieľom podporiť ich 
konkurencieschopnosť v rámci stabilného 
podnikateľského prostredia, 
minimalizovať vplyv dominantných
postavení na trhu, ktoré zastávajú veľké 
spoločnosti a konglomeráty, podporovať 
kultúru podnikania a napomôcť založeniu
a rastu MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Miloslav Ransdorf

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

6a. žiada Komisiu, aby vzhľadom na
skutočnosť, že potenciálni zákazníci 
mikroúverov zvyčajne nedokážu 
poskytnúť záruky a banky im nie sú 
ochotné požičiavať peniaze, vytvorila tzv. 
európsku záruku pre mikroúver;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Miloslav Ransdorf

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. poukazuje na to, že mikropodniky 
(podniky s menej ako 10 zamestnancami) 
predstavujú 90 % podnikov v EÚ a že 
najväčšou prekážkou ich ďalšej inovácie 
je obmedzený prístup k úverom, najmä 
v prípade malých úverov 
(nepresahujúcich 25 000 EUR); je preto 
presvedčený, že návrh Komisie by mal 
obsahovať aj iniciatívy týkajúce sa 
mikroúverov s cieľom zvýšiť 
zamestnanosť v mikropodnikoch, 
umožniť začatie nových činností tým, 
ktorí sú vylúčení z tradičného systému 
poskytovania úverov, a s cieľom 
povzbudiť inovácie v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Ian Duncan, Evžen Tošenovský, 
Branislav Škripek

Návrh uznesenia
Odsek 7
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že neexistuje spôsob, ktorý 
by vyhovoval všetkým, a vyzýva Komisiu, 
aby podporila rozvoj širokého rozpätia 
prispôsobených programov, nástrojov
a iniciatív, najmä pre nové obchodné 
modely v ekologickom hospodárstve, 
medzi ktoré patria vlastný kapitál (ako sú 
podnikateľskí anjeli, kolektívne 
financovanie a mnohostranné obchodné 
systémy), kvázi vlastný kapitál (ako je 
mezanínové financovanie) a dlhové cenné 
papiere (ako sú tzv. small-ticket podnikové 
dlhopisy, nástroje záruk a platformy), 
a partnerstvá medzi bankami a ďalšími 
hospodárskymi subjektmi zapojenými do 
financovania MSP (účtovníci, podniky 
alebo združenia MSP či obchodné 
komory), s cieľom podporiť podniky vo 
fázach ich založenia, rastu a prechodu, pri 
zohľadnení ich veľkosti, obratu 
a finančných potrieb; vyzýva členské štáty, 
aby poskytli daňové stimuly týmto 
modelom financovania; zdôrazňuje 
význam preskúmania existujúcich 
nástrojov podpory MSP, aby zahŕňali 
ďalšie príležitosti ekologického rastu;

7. zdôrazňuje, že neexistuje spôsob, ktorý 
by vyhovoval všetkým, a vyzýva Komisiu, 
aby záujmy MSP zohľadnila vo všetkých 
existujúcich a možných budúcich 
programoch, nástrojoch a iniciatívach, 
najmä pre nové obchodné modely 
v ekologickom hospodárstve, medzi ktoré 
patria vlastný kapitál (ako sú podnikateľskí 
anjeli, kolektívne financovanie 
a mnohostranné obchodné systémy), kvázi 
vlastný kapitál (ako je mezanínové 
financovanie) a dlhové cenné papiere (ako 
sú tzv. small-ticket podnikové dlhopisy, 
nástroje záruk a platformy), a partnerstvá 
medzi bankami a ďalšími hospodárskymi 
subjektmi zapojenými do financovania 
MSP (účtovníci, podniky alebo združenia 
MSP či obchodné komory), s cieľom 
podporiť podniky vo fázach ich založenia, 
rastu a prechodu, pri zohľadnení ich 
veľkosti, obratu a finančných potrieb; 
vyzýva členské štáty a regióny, aby 
poskytli daňové stimuly týmto modelom 
financovania; zdôrazňuje význam 
preskúmania existujúcich nástrojov 
podpory MSP, aby zahŕňali ďalšie 
príležitosti ekologického rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Ivan Jakovčić

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že neexistuje spôsob, ktorý 
by vyhovoval všetkým, a vyzýva Komisiu, 
aby podporila rozvoj širokého rozpätia 
prispôsobených programov, nástrojov 
a iniciatív, najmä pre nové obchodné 

7. zdôrazňuje, že neexistuje spôsob, ktorý 
by vyhovoval všetkým, a vyzýva Komisiu, 
aby podporila rozvoj širokého rozpätia 
prispôsobených programov, nástrojov 
a iniciatív, najmä pre nové obchodné 
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modely v ekologickom hospodárstve, 
medzi ktoré patria vlastný kapitál (ako sú 
podnikateľskí anjeli, kolektívne 
financovanie a mnohostranné obchodné 
systémy), kvázi vlastný kapitál (ako je 
mezanínové financovanie) a dlhové cenné 
papiere (ako sú tzv. small-ticket podnikové 
dlhopisy, nástroje záruk a platformy), 
a partnerstvá medzi bankami a ďalšími 
hospodárskymi subjektmi zapojenými do 
financovania MSP (účtovníci, podniky 
alebo združenia MSP či obchodné 
komory), s cieľom podporiť podniky vo 
fázach ich založenia, rastu a prechodu, pri 
zohľadnení ich veľkosti, obratu 
a finančných potrieb; vyzýva členské štáty, 
aby poskytli daňové stimuly týmto 
modelom financovania; zdôrazňuje 
význam preskúmania existujúcich 
nástrojov podpory MSP, aby zahŕňali 
ďalšie príležitosti ekologického rastu;

modely v ekologickom hospodárstve, 
medzi ktoré patria vlastný kapitál (ako sú 
podnikateľskí anjeli, kolektívne 
financovanie a mnohostranné obchodné 
systémy), kvázi vlastný kapitál (ako je 
mezanínové financovanie) a dlhové cenné 
papiere (ako sú tzv. small-ticket podnikové 
dlhopisy, nástroje záruk a platformy), 
a partnerstvá medzi bankami a ďalšími 
hospodárskymi subjektmi zapojenými do 
financovania MSP (účtovníci, podniky 
alebo združenia MSP či obchodné 
komory), s cieľom podporiť podniky vo 
fázach ich založenia, rastu a prechodu, pri 
zohľadnení ich veľkosti, obratu 
a finančných potrieb; vyzýva členské štáty, 
aby poskytli daňové stimuly týmto 
modelom financovania; žiada miestne 
a regionálne orgány, aby zaistili 
primerané stimuly; zdôrazňuje význam 
preskúmania existujúcich nástrojov 
podpory MSP, aby zahŕňali ďalšie 
príležitosti ekologického rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
José Blanco López

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že neexistuje spôsob, ktorý 
by vyhovoval všetkým, a vyzýva Komisiu, 
aby podporila rozvoj širokého rozpätia 
prispôsobených programov, nástrojov 
a iniciatív, najmä pre nové obchodné 
modely v ekologickom hospodárstve, 
medzi ktoré patria vlastný kapitál (ako sú 
podnikateľskí anjeli, kolektívne 
financovanie a mnohostranné obchodné 
systémy), kvázi vlastný kapitál (ako je 
mezanínové financovanie) a dlhové cenné 
papiere (ako sú tzv. small-ticket podnikové 

7. zdôrazňuje, že neexistuje spôsob, ktorý 
by vyhovoval všetkým, a vyzýva Komisiu, 
aby podporila rozvoj širokého rozpätia 
prispôsobených programov, nástrojov 
a iniciatív, najmä pre nové obchodné 
modely v ekologickom hospodárstve, 
medzi ktoré patria vlastný kapitál (ako sú 
podnikateľskí anjeli, kolektívne 
financovanie a mnohostranné obchodné 
systémy), kvázi vlastný kapitál (ako je 
mezanínové financovanie) a dlhové cenné 
papiere (ako sú tzv. small-ticket podnikové 
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dlhopisy, nástroje záruk a platformy), 
a partnerstvá medzi bankami a ďalšími 
hospodárskymi subjektmi zapojenými do 
financovania MSP (účtovníci, podniky 
alebo združenia MSP či obchodné 
komory), s cieľom podporiť podniky vo 
fázach ich založenia, rastu a prechodu, pri 
zohľadnení ich veľkosti, obratu 
a finančných potrieb; vyzýva členské štáty, 
aby poskytli daňové stimuly týmto 
modelom financovania; zdôrazňuje 
význam preskúmania existujúcich 
nástrojov podpory MSP, aby zahŕňali 
ďalšie príležitosti ekologického rastu;

dlhopisy, nástroje záruk a platformy), 
a partnerstvá medzi bankami a ďalšími 
hospodárskymi subjektmi zapojenými do 
financovania MSP (účtovníci, podniky 
alebo združenia MSP či obchodné 
komory), s cieľom podporiť podniky vo 
fázach ich založenia, rastu a prechodu, pri 
zohľadnení ich veľkosti, obratu 
a finančných potrieb, s osobitným dôrazom 
na projekty, ktoré majú pozitívny vplyv na 
generovanie hospodárskej činnosti 
a pracovných miest v oblastiach 
zasiahnutých vyľudňovaním a starnutím 
obyvateľstva; vyzýva členské štáty, aby 
poskytli daňové stimuly týmto modelom 
financovania; zdôrazňuje význam 
preskúmania existujúcich nástrojov 
podpory MSP, aby zahŕňali ďalšie 
príležitosti ekologického rastu;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 93
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. zdôrazňuje, že neexistuje spôsob, ktorý 
by vyhovoval všetkým, a vyzýva Komisiu, 
aby podporila rozvoj širokého rozpätia 
prispôsobených programov, nástrojov 
a iniciatív, najmä pre nové obchodné 
modely v ekologickom hospodárstve, 
medzi ktoré patria vlastný kapitál (ako sú 
podnikateľskí anjeli, kolektívne 
financovanie a mnohostranné obchodné 
systémy), kvázi vlastný kapitál (ako je 
mezanínové financovanie) a dlhové cenné 
papiere (ako sú tzv. small-ticket podnikové 
dlhopisy, nástroje záruk a platformy), 
a partnerstvá medzi bankami a ďalšími 
hospodárskymi subjektmi zapojenými do 
financovania MSP (účtovníci, podniky 
alebo združenia MSP či obchodné 

7. zdôrazňuje, že neexistuje spôsob
financovania podnikov, ktorý by 
vyhovoval všetkým, a vyzýva Komisiu, 
aby podporila rozvoj širokého rozpätia 
prispôsobených programov, nástrojov 
a iniciatív pre nové obchodné modely 
v ekologickom hospodárstve, medzi ktoré 
patria vlastný kapitál (ako sú podnikateľskí 
anjeli, kolektívne financovanie 
a mnohostranné obchodné systémy), kvázi 
vlastný kapitál (ako je mezanínové 
financovanie) a dlhové cenné papiere (ako 
sú tzv. small-ticket podnikové dlhopisy, 
nástroje záruk a platformy), a partnerstvá 
medzi bankami a ďalšími hospodárskymi 
subjektmi zapojenými do financovania 
MSP (účtovníci, podniky alebo združenia 
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komory), s cieľom podporiť podniky vo 
fázach ich založenia, rastu a prechodu, pri 
zohľadnení ich veľkosti, obratu 
a finančných potrieb; vyzýva členské štáty, 
aby poskytli daňové stimuly týmto 
modelom financovania; zdôrazňuje 
význam preskúmania existujúcich 
nástrojov podpory MSP, aby zahŕňali 
ďalšie príležitosti ekologického rastu;

MSP či obchodné komory), s cieľom 
podporiť podniky vo fázach ich založenia, 
rastu a prechodu, pri zohľadnení ich 
veľkosti, obratu a finančných potrieb; 
vyzýva členské štáty, aby poskytli daňové 
stimuly týmto modelom financovania; 
zdôrazňuje význam preskúmania 
existujúcich nástrojov podpory MSP, aby 
zahŕňali ďalšie príležitosti ekologického 
rastu;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 94
Hans-Olaf Henkel, Branislav Škripek

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. poukazuje na to, že jedna spoločná 
mena pre všetkých predstavuje prekážku 
rastu MSP a priamo viedla 
deindustrializácii, najmä v južnej Európe; 
konštatuje, že euro bolo príliš silné pre 
južné krajiny eurozóny a zase príliš slabé 
pre iné, napríklad Nemecko; zdôrazňuje, 
že takýto jeden model financovania pre 
všetkých vedie k tomu, že napokon 
nevyhovuje nikomu, pričom práve to bol 
prípad eura, ktoré bude mať ešte 
škodlivejší vplyv na ekologický rast;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. naliehavo vyzýva miestne orgány, aby 
využili nepriame financovanie, ktoré je im 
prístupné, na podporu opatrení v oblasti 
ekologických inovácií realizovaných MSP, 
a ak je to vhodné, aby zaviedli opatrenia 
kombinujúce takéto financovanie 
s priamym financovaním (napríklad 
prostredníctvom stratégii inteligentnej 
špecializácie) s cieľom identifikovať 
alebo zriadiť klastre výnimočnosti a uzly 
kvality;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 96
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
monitorovali výsledky dosahované MSP, 
ktorým sa sprístupnili financie na 
ekologické inovácie, s cieľom vyhodnotiť 
efektívnosť takýchto financií; naliehavo 
vyzýva Komisiu, aby nestrácala čas pri 
vykonávaní zmien potrebných na 
zlepšenie efektívnosti financovania, ak sa 
výsledky preukážu ako neuspokojivé;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 97
Gerben-Jan Gerbrandy, Philippe De Backer, Pavel Telička, Fredrick Federley

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

8a. od MSP možno očakávať, že budú 
zohrávať dôležitú úlohu v obehovom 
hospodárstve, pričom budú poskytovať 
udržateľné služby stále náročné na prácu, 
ako napríklad opravy, renovácie 
a recyklácie; presun dane z práce na 
využívanie prírodných zdrojov je 
nevyhnutnou podmienkou dlhodobého 
úspechu MSP; Európska komisia, OECD, 
MMF, MOP, Európsky parlament 
a Euroskupina široko podporujú zásadu 
presunu dane z práce na využívanie 
prírodných zdrojov a spotrebu; žiada 
Komisiu, aby posúdila vplyv presunu dane 
z práce na využívanie prírodných zdrojov 
a aby predložila iniciatívy na takýto 
presun dane;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Renato Soru

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že podnikatelia, MSP, 
záujmové združenia a podporné 
organizácie by mali mať mali väčšie 
znalosti o možnostiach financovania 
výkonnejších technológií alebo zmluvných 
služieb, ako sú poradenstvo, odborné 
vedenie (coaching) a odborná príprava 
v oblasti ekodizajnu, riadenia zdrojov 
a ekologického podnikania a dostupnosti 
ekologických technológií, výrobkov 
a služieb, ktoré by mohli byť prospešné pre 
ich podnikanie;

9. zdôrazňuje, že podnikatelia, MSP, 
záujmové združenia a podporné 
organizácie by mali mať mali väčšie 
znalosti o možnostiach financovania 
výkonnejších technológií alebo zmluvných 
služieb, ako sú poradenstvo, odborné 
vedenie (coaching) a odborná príprava 
v oblasti ekodizajnu, riadenia zdrojov 
a ekologického podnikania a dostupnosti 
ekologických technológií, výrobkov 
a služieb, ktoré by mohli byť prospešné pre 
ich podnikanie; takisto poukazuje na 
potrebu jednoduchých a dostupných 
zdrojov informácií a databáz pre tieto 
výrobky a služby;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že podnikatelia, MSP, 
záujmové združenia a podporné 
organizácie by mali mať mali väčšie 
znalosti o možnostiach financovania 
výkonnejších technológií alebo zmluvných 
služieb, ako sú poradenstvo, odborné 
vedenie (coaching) a odborná príprava 
v oblasti ekodizajnu, riadenia zdrojov 
a ekologického podnikania a dostupnosti 
ekologických technológií, výrobkov 
a služieb, ktoré by mohli byť prospešné pre 
ich podnikanie;

9. zdôrazňuje, že podnikatelia, MSP, 
záujmové združenia a podporné 
organizácie by mali mať mali väčšie 
znalosti o možnostiach financovania 
výkonnejších technológií alebo zmluvných 
služieb, ako sú poradenstvo, odborné 
vedenie (coaching) a odborná príprava 
v oblasti ekodizajnu, riadenia zdrojov 
a ekologického podnikania a dostupnosti 
ekologických technológií, výrobkov 
a služieb, ktoré by mohli byť prospešné pre 
ich podnikanie; žiada členské štáty a EÚ, 
aby posilnili poskytovanie služieb MSP 
v tejto oblasti, najmä na regionálnej 
a miestnej úrovni, a aby na tieto ciele vo 
väčšej miere vyčleňovali prostriedky 
z európskych štrukturálnych 
a investičných fondov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Brian Crowley, Ian Duncan, 
Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. zdôrazňuje, že podnikatelia, MSP, 
záujmové združenia a podporné 
organizácie by mali mať mali väčšie 

9. zdôrazňuje, že podnikatelia, MSP, 
záujmové združenia a podporné 
organizácie by mali mať mali väčšie 
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znalosti o možnostiach financovania 
výkonnejších technológií alebo zmluvných 
služieb, ako sú poradenstvo, odborné 
vedenie (coaching) a odborná príprava 
v oblasti ekodizajnu, riadenia zdrojov 
a ekologického podnikania a dostupnosti 
ekologických technológií, výrobkov 
a služieb, ktoré by mohli byť prospešné pre 
ich podnikanie;

znalosti o možnostiach financovania 
výkonnejších technológií alebo zmluvných 
služieb, ako sú poradenstvo, odborné 
vedenie (coaching) a odborná príprava 
v oblasti ekodizajnu, riadenia zdrojov 
a ekologického podnikania a dostupnosti 
ekologických technológií, výrobkov 
a služieb, ktoré by mohli byť prospešné pre 
ich podnikanie, preto by všetky informácie 
o týchto možnostiach mali byť 
jednoducho dostupné a mali by sa 
oznamovať spôsobom, ktorý najlepšie 
zodpovedá logike a pracovným metódam 
MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 
MSP, najmä tie ekologické a inovatívne, 
budú vo vykonávacej fáze Investičného 
plánu pre Európu hlavnými príjemcami 
podpory poskytovanej podľa tohto návrhu;

10. vyzýva Komisiu a EIB, aby 
zabezpečili, že vykonávanie Investičného 
plánu pre Európu bude podporené silnými 
kritériami udržateľnosti vrátane cieľov 
týkajúcich sa zdrojov a energetickej 
účinnosti; pri jeho vykonávaní sa musí 
zaistiť, že hlavnými príjemcami podpory 
poskytovanej podľa tohto návrhu budú 
MSP venujúce sa ekologickým inováciám; 
trvá na tom, že na dosiahnutie tohto cieľa 
je potrebné vypracovať jasné kritériá 
vrátane európskej pridanej hodnoty a že 
sa musí posilniť poskytovanie 
poradenských služieb v oblasti 
efektívneho využívania zdrojov
a ekologických inovácií pre MSP;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 102
Barbara Kappel

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 
MSP, najmä tie ekologické a inovatívne,
budú vo vykonávacej fáze Investičného 
plánu pre Európu hlavnými príjemcami 
podpory poskytovanej podľa tohto návrhu;

10. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 
MSP budú vo vykonávacej fáze 
Investičného plánu pre Európu hlavnými 
príjemcami podpory poskytovanej podľa 
tohto návrhu; v tejto súvislosti pripomína 
Komisii, že musí konať technologicky 
neutrálne;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 103
Paul Rübig, Maria Spyraki

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 
MSP, najmä tie ekologické a inovatívne,
budú vo vykonávacej fáze Investičného 
plánu pre Európu hlavnými príjemcami 
podpory poskytovanej podľa tohto návrhu;

10. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 
MSP vrátane ekologických a inovatívnych
budú vo vykonávacej fáze Investičného 
plánu pre Európu hlavnými príjemcami 
podpory poskytovanej podľa tohto návrhu; 
žiada EIB a Komisiu, aby rovnaký prínos 
mali všetky kategórie uvedené 
v odporúčaní Komisie o vymedzení 
mikropodnikov, malých a stredných 
podnikov (C (2003) 1422);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. naliehavo vyzýva, aby sa 
financovanie z programov COSME a 
Horizont 2020 lepšie zameralo na rozvoj 
ekologických inovačných riešení 
vyvinutých MSP a pre MSP, a podporuje 
financovanie zlepšovania návrhu 
výrobkov a výkonnosti procesov, pričom 
by sa malo stavať na úspešných 
skúsenostiach programu ekologických 
inovácií v rámci programu 
konkurencieschopnosti a inovácií 
v uplynulom VFR; osobitne upozorňuje 
na úplné vykonávanie nástroja MSP 
v rámci programu Horizont 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. domnieva sa, že je potrebné 
mobilizovať kapitálové trhy smerom 
k prechodu na ekologické hospodárstvo a 
pritom prekonať prekážku dlhodobej 
investičnej optimalizácie v dôsledku 
krátkodobosti na finančných trhoch; 
žiada Komisiu, aby aktívne riešila (aj 
v kontexte Únie kapitálových trhov) 
potrebu mobilizácie súkromného kapitálu 
do prechodu na nízkouhlíkové 
hospodárstvo prostredníctvom 
obnoviteľných zdrojov energie a investícií 
do efektívneho využívania zdrojov; 
zdôrazňuje, že je potrebné analyzovať 
úlohu rôznych politických nástrojov, 
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napríklad menových nástrojov, finančnej 
regulácie, verejných stimulov a účtových 
politík a politík zverejňovania informácií; 
žiada Komisiu, aby predložila politické 
návrhy na zlepšenie režimov finančnej 
regulácie; poukazuje na aktuálne 
medzinárodné iniciatívy v tejto oblasti, 
ako napríklad prácu Programu OSN pre 
životné prostredie o návrhu udržateľných 
finančných systémov či iniciatívu 
o prostredí kapitálových trhov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. víta otvorenie výziev v rámci nástroja 
MSP zameraných na ekologické inovácie 
a dodávku surovín, ekologicky inovačnú 
výrobu a spracovanie potravín a inovácie 
v efektívnych energetických systémoch; 
podporuje zvýšenie rozpočtu nástroja 
MSP v týchto oblastiach a otvorenie 
ďalších ekologických inovačných výziev 
vo všetkých oblastiach spoločenských 
výziev a prioritných oblastiach 
priemyselného vedúceho postavenia
programu Horizont 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Paul Rübig, Maria Spyraki

Návrh uznesenia
Odsek 11
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje význam aktívneho 
dosahovania spolupráce medzi odvetviami, 
ktorá poskytuje možnosť podnietiť 
inovácie a príležitosti nového rastu 
prostredníctvom vzájomného 
obohacovania sa myšlienkami 
a inovačnými koncepciami; víta opatrenie 
programu Horizontu 2020 týkajúce sa 
„projektov pre nové priemyselné 
hodnotové reťazce sprostredkované 
klastrami“ na lepšie uvoľnenie inovačného 
potenciálu MSP vrátane riešení 
ekologických inovácií a efektívneho 
využívania zdrojov, ktoré poskytujú;

11. zdôrazňuje význam aktívneho 
dosahovania spolupráce medzi odvetviami, 
v hodnotovom reťazci, ako aj 
geografických oblastiach, ktorá poskytuje 
možnosť podnietiť inovácie a príležitosti 
nového rastu prostredníctvom vzájomného 
obohacovania sa myšlienkami 
a inovačnými koncepciami; víta opatrenie 
programu Horizontu 2020 týkajúce sa 
„projektov pre nové priemyselné 
hodnotové reťazce sprostredkované 
klastrami“ na lepšie uvoľnenie inovačného 
potenciálu MSP vrátane riešení 
ekologických inovácií a efektívneho 
využívania zdrojov, ktoré poskytujú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. víta zriadenie Európskeho centra 
excelentnosti pre efektívne využívanie 
zdrojov, ktoré má radiť a pomáhať MSP 
usilujúcim sa zlepšiť svoje efektívne 
využívania zdrojov; zdôrazňuje, že je 
potrebné vytvoriť z neho silnú sieť 
partnerov v regiónoch EÚ a pritom stavať 
na osvedčených skúsenostiach z členských 
štátov; domnieva sa, že by malo viesť 
MSP k európskym, národným 
a regionálnym programom v tejto akčnej 
oblasti, poskytovať prístup k odborným 
znalostiam, sieťam a infraštruktúre;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 109
Ivan Jakovčić

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje význam prenosu poznatkov 
a viacstrannej výmeny vedomostí, vrátane 
cezhraničnej, prostredníctvom 
neformálnych sietí, najmä pre MSP 
a mikropodniky, na zvyšovanie 
informovanosti o existujúcich a nových 
inovačných technikách, najlepších 
postupoch, spôsoboch získavania riadneho 
financovania, možných vládnych 
systémoch podpory a príslušných 
legislatívnych rámcoch znamenajúcich 
najmenej zaťažujúcu administratívu;

12. zdôrazňuje význam prenosu poznatkov 
a viacstrannej výmeny vedomostí vrátane 
cezhraničnej prostredníctvom 
neformálnych sietí, najmä pre MSP 
a mikropodniky, pre zvyšovanie 
informovanosti o existujúcich a nových 
inovačných technikách, najlepších 
postupoch, spôsoboch získavania riadneho 
financovania, možných vládnych, 
regionálnych a miestnych systémoch 
podpory a príslušných legislatívnych 
rámcoch znamenajúcich najmenej 
zaťažujúcu administratívu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Ian Duncan, Evžen Tošenovský, 
Branislav Škripek

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje význam prenosu poznatkov 
a viacstrannej výmeny vedomostí, vrátane 
cezhraničnej, prostredníctvom 
neformálnych sietí, najmä pre MSP 
a mikropodniky, na zvyšovanie 
informovanosti o existujúcich a nových 
inovačných technikách, najlepších 
postupoch, spôsoboch získavania riadneho 
financovania, možných vládnych 
systémoch podpory a príslušných 
legislatívnych rámcoch znamenajúcich 

12. zdôrazňuje význam prenosu poznatkov 
a viacstrannej výmeny vedomostí vrátane 
cezhraničnej prostredníctvom 
neformálnych sietí, najmä pre MSP 
a mikropodniky, nazvyšovanie 
informovanosti o existujúcich a nových 
inovačných technikách, najlepších 
postupoch, spôsoboch získavania riadneho 
financovania, možných vládnych 
systémoch podpory a príslušných 
legislatívnych rámcoch znamenajúcich 
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najmenej zaťažujúcu administratívu; najmenej zaťažujúcu administratívu
a pripomína, že existujúce národné 
kontaktné miesta pre programy 
financovania EÚ a sieť Enterprise 
Europe Network sa musia v plnej miere 
zapojiť do podpory MSP a aktívne 
informovať, podporovať a inštruovať 
MSP tak, aby dokázali identifikovať 
možnosti financovania na európskej, 
vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Aldo Patriciello

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. zdôrazňuje význam prenosu poznatkov 
a viacstrannej výmeny vedomostí, vrátane 
cezhraničnej, prostredníctvom 
neformálnych sietí, najmä pre MSP 
a mikropodniky, na zvyšovanie 
informovanosti o existujúcich a nových 
inovačných technikách, najlepších 
postupoch, spôsoboch získavania riadneho 
financovania, možných vládnych 
systémoch podpory a príslušných 
legislatívnych rámcoch znamenajúcich 
najmenej zaťažujúcu administratívu;

12. zdôrazňuje význam prenosu poznatkov 
a viacstrannej výmeny vedomostí vrátane 
cezhraničnej najmä pre MSP 
a mikropodniky na zvyšovanie 
informovanosti o existujúcich a nových 
inovačných technikách, najlepších 
postupoch, spôsoboch získavania riadneho 
financovania, možných vládnych 
systémoch podpory a príslušných 
legislatívnych rámcoch znamenajúcich 
najmenej zaťažujúcu administratívu;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 112
Gerben-Jan Gerbrandy, Philippe De Backer, Fredrick Federley, Pavel Telička

Návrh uznesenia
Odsek 13
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. poukazuje na významnú úlohu 
odvetvových združení pri poskytovaní 
príslušných informácií a poradenstva 
o ekologických technológiách, 
možnostiach financovania a príslušných 
postupoch; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby dosiahli nápravu tam, kde táto 
podpora chýba;

13. poukazuje na významnú úlohu 
odvetvových združení pri poskytovaní 
príslušných informácií a poradenstva 
o ekologických technológiách, 
možnostiach financovania a príslušných 
postupoch; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby dosiahli nápravu tam, kde táto 
podpora chýba; v spolupráci s odvetvovými 
združeniami a spoločnosťami treba ďalej 
preskúmať, aké príležitosti existujú, 
urýchliť udržateľné riešenia a investovať 
do technológií šetrných k životnému 
prostrediu, efektívneho využívania zdrojov 
a recyklujúceho hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. poukazuje na významnú úlohu
odvetvových združení pri poskytovaní 
príslušných informácií a poradenstva 
o ekologických technológiách, 
možnostiach financovania a príslušných 
postupoch; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby dosiahli nápravu tam, kde táto 
podpora chýba;

13. naliehavo vyzýva odvetvové združenia, 
aby zohrávali výraznejšiu úlohu pri 
poskytovaní príslušných informácií 
a poradenstva o ekologických 
technológiách, možnostiach financovania 
a príslušných postupoch; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby dosiahli nápravu tam, 
kde táto podpora chýba;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 114
Maria Spyraki, Paul Rübig

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. poukazuje na rastúci rozdiel medzi 
potrebami MSP a zručnosťami 
zamestnancov; konštatuje, že 26 % 
zamestnávateľov v Európe má ťažkosti 
pri hľadaní zamestnancov so správnymi 
zručnosťami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. poukazuje na to, že okrem 
horizontálneho rozmeru výmeny 
poznatkov (t. j. medzi MSP) zohráva 
významnú úlohu pri prekonávaní 
rozdielov medzi očakávaniami 
a vykonávaním aj horizontálna 
koordinácia medzi inštitúciami EÚ, 
fondmi a finančnými nástrojmi; 
zdôrazňuje, že je potrebné pristupovať 
k sieťam a organizáciám MSP na 
miestnej, regionálnej a vnútroštátnej 
úrovni načas a aktívne s cieľom 
poskytovať informácie a usmernenia 
týkajúce sa využívania dostupných 
a plánovaných finančných možností EÚ; 
pripomína Komisii, aby využívala všetky 
komunikačné prostriedky a možnosti 
odovzdávania poznatkov (propagačné e-
maily, sociálne médiá, webináre 
a podobne), ako aj súťaže pre študentov 
a mladých podnikateľov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 116
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. víta podporu efektívneho využívania 
zdrojov a činnosti zamerané na zvyšovanie 
informovanosti zo strany siete Enterprise 
Europe Network (EEN); podporuje 
organizáciu európskej kampane 
o efektívnom využívaní zdrojov s cieľom 
informovať MSP o výhodách 
a príležitostiach, ktoré ponúka efektívne 
využívanie zdrojov, a žiada Komisiu, aby 
sprístupnila sieti EEN primerané 
prostriedky na zorganizovanie tejto 
kampane; žiada Európsku komisiu a sieť 
EEN, aby v oblasti efektívneho využívania 
zdrojov spolupracovali s priemyselnými 
združeniami, odborovými zväzmi, MSP, 
mimovládnymi organizáciami, 
akademickou obcou a tiež regionálnymi 
iniciatívami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. zdôrazňuje, že je dôležité vytvárať 
súčinnosť v oblasti priemyslu, pokiaľ ide 
o recykláciu, a pomáhať podnikom zistiť, 
ako ich energia, odpad a vedľajšie 
produkty môžu slúžiť ako zdroje pre 
ostatné podniky; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby podporovali prístupy, aký 
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zaujalo Spojené kráľovstvo svojím 
Národným programom priemyselnej 
symbiózy (National Industrial Symbiosis 
Programme); požaduje zriadenie 
celoeurópskej siete iniciatív v oblasti 
priemyselnej symbiózy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Podnadpis 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Výskum, vývoj a inovácie Výskum, vývoj, inovácie a zručnosti

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje potrebu ďalšieho rozvoja 
základného výskumu a vývoja 
nevyhnutného na ďalší technologický 
rozvoj; poukazuje na dôležitosť 
reindustrializácie Európy vzhľadom na 
význam spracovateľského priemyslu pre 
výskum, vývoj a inovácie, a tým aj budúcu 
konkurenčnú výhodu EÚ;

14. zdôrazňuje potrebu ďalšieho rozvoja 
základného výskumu a vývoja 
nevyhnutného na ďalší technologický 
rozvoj; poukazuje na dôležitosť 
reindustrializácie Európy vzhľadom na 
význam spracovateľského priemyslu pre 
výskum, vývoj a inovácie, a tým aj budúcu 
konkurenčnú výhodu EÚ; domnieva sa, že 
netechnologickým, organizačným, 
systémovým inováciám a inováciám vo 
verejnom sektore sa musí venovať toľko 
pozornosti ako riešeniam vyvíjajúcim sa 
od technológií;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Brian Crowley, Ian Duncan, 
Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje potrebu ďalšieho rozvoja 
základného výskumu a vývoja 
nevyhnutného na ďalší technologický 
rozvoj; poukazuje na dôležitosť 
reindustrializácie Európy vzhľadom na 
význam spracovateľského priemyslu pre 
výskum, vývoj a inovácie, a tým aj budúcu 
konkurenčnú výhodu EÚ;

14. zdôrazňuje potrebu ďalšieho rozvoja 
základného výskumu a vývoja 
nevyhnutného na ďalší technologický 
rozvoj a úplnej účasti MSP na tomto 
procese;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Paul Rübig, Maria Spyraki

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje potrebu ďalšieho rozvoja 
základného výskumu a vývoja 
nevyhnutného na ďalší technologický 
rozvoj; poukazuje na dôležitosť 
reindustrializácie Európy vzhľadom na 
význam spracovateľského priemyslu pre
výskum, vývoj a inovácie, a tým aj budúcu 
konkurenčnú výhodu EÚ;

14. zdôrazňuje potrebu ďalšieho rozvoja 
základného výskumu a vývoja a aktívnej 
podpory ďalšej transformácie výsledkov 
základného výskumu a vývoja na 
technologický rozvoj; poukazuje na 
dôležitosť reindustrializácie Európy 
vzhľadom na význam spracovateľského 
priemyslu pre výskum, vývoj a inovácie, 
a tým aj budúcu konkurenčnú výhodu EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 122
Aldo Patriciello

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje potrebu ďalšieho rozvoja 
základného výskumu a vývoja 
nevyhnutného na ďalší technologický 
rozvoj; poukazuje na dôležitosť 
reindustrializácie Európy vzhľadom na 
význam spracovateľského priemyslu pre 
výskum, vývoj a inovácie, a tým aj budúcu 
konkurenčnú výhodu EÚ;

14. zdôrazňuje potrebu efektívnejšieho 
rozvoja základného výskumu a vývoja 
nevyhnutného na ďalší technologický 
pokrok; poukazuje na dôležitosť 
reindustrializácie Európy vzhľadom na 
význam spracovateľského priemyslu pre 
výskum, vývoj a inovácie, a tým aj budúcu 
konkurenčnú výhodu EÚ;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 123
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Brian Crowley, Ian Duncan, 
Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. poukazuje na dôležitosť 
reindustrializácie Európy vzhľadom na 
význam spracovateľského priemyslu pre 
výskum, vývoj a inovácie, a tým aj budúcu 
konkurenčnú výhodu EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Návrh uznesenia
Odsek 15
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje význam komercializácie 
a valorizácie výsledkov výskumu a vývoja 
európskymi spoločnosťami; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
stabilný regulačný rámec a primerané 
finančné systémy s cieľom umožniť 
hospodárske iniciatívy a podnikanie 
a obmedziť čas potrebný na uvedenie 
nových výrobkov, služieb a obchodných 
postupov na trh, najmä v oblasti 
ekologického hospodárstva;

15. zdôrazňuje význam komercializácie 
a valorizácie výsledkov výskumu a vývoja 
európskymi spoločnosťami; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
stabilný regulačný rámec a primerané 
finančné systémy s cieľom umožniť 
hospodárske iniciatívy a podnikanie 
a obmedziť čas potrebný na uvedenie 
nových výrobkov, služieb a obchodných 
postupov, ktoré sú environmentálne 
udržateľnejšie, na trh;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 125
Paul Rübig

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. zdôrazňuje význam komercializácie 
a valorizácie výsledkov výskumu a vývoja 
európskymi spoločnosťami; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
stabilný regulačný rámec a primerané 
finančné systémy s cieľom umožniť 
hospodárske iniciatívy a podnikanie 
a obmedziť čas potrebný na uvedenie 
nových výrobkov, služieb a obchodných 
postupov na trh, najmä v oblasti 
ekologického hospodárstva;

15. zdôrazňuje význam komercializácie 
a valorizácie výsledkov výskumu a vývoja 
európskymi spoločnosťami; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby zabezpečili 
stabilnejší regulačný rámec a primerané 
finančné systémy s cieľom umožniť 
hospodárske iniciatívy a podnikanie 
a obmedziť čas potrebný na uvedenie 
nových výrobkov, služieb a obchodných 
postupov na trh, najmä v oblasti 
ekologického hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Dominique Riquet

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. poukazuje na potenciál spočívajúci 
v novej európskej vesmírnej 
infraštruktúre pre inovácie a ekologický 
rast; žiada Komisiu, aby podporovala 
využívanie údajov odvodených z týchto 
infraštruktúr zo strany MSP 
v podnikateľských prípravkách 
a inkubátoroch; žiada Komisiu, aby 
zriadila režim pre MSP, ktorý umožní 
pohotový prístup k údajom z týchto 
infraštruktúr vo fázach výskumu, vývoja 
a komercionalizácie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 127
Dominique Riquet

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. všíma si prínosy jednotného 
európskeho patentu pre MSP, najmä 
v oblasti ekologických technológií; žiada 
všetky členské štáty, aby sa pripojili 
k systému jednotného európskeho 
patentu; žiada členské štáty, aby 
bezodkladne ratifikovali dohodu 
o Jednotnom patentovom súde, ktorá je 
potrebná pre uplatňovanie jednotného 
európskeho patentu; žiada Komisiu, aby 
navrhla zjednodušený postup, ktorý môžu 
MSP využívať pri začatí konania 
v prípade porušenia pravidiel na 
Jednotnom patentovom súde;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 128
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. žiada členské štáty a regióny, aby 
riešili dostatok ekologických zručnosti 
a podporovali rozvoj ekologických 
zručností na všetkých úrovniach 
vzdelávania a aj v rámci celoživotného 
vzdelávania; domnieva sa, že treba 
revidovať vzdelávacie učebné osnovy 
a osnovy odbornej prípravy tak, aby 
spĺňali existujúce a očakávané požiadavky 
trhov práce v oblasti efektívneho 
využívania zdrojov a obehového 
hospodárstva; žiada sociálnych partnerov, 
aby ďalej podporovali účasť pracujúcich, 
celoživotné vzdelávanie a stratégie 
odbornej prípravy v oblastiach 
environmentálneho riadenia, energetickej 
efektívnosti a efektívneho využívania 
zdrojov a aby podporili vypracovanie 
celosektorových plánov efektívneho 
využívania zdrojov vzťahujúcich sa na 
požiadavky na zručnosti a odbornú 
prípravu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. požaduje lepší politický rámec pre 
obehové hospodárstvo, ktorého súčasťou 
by bolo prijatie a vykonávanie 
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inteligentnej regulácie, noriem a kódexov 
správania zameraných na internalizáciu 
externalít, riešenie výrobkov náročných 
na zdroje, vytváranie rovnakých 
podmienok pre všetkých, odmeňovanie 
subjektov vedúcich nový trend 
a urýchlenie prechodu na udržateľné 
hospodárstvo efektívne využívajúce 
zdroje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. domnieva sa, že týmto politickým 
rámcom by sa malo zabezpečiť, aby 
výrobky umiestňované na trh Únie boli
ekologicky navrhnuté s ohľadom na 
optimalizáciu zdrojov a materiálovú 
efektívnosť; zahŕňa to zameranie sa 
okrem iného na odolnosť výrobku, jeho 
opraviteľnosť, možnosť opätovného 
využitia, recykláciu, obsah recyklovaného 
materiálu a životnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. žiada Komisiu, aby do balíka 
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obehového hospodárstva zahrnula 
rozšírenie nástroja ekologického dizajnu 
tak, aby obsahoval aj aspekt efektívneho 
využívania zdrojov; domnieva sa, že 
v rámci ekodizajnu by sa mala riešiť 
odolnosť výrobkov, ich opraviteľnosť, 
možnosť recyklácie vrátane noriem 
minimálnej životnosti a demontáže;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Podnadpis 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(De)regulácia ako hnací motor rastu Inteligentná regulácia ako hnací motor 
rastu MSP v obehovom hospodárstve

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Bendt Bendtsen

Návrh uznesenia
Podnadpis 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(De)regulácia ako hnací motor rastu Lepšia regulácia ako hnací motor rastu

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Aldo Patriciello

Návrh uznesenia
Odsek 17
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva členské štáty, aby sa vyhýbali 
vytváraniu prekážok vnútornému trhu 
nadmernou reguláciou a zabezpečili 
dôslednú transpozíciu do vnútroštátnych 
právnych predpisov; vyzýva Komisiu, aby
zvýšila svoje úsilie pri riešení nadmernej 
regulácie s jednotlivými členskými štátmi; 
zdôrazňuje potrebu zrozumiteľného 
a jednotného výkladu vnútroštátnymi 
regulačnými orgánmi v celej EÚ 
a pravidiel otvoreného verejného 
obstarávania vrátane zeleného 
obstarávania a elektronického 
obstarávania, ktoré v súčasnosti 
predstavuje podstatnú prekážku pre MSP 
usilujúce sa o internacionalizáciu, 
a zároveň obrovskú príležitosť pre členské 
štáty, aby sa prispôsobili čo najskôr;

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 135
Paul Rübig, Maria Spyraki

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva členské štáty, aby sa vyhýbali 
vytváraniu prekážok vnútornému trhu 
nadmernou reguláciou a zabezpečili 
dôslednú transpozíciu do vnútroštátnych 
právnych predpisov; vyzýva Komisiu, aby 
zvýšila svoje úsilie pri riešení nadmernej 
regulácie s jednotlivými členskými štátmi; 
zdôrazňuje potrebu zrozumiteľného 
a jednotného výkladu vnútroštátnymi 
regulačnými orgánmi v celej EÚ 
a pravidiel otvoreného verejného 
obstarávania vrátane zeleného obstarávania 
a elektronického obstarávania, ktoré 
v súčasnosti predstavuje podstatnú 

17. vyzýva členské štáty, aby sa vyhýbali 
vytváraniu prekážok vnútornému trhu 
nadmernou reguláciou a zabezpečili 
dôslednú transpozíciu do vnútroštátnych 
právnych predpisov okrem iného aj 
vykonávaním posúdenia vplyvov MSP a 
testov MSP na úrovni členského štátu; 
vyzýva Komisiu, aby zvýšila svoje úsilie 
pri riešení nadmernej regulácie 
s jednotlivými členskými štátmi; 
zdôrazňuje potrebu zrozumiteľného 
a jednotného výkladu vnútroštátnymi 
regulačnými orgánmi v celej EÚ 
a pravidiel otvoreného verejného 
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prekážku pre MSP usilujúce sa 
o internacionalizáciu, a zároveň obrovskú 
príležitosť pre členské štáty, aby sa 
prispôsobili čo najskôr;

obstarávania vrátane zeleného obstarávania 
a elektronického obstarávania, ktoré 
v súčasnosti predstavuje podstatnú 
prekážku pre MSP usilujúce sa 
o internacionalizáciu a zároveň obrovskú 
príležitosť pre členské štáty, aby sa 
prispôsobili čo najskôr;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Csaba Molnár

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva členské štáty, aby sa vyhýbali 
vytváraniu prekážok vnútornému trhu 
nadmernou reguláciou a zabezpečili 
dôslednú transpozíciu do vnútroštátnych 
právnych predpisov; vyzýva Komisiu, aby 
zvýšila svoje úsilie pri riešení nadmernej 
regulácie s jednotlivými členskými štátmi; 
zdôrazňuje potrebu zrozumiteľného 
a jednotného výkladu vnútroštátnymi 
regulačnými orgánmi v celej EÚ 
a pravidiel otvoreného verejného 
obstarávania vrátane zeleného obstarávania 
a elektronického obstarávania, ktoré 
v súčasnosti predstavuje podstatnú 
prekážku pre MSP usilujúce sa 
o internacionalizáciu, a zároveň obrovskú 
príležitosť pre členské štáty, aby sa 
prispôsobili čo najskôr;

17. vyzýva členské štáty, aby sa vyhýbali 
vytváraniu prekážok vnútornému trhu 
nadmernou reguláciou, aby revidovali 
platné regulačné režimy a odstránili 
akékoľvek nadbytočné a neúčinné 
predpisy, ktoré prestavujú trhové
prekážky, a zabezpečili dôslednú 
transpozíciu do vnútroštátnych právnych 
predpisov; vyzýva Komisiu, aby zvýšila 
svoje úsilie pri riešení nadmernej regulácie 
s jednotlivými členskými štátmi; 
zdôrazňuje potrebu zrozumiteľného 
a jednotného výkladu vnútroštátnymi 
regulačnými orgánmi v celej EÚ 
a pravidiel otvoreného verejného 
obstarávania vrátane zeleného obstarávania 
a elektronického obstarávania, ktoré 
v súčasnosti predstavuje podstatnú 
prekážku pre MSP usilujúce sa 
o internacionalizáciu a zároveň obrovskú 
príležitosť pre členské štáty, aby sa 
prispôsobili čo najskôr;

Or. hu
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Pozmeňujúci návrh 137
Miriam Dalli

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. vyzýva členské štáty, aby sa vyhýbali 
vytváraniu prekážok vnútornému trhu 
nadmernou reguláciou a zabezpečili 
dôslednú transpozíciu do vnútroštátnych 
právnych predpisov; vyzýva Komisiu, aby 
zvýšila svoje úsilie pri riešení nadmernej 
regulácie s jednotlivými členskými štátmi; 
zdôrazňuje potrebu zrozumiteľného 
a jednotného výkladu vnútroštátnymi 
regulačnými orgánmi v celej EÚ 
a pravidiel otvoreného verejného 
obstarávania vrátane zeleného obstarávania 
a elektronického obstarávania, ktoré 
v súčasnosti predstavuje podstatnú 
prekážku pre MSP usilujúce sa 
o internacionalizáciu, a zároveň obrovskú 
príležitosť pre členské štáty, aby sa 
prispôsobili čo najskôr;

17. vyzýva členské štáty, aby sa vyhýbali 
vytváraniu prekážok vnútornému trhu 
nadmernou reguláciou a zabezpečili 
dôslednú transpozíciu do vnútroštátnych 
právnych predpisov; vyzýva Komisiu, aby 
zvýšila svoje úsilie pri riešení nadmernej 
regulácie s jednotlivými členskými štátmi; 
zdôrazňuje potrebu zrozumiteľného 
a jednotného výkladu vnútroštátnymi 
regulačnými orgánmi v celej EÚ 
a pravidiel otvoreného verejného 
obstarávania vrátane zeleného obstarávania 
a elektronického obstarávania, ktoré 
v súčasnosti predstavuje podstatnú 
prekážku pre MSP a mikropodniky
usilujúce sa o internacionalizáciu a zároveň 
obrovskú príležitosť pre členské štáty, aby 
sa prispôsobili čo najskôr;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Paul Rübig, Maria Spyraki, Krišjānis Kariņš

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
vzali do úvahy, že žiadne právne predpisy 
v oblasti životného prostredia nemožno 
prijať ani vykonávať tak, že by to 
spôsobilo zbytočnú technickú 
a hospodársku záťaž pre malé a stredné 
podniky; ako príklad uvádza smernicu 
o energetickej efektívnosti (2012/27/EÚ);
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. víta rozhodnutie Komisie stiahnuť 
zastarané alebo nadmerne zaťažujúce
legislatívne návrhy; vyzýva Komisiu, aby
sa zdržala legislatívnych návrhov, ktoré by 
viedli k zbytočnej administratívnej záťaži 
pre podniky a MSP, a nepretržite 
preskúmavala existujúce právne predpisy 
s cieľom znižovať súčasnú administratívnu 
záťaž a prispôsobovať sa novým 
obchodným modelom; zdôrazňuje však
potrebu ambicióznych opatrení na 
dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti životného 
prostredia;

18. víta rozhodnutie Komisie stiahnuť 
zastarané legislatívne návrhy; dôrazne 
ľutuje stiahnutie legislatívneho návrhu 
o odpade a žiada, aby bol v roku 2015 
predložený ambicióznejší legislatívny 
návrh, ako to oznámil prvý podpredseda 
Komisie pán Timmermans v pléne EP 
v decembri 20142e; poukazuje na analýzu 
Komisie, ktorá dokazuje, že prijatím 
nových cieľov v oblasti odpadu by sa 
vytvorilo 180 000 pracovných miest, 
Európa by sa stala
konkurencieschopnejšou a znížil by sa 
dopyt po nákladných obmedzených
zdrojoch2f; vyzýva Komisiu, aby 
nepretržite preskúmavala existujúce právne 
predpisy s cieľom znižovať súčasnú 
administratívnu záťaž a prispôsobovať sa 
novým obchodným modelom a súčasne 
zaisťovať vysokú úroveň ochrany 
životného prostredia a sociálne normy; 
zdôrazňuje potrebu ambicióznych opatrení 
na dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti 
životného prostredia;

__________________
2e Doslovný zápis z rokovania EP, 
pracovný program Komisie, utorok 
16. decembra 2014, Štrasburg
2f SWD(2014) 208 final – Posúdenie 
vplyvu, sprievodný dokument k návrhu 
COM (2014)397

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 140
Renato Soru

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. víta rozhodnutie Komisie stiahnuť 
zastarané alebo nadmerne zaťažujúce 
legislatívne návrhy; vyzýva Komisiu, aby 
sa zdržala legislatívnych návrhov, ktoré by 
viedli k zbytočnej administratívnej záťaži 
pre podniky a MSP, a nepretržite 
preskúmavala existujúce právne predpisy 
s cieľom znižovať súčasnú 
administratívnu záťaž a prispôsobovať sa 
novým obchodným modelom; zdôrazňuje 
však potrebu ambicióznych opatrení na 
dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti životného 
prostredia;

18. víta rozhodnutie Komisie stiahnuť 
zastarané alebo nadmerne zaťažujúce 
legislatívne návrhy; vyzýva Komisiu, aby 
sa zdržala legislatívnych návrhov, ktoré by 
viedli k zbytočnej administratívnej záťaži 
pre podniky a MSP, a nepretržite 
preskúmavala existujúce právne predpisy 
s cieľom zlepšiť kvalitu a efektívnosť 
súčasnej administratívnej záťaže
a prispôsobovať sa novým obchodným 
modelom; zdôrazňuje však potrebu 
ambicióznych opatrení na dosiahnutie 
cieľov EÚ v oblasti životného prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Barbara Kappel

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. víta rozhodnutie Komisie stiahnuť 
zastarané alebo nadmerne zaťažujúce 
legislatívne návrhy; vyzýva Komisiu, aby 
sa zdržala legislatívnych návrhov, ktoré by 
viedli k zbytočnej administratívnej záťaži 
pre podniky a MSP, a nepretržite 
preskúmavala existujúce právne predpisy 
s cieľom znižovať súčasnú administratívnu 
záťaž a prispôsobovať sa novým 
obchodným modelom; zdôrazňuje však 
potrebu ambicióznych opatrení na 
dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti životného 

18. víta rozhodnutie Komisie stiahnuť 
zastarané alebo nadmerne zaťažujúce 
legislatívne návrhy; vyzýva Komisiu, aby 
sa zdržala legislatívnych návrhov, ktoré by 
viedli k zbytočnej administratívnej záťaži 
pre podniky a MSP, a nepretržite 
preskúmavala existujúce právne predpisy 
s cieľom znižovať súčasnú administratívnu 
záťaž a prispôsobovať sa novým 
obchodným modelom; zdôrazňuje však 
potrebu ambicióznych opatrení, ktoré sú 
technicky a hospodársky realizovateľné 
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prostredia; vo všetkých členských štátoch, na 
dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti životného 
prostredia;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 142
Paul Rübig

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. víta rozhodnutie Komisie stiahnuť 
zastarané alebo nadmerne zaťažujúce 
legislatívne návrhy; vyzýva Komisiu, aby 
sa zdržala legislatívnych návrhov, ktoré by 
viedli k zbytočnej administratívnej záťaži 
pre podniky a MSP, a nepretržite 
preskúmavala existujúce právne predpisy 
s cieľom znižovať súčasnú administratívnu 
záťaž a prispôsobovať sa novým 
obchodným modelom; zdôrazňuje však 
potrebu ambicióznych opatrení na 
dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti životného 
prostredia;

18. víta rozhodnutie Komisie stiahnuť 
zastarané alebo nadmerne zaťažujúce 
legislatívne návrhy; vyzýva Komisiu, aby 
sa zdržala legislatívnych návrhov, ktoré by 
viedli k zbytočnej administratívnej záťaži 
pre veľké podniky a MSP, a nepretržite 
preskúmavala existujúce právne predpisy 
s cieľom znižovať súčasnú administratívnu 
záťaž a prispôsobovať sa novým 
obchodným modelom; zdôrazňuje však 
potrebu ambicióznych opatrení, ktoré sú 
technicky a hospodársky realizovateľné, 
ako aj primerané a včasné vykonávanie už 
existujúcich právnych predpisov na 
dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti životného 
prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. víta rozhodnutie Komisie stiahnuť 
zastarané alebo nadmerne zaťažujúce
legislatívne návrhy; vyzýva Komisiu, aby 

18. víta rozhodnutie Komisie stiahnuť 
zastarané legislatívne návrhy; vyzýva 
Komisiu, aby sa zdržala legislatívnych 
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sa zdržala legislatívnych návrhov, ktoré by 
viedli k zbytočnej administratívnej záťaži 
pre podniky a MSP, a nepretržite 
preskúmavala existujúce právne predpisy 
s cieľom znižovať súčasnú administratívnu 
záťaž a prispôsobovať sa novým 
obchodným modelom; zdôrazňuje však 
potrebu ambicióznych opatrení na 
dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti životného 
prostredia;

návrhov, ktoré by viedli k zbytočnej 
administratívnej záťaži pre podniky a MSP, 
a nepretržite preskúmavala existujúce 
právne predpisy s cieľom znižovať súčasnú 
administratívnu záťaž a prispôsobovať sa 
novým obchodným modelom; zdôrazňuje 
však potrebu ambicióznych opatrení na 
dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti životného 
prostredia;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 144
Miriam Dalli

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. víta rozhodnutie Komisie stiahnuť 
zastarané alebo nadmerne zaťažujúce 
legislatívne návrhy; vyzýva Komisiu, aby 
sa zdržala legislatívnych návrhov, ktoré by 
viedli k zbytočnej administratívnej záťaži 
pre podniky a MSP, a nepretržite 
preskúmavala existujúce právne predpisy 
s cieľom znižovať súčasnú administratívnu 
záťaž a prispôsobovať sa novým 
obchodným modelom; zdôrazňuje však 
potrebu ambicióznych opatrení na 
dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti životného 
prostredia;

18. víta rozhodnutie Komisie stiahnuť 
zastarané alebo nadmerne zaťažujúce 
legislatívne návrhy; vyzýva Komisiu, aby 
sa zdržala legislatívnych návrhov, ktoré by 
viedli k zbytočnej administratívnej záťaži 
pre podniky, MSP a mikropodniky, 
a nepretržite preskúmavala existujúce 
právne predpisy s cieľom znižovať súčasnú 
administratívnu záťaž a prispôsobovať sa 
novým obchodným modelom; zdôrazňuje 
však potrebu ambicióznych opatrení na 
dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti životného 
prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Brian Crowley, Ian Duncan, 
Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. žiada Komisiu, aby presadzovala 
lepšie právne predpisy, ktorých nemusí 
byť nevyhnutne viac, a aby preto zapojila 
zainteresované strany zo všetkých 
významných priemyselných odvetví 
a MSP, aby sa podelili o svoje informácie 
a poznatky v každej fáze legislatívneho 
procesu vrátane posúdenia vplyvu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 146
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Ian Duncan, Evžen Tošenovský, 
Branislav Škripek, Brian Crowley

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. žiada Komisiu, aby zaistila riadne 
uplatňovanie testov MSP v rámci všetkých 
posúdení vplyvu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. pripomína význam technologicky 
neutrálnych právnych predpisov 
priaznivých pre inovácie, ktoré umožňujú 
skúšanie a hodnotenie odlišných nových 
technológií trhom; vyzýva členské štáty, 
aby používali trhovo orientované nástroje 

19. pripomína význam technologicky 
neutrálnych právnych predpisov 
priaznivých pre inovácie, ktoré umožňujú 
skúšanie a hodnotenie odlišných nových 
technológií trhom; víta rozvoj systému 
overovania environmentálnej technológie 
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vo svojich systémoch verejnej podpory 
a zdržali sa používania subvencií, ktoré 
narúšajú trh; vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala spoločné usmernenia pre 
vnútroštátne systémy verejnej podpory pre 
projekty ekologických investícií s cieľom 
vytvoriť jednotnejší súbor opatrení;

(ETV) ako nového nástroja, ktorý pomôže 
inovačným ekologickým technológiám 
dostať sa na trh; vyzýva členské štáty, aby 
primerane používali trhovo orientované 
nástroje vo svojich systémoch verejnej 
podpory a zdržali sa používania subvencií 
škodlivých pre životné prostredie, ktoré 
narúšajú trh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. pripomína význam technologicky 
neutrálnych právnych predpisov 
priaznivých pre inovácie, ktoré umožňujú 
skúšanie a hodnotenie odlišných nových 
technológií trhom; vyzýva členské štáty, 
aby používali trhovo orientované nástroje 
vo svojich systémoch verejnej podpory 
a zdržali sa používania subvencií, ktoré 
narúšajú trh; vyzýva Komisiu, aby 
vypracovala spoločné usmernenia pre 
vnútroštátne systémy verejnej podpory pre 
projekty ekologických investícií s cieľom 
vytvoriť jednotnejší súbor opatrení;

19. pripomína význam technologicky 
neutrálnych právnych predpisov 
priaznivých pre ekologické inovácie, ktoré 
umožňujú skúšanie a hodnotenie nových 
technológií zameraných na udržateľnejšie 
využívanie zdrojov trhom; vyzýva členské 
štáty, aby sa zdržali sa používania 
subvencií, ktoré narúšajú trh; vyzýva 
Komisiu, aby vypracovala spoločné 
usmernenia pre vnútroštátne systémy 
verejnej podpory pre projekty 
ekologických investícií s cieľom vytvoriť 
jednotnejší súbor opatrení;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 149
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. poukazuje na dôležitosť noriem, 
ktoré by umožnili vývoj a uvádzanie 
ekologickejších technológií, výrobkov
a procesov na trh; žiada Komisiu, aby 
poverila európske organizácie pre 
normalizáciu, aby zohľadnili ciele 
obehového hospodárstva a aby aktívne 
pracovali so zástupcami MSP, 
spotrebiteľmi a organizáciami občianskej 
spoločnosti na tomto cieli;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Paul Rübig, Maria Spyraki, Krišjānis Kariņš

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. poznamenáva, že verejné financovanie 
je potrebné nasmerovať skôr do 
rozvinutých technológií, ktoré je možné 
uviesť na trh pri výrazne nižších 
nákladoch, než aby sa použili na podporu 
rozsiahleho nasadenia nerozvinutých 
a nákladovo neúčinných technológií;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Aldo Patriciello

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. poznamenáva, že verejné financovanie 
je potrebné nasmerovať skôr do 

vypúšťa sa
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rozvinutých technológií, ktoré je možné 
uviesť na trh pri výrazne nižších 
nákladoch, než aby sa použili na podporu 
rozsiahleho nasadenia nerozvinutých 
a nákladovo neúčinných technológií;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 152
Anneleen Van Bossuyt, Evžen Tošenovský, Ian Duncan, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. poznamenáva, že verejné financovanie 
je potrebné nasmerovať skôr do 
rozvinutých technológií, ktoré je možné 
uviesť na trh pri výrazne nižších 
nákladoch, než aby sa použili na podporu 
rozsiahleho nasadenia nerozvinutých 
a nákladovo neúčinných technológií;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Barbara Kappel

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. poznamenáva, že verejné financovanie 
je potrebné nasmerovať skôr do 
rozvinutých technológií, ktoré je možné 
uviesť na trh pri výrazne nižších 
nákladoch, než aby sa použili na podporu 
rozsiahleho nasadenia nerozvinutých 
a nákladovo neúčinných technológií;

20. poznamenáva, že verejné financovanie 
je potrebné nasmerovať do rozvinutých 
technológií, ako aj do pilotných projektov, 
aby sa prekonalo tzv. údolie smrti;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 154
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. poznamenáva, že verejné financovanie 
je potrebné nasmerovať skôr do 
rozvinutých technológií, ktoré je možné 
uviesť na trh pri výrazne nižších 
nákladoch, než aby sa použili na podporu 
rozsiahleho nasadenia nerozvinutých 
a nákladovo neúčinných technológií;

20. poznamenáva, že je potrebné viac 
rozvíjať mechanizmus trhového dopytu, 
aby sa podporilo nasadzovanie 
a uvádzanie rozvinutých ekologicky 
inovačných technológií na trh, pričom 
verejné financie by sa mali vyčleniť na 
ďalší výskum a vývoj menej rozvinutých 
technológií, aby sa zlepšila nákladová 
efektívnosť ďalšej generácie ekologicky 
inovačných technológií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Csaba Molnár

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. poznamenáva, že disruptívne odvetvia 
a technológie často naznačujú nedostatky 
v existujúcich právnych predpisoch; 
zdôrazňuje potrebu nepretržitého 
monitorovania existujúcich právnych 
predpisov a použitia doložiek o výnimkách 
pre určité inovačné technológie s cieľom 
zabezpečiť, že to nebráni vstupu nového 
technologického rozvoja na trh;

vypúšťa sa

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 156
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. poznamenáva, že disruptívne odvetvia 
a technológie často naznačujú nedostatky
v existujúcich právnych predpisoch; 
zdôrazňuje potrebu nepretržitého 
monitorovania existujúcich právnych 
predpisov a použitia doložiek o výnimkách 
pre určité inovačné technológie s cieľom 
zabezpečiť, že to nebráni vstupu nového 
technologického rozvoja na trh;

21. poznamenáva, že disruptívne odvetvia 
a technológie môžu naraziť na problémy 
v existujúcich právnych predpisoch; 
zdôrazňuje potrebu nepretržitého 
monitorovania a aktualizácie existujúcich 
právnych predpisov s cieľom zabezpečiť
možnosť prístupu udržateľných 
a ekologicky inovačných technológií na 
trh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. poznamenáva, že disruptívne odvetvia 
a technológie často naznačujú nedostatky 
v existujúcich právnych predpisoch; 
zdôrazňuje potrebu nepretržitého 
monitorovania existujúcich právnych 
predpisov a použitia doložiek o výnimkách 
pre určité inovačné technológie s cieľom 
zabezpečiť, že to nebráni vstupu nového 
technologického rozvoja na trh;

21. poznamenáva, že disruptívne odvetvia 
a technológie často naznačujú nedostatky 
v existujúcich právnych predpisoch; 
zdôrazňuje potrebu nepretržitého 
monitorovania existujúcich právnych 
predpisov, aby ich bolo možné upraviť 
a aktualizovať hneď, keď je to potrebné, 
s cieľom zabezpečiť, že to nebráni vstupu 
nového ekologického technologického 
rozvoja na trh;

Or. it

Odôvodnenie

Výnimky sa často zneužívajú. Úpravy sú bezpečnejšie.
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Pozmeňujúci návrh 158
Paul Rübig

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. poznamenáva, že disruptívne odvetvia 
a technológie často naznačujú nedostatky 
v existujúcich právnych predpisoch; 
zdôrazňuje potrebu nepretržitého 
monitorovania existujúcich právnych 
predpisov a použitia doložiek o výnimkách 
pre určité inovačné technológie s cieľom 
zabezpečiť, že to nebráni vstupu nového 
technologického rozvoja na trh;

21. poznamenáva, že disruptívne odvetvia 
a technológie často naznačujú nedostatky 
v existujúcich právnych predpisoch; 
zdôrazňuje potrebu nepretržitého 
monitorovania existujúcich právnych 
predpisov a ich vykonávania, ako aj
použitia doložiek o výnimkách pre určité 
inovačné technológie s cieľom zabezpečiť, 
že to nebráni vstupu nového 
technologického rozvoja na trh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. žiada Komisiu, aby vytvorila 
a podporila súbor nástrojov pre MSP pre 
udržateľnú politiku podnikov vrátane 
sociálnej a environmentálnej 
zodpovednosti spoločností, udržateľného 
účtovníctva a vykazovania a nástrojov na 
vykonávanie modelov výroby s nízkym 
objemom odpadu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Iratxe García Pérez
v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
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Morten Helveg Petersen

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. žiada členské štáty, aby posúdili 
a monitorovali rodový dosah právnych 
predpisov, napr. aby konzultovali 
s komunitami, najmä ženami 
a organizáciami žien, o ich potrebách 
a vplyve politík a programov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Ian Duncan, Evžen Tošenovský

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. domnieva sa, že rozvoj 
podnikateľských zručností a vzdelávacích 
programov o tom, ako trh, hospodárstvo 
a finančný systém pracujú, fungujú 
a vzájomne pôsobia, spolu 
s environmentálnym povedomím, by mali 
byť zahrnuté do systémov základného 
vzdelávania; je presvedčený, že dobre 
pripravený podnikateľský plán je prvým 
krokom k lepšiemu prístupu k finančným 
prostriedkom a k životaschopnosti; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby do svojich 
programov vzdelávania bezodkladne 
zahrnuli finančné vzdelávanie; v tejto 
súvislosti podporuje program „Erasmus 
pre mladých podnikateľov“ zameraný na 
presadzovanie podnikateľskej kultúry
a rozvoj jednotného trhu 
a konkurencieschopnosti;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 162
Nadine Morano

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. domnieva sa, že rozvoj 
podnikateľských zručností a vzdelávacích 
programov o tom, ako trh, hospodárstvo 
a finančný systém pracujú, fungujú 
a vzájomne pôsobia, spolu 
s environmentálnym povedomím, by mali 
byť zahrnuté do systémov základného 
vzdelávania; je presvedčený, že dobre 
pripravený podnikateľský plán je prvým 
krokom k lepšiemu prístupu k finančným 
prostriedkom a k životaschopnosti; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby do svojich 
programov vzdelávania bezodkladne 
zahrnuli finančné vzdelávanie; v tejto 
súvislosti podporuje program „Erasmus pre 
mladých podnikateľov“ zameraný na 
presadzovanie podnikateľskej kultúry 
a rozvoj jednotného trhu 
a konkurencieschopnosti;

22. domnieva sa, že rozvoj 
podnikateľských zručností a vzdelávacích 
programov o tom, ako trh, hospodárstvo 
a finančný systém pracujú, fungujú 
a vzájomne pôsobia, spolu 
s environmentálnym povedomím, by mali 
byť zahrnuté do systémov základného 
vzdelávania, ale aj vysokoškolského 
a celoživotného vzdelávania; je 
presvedčený, že dobre pripravený 
podnikateľský plán je prvým krokom 
k lepšiemu prístupu k finančným 
prostriedkom a k životaschopnosti; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby do svojich 
programov vzdelávania bezodkladne 
zahrnuli finančné vzdelávanie; v tejto 
súvislosti podporuje program „Erasmus pre 
mladých podnikateľov“ zameraný na 
presadzovanie podnikateľskej kultúry 
a rozvoj jednotného trhu 
a konkurencieschopnosti;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 163
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. domnieva sa, že rozvoj 
podnikateľských zručností a vzdelávacích 
programov o tom, ako trh, hospodárstvo 

22. domnieva sa, že rozvoj 
podnikateľských zručností a vzdelávacích 
programov o tom, ako prírodné systémy, 
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a finančný systém pracujú, fungujú 
a vzájomne pôsobia, spolu 
s environmentálnym povedomím, by mali 
byť zahrnuté do systémov základného 
vzdelávania; je presvedčený, že dobre 
pripravený podnikateľský plán je prvým 
krokom k lepšiemu prístupu k finančným 
prostriedkom a k životaschopnosti; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby do svojich 
programov vzdelávania bezodkladne 
zahrnuli finančné vzdelávanie; v tejto 
súvislosti podporuje program „Erasmus pre 
mladých podnikateľov“ zameraný na 
presadzovanie podnikateľskej kultúry 
a rozvoj jednotného trhu 
a konkurencieschopnosti;

trh, hospodárstvo a finančný systém 
pracujú, fungujú a vzájomne pôsobia, spolu 
s environmentálnym povedomím, by mali 
byť zahrnuté do systémov základného 
vzdelávania; je presvedčený, že dobre 
pripravený podnikateľský plán je prvým 
krokom k lepšiemu prístupu k finančným 
prostriedkom a k životaschopnosti; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby do svojich 
programov vzdelávania bezodkladne 
zahrnuli podnikateľské a environmentálne 
vzdelávanie; v tejto súvislosti podporuje 
program „Erasmus pre mladých 
podnikateľov“ zameraný na presadzovanie 
podnikateľskej kultúry a rozvoj jednotného 
trhu a konkurencieschopnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Miriam Dalli

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. domnieva sa, že rozvoj 
podnikateľských zručností a vzdelávacích 
programov o tom, ako trh, hospodárstvo 
a finančný systém pracujú, fungujú 
a vzájomne pôsobia, spolu 
s environmentálnym povedomím, by mali 
byť zahrnuté do systémov základného 
vzdelávania; je presvedčený, že dobre 
pripravený podnikateľský plán je prvým 
krokom k lepšiemu prístupu k finančným 
prostriedkom a k životaschopnosti; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby do svojich 
programov vzdelávania bezodkladne 
zahrnuli finančné vzdelávanie; v tejto 
súvislosti podporuje program „Erasmus pre 
mladých podnikateľov“ zameraný na 
presadzovanie podnikateľskej kultúry 
a rozvoj jednotného trhu 

22. domnieva sa, že rozvoj 
podnikateľských zručností a vzdelávacích 
programov o tom, ako trh, hospodárstvo 
a finančný systém pracujú, fungujú 
a vzájomne pôsobia, spolu 
s environmentálnym povedomím, by mali 
byť zahrnuté do systémov základného 
vzdelávania a v školách by sa malo 
podporovať podnikanie mladých ľudí, 
pričom by sa o ňom malo vzdelávať 
v základných školách a aj v rámci 
mimoškolských aktivít; je presvedčený, že 
dobre pripravený podnikateľský plán je 
prvým krokom k lepšiemu prístupu 
k finančným prostriedkom 
a k životaschopnosti; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby do svojich programov 
vzdelávania bezodkladne zahrnuli finančné 
vzdelávanie; v tejto súvislosti podporuje 
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a konkurencieschopnosti; program „Erasmus pre mladých 
podnikateľov“ zameraný na presadzovanie 
podnikateľskej kultúry a rozvoj jednotného 
trhu a konkurencieschopnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Ivan Jakovčić

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. domnieva sa, že rozvoj 
podnikateľských zručností a vzdelávacích 
programov o tom, ako trh, hospodárstvo 
a finančný systém pracujú, fungujú 
a vzájomne pôsobia, spolu 
s environmentálnym povedomím, by mali
byť zahrnuté do systémov základného 
vzdelávania; je presvedčený, že dobre 
pripravený podnikateľský plán je prvým 
krokom k lepšiemu prístupu k finančným 
prostriedkom a k životaschopnosti; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby do svojich 
programov vzdelávania bezodkladne 
zahrnuli finančné vzdelávanie; v tejto 
súvislosti podporuje program „Erasmus pre 
mladých podnikateľov“ zameraný na 
presadzovanie podnikateľskej kultúry 
a rozvoj jednotného trhu 
a konkurencieschopnosti;

22. domnieva sa, že rozvoj 
podnikateľských zručností a vzdelávacích 
programov o tom, ako trh, hospodárstvo 
a finančný systém pracujú, fungujú 
a vzájomne pôsobia, by mal byť zahrnutý
do systémov základného vzdelávania; je 
presvedčený, že dobre pripravený 
podnikateľský plán je prvým krokom 
k lepšiemu prístupu k finančným 
prostriedkom a k životaschopnosti; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby do svojich 
programov vzdelávania bezodkladne 
zahrnuli finančné vzdelávanie; v tejto 
súvislosti podporuje program „Erasmus pre 
mladých podnikateľov“ zameraný na 
presadzovanie podnikateľskej kultúry 
a rozvoj jednotného trhu 
a konkurencieschopnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Návrh uznesenia
Odsek 22
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. domnieva sa, že rozvoj 
podnikateľských zručností a vzdelávacích 
programov o tom, ako trh, hospodárstvo 
a finančný systém pracujú, fungujú 
a vzájomne pôsobia, spolu 
s environmentálnym povedomím, by mali 
byť zahrnuté do systémov základného 
vzdelávania; je presvedčený, že dobre 
pripravený podnikateľský plán je prvým 
krokom k lepšiemu prístupu k finančným
prostriedkom a k životaschopnosti; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby do svojich 
programov vzdelávania bezodkladne 
zahrnuli finančné vzdelávanie; v tejto 
súvislosti podporuje program „Erasmus pre 
mladých podnikateľov“ zameraný na 
presadzovanie podnikateľskej kultúry 
a rozvoj jednotného trhu 
a konkurencieschopnosti;

22. domnieva sa, že rozvoj 
podnikateľských zručností a vzdelávacích 
programov o tom, ako trh, hospodárstvo 
a finančný systém pracujú, fungujú 
a vzájomne pôsobia, spolu 
s environmentálnym povedomím, by mali 
byť zahrnuté do systémov základného 
vzdelávania; je presvedčený, že dobre 
pripravený podnikateľský plán je prvým 
krokom k lepšiemu prístupu k finančným 
prostriedkom a k životaschopnosti; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby do svojich 
programov vzdelávania bezodkladne 
zahrnuli ekonomické vzdelávanie
s osobitným dôrazom na efektívne 
využívanie zdrojov; v tejto súvislosti 
podporuje program „Erasmus pre mladých 
podnikateľov“ zameraný na presadzovanie 
podnikateľskej kultúry a rozvoj jednotného 
trhu a konkurencieschopnosti;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 167
Maria Spyraki, Paul Rübig

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. domnieva sa, že rozvoj 
podnikateľských zručností a vzdelávacích 
programov o tom, ako trh, hospodárstvo 
a finančný systém pracujú, fungujú 
a vzájomne pôsobia, spolu 
s environmentálnym povedomím, by mali 
byť zahrnuté do systémov základného 
vzdelávania; je presvedčený, že dobre 
pripravený podnikateľský plán je prvým 
krokom k lepšiemu prístupu k finančným 
prostriedkom a k životaschopnosti; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby do svojich 

22. domnieva sa, že rozvoj 
podnikateľských zručností a vzdelávacích 
programov o tom, ako trh, hospodárstvo 
a finančný systém pracujú, fungujú 
a vzájomne pôsobia, spolu 
s environmentálnym povedomím, by mali 
byť zahrnuté do systémov základného 
vzdelávania; je presvedčený, že dobre 
pripravený podnikateľský plán je prvým 
krokom k lepšiemu prístupu k finančným 
prostriedkom a k životaschopnosti; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby do svojich 
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programov vzdelávania bezodkladne 
zahrnuli finančné vzdelávanie; v tejto 
súvislosti podporuje program „Erasmus pre 
mladých podnikateľov“ zameraný na 
presadzovanie podnikateľskej kultúry 
a rozvoj jednotného trhu 
a konkurencieschopnosti;

programov vzdelávania bezodkladne 
zahrnuli finančné vzdelávanie
a podnikateľské kurzy; v tejto súvislosti 
podporuje program „Erasmus pre mladých 
podnikateľov“ zameraný na presadzovanie 
podnikateľskej kultúry a rozvoj jednotného 
trhu a konkurencieschopnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Renato Soru

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. domnieva sa, že rozvoj 
podnikateľských zručností a vzdelávacích 
programov o tom, ako trh, hospodárstvo 
a finančný systém pracujú, fungujú 
a vzájomne pôsobia, spolu 
s environmentálnym povedomím, by mali 
byť zahrnuté do systémov základného 
vzdelávania; je presvedčený, že dobre 
pripravený podnikateľský plán je prvým 
krokom k lepšiemu prístupu k finančným 
prostriedkom a k životaschopnosti; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby do svojich 
programov vzdelávania bezodkladne 
zahrnuli finančné vzdelávanie; v tejto 
súvislosti podporuje program „Erasmus pre 
mladých podnikateľov“ zameraný na 
presadzovanie podnikateľskej kultúry 
a rozvoj jednotného trhu 
a konkurencieschopnosti;

22. domnieva sa, že rozvoj 
podnikateľských zručností a vzdelávacích 
programov o tom, ako trh, hospodárstvo 
a finančný systém pracujú, fungujú 
a vzájomne pôsobia a ako môžu nové 
technológie oživiť efektívne, inovačné 
a ekologické príležitosti, spolu 
s environmentálnym povedomím, by mali 
byť zahrnuté do systémov základného 
vzdelávania; je presvedčený, že dobre 
pripravený podnikateľský plán je prvým 
krokom k lepšiemu prístupu k finančným 
prostriedkom a k životaschopnosti; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby do svojich 
programov vzdelávania bezodkladne 
zahrnuli finančné vzdelávanie; v tejto 
súvislosti podporuje program „Erasmus pre 
mladých podnikateľov“ zameraný na 
presadzovanie podnikateľskej kultúry 
a rozvoj jednotného trhu
a konkurencieschopnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Iratxe García Pérez
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v mene Výboru pre práva žien a rodovú rovnosť
Morten Helveg Petersen

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. žiada Komisiu a členské štáty, aby 
zhromažďovali, analyzovali a šírili 
pracovné údaje rozdelené podľa pohlavia 
vrátane údajov o vznikajúcich nových 
ekologických sektoroch a oblastiach 
zručností, ktoré by boli základom 
rodového plánovania, monitorovania, 
hodnotenia a posudzovania zručností, 
a aby poskytovali rodovo špecifické 
informácie o ekologických pracovných 
miestach a možnostiach zapojenia sa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Martina Werner

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. zdôrazňuje, že mikropodnikom 
a začínajúcim podnikom by sa mala 
poskytnúť pomoc a usmernenia, aby sa 
dokázali posunúť smerom 
k udržateľnému ekologickému rastu; 
žiada Komisiu, aby zabezpečila, že tieto 
nové podniky budú primerane zastrešené 
novými iniciatívami zameranými na 
ekologické príležitosti rastu pre MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský, Branislav Škripek
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Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. konštatuje, že program Erasmus+ 
umožňuje študentom a mladým ľuďom 
rozvíjať podnikavosť napríklad aj 
prostredníctvom financovania stáží; 
domnieva sa, že prvou prioritou programu 
v nadchádzajúcich rokoch musí zostať 
podpora rozvoja mladých a ambicióznych 
podnikateľov; podporuje program 
Erasmus pre mladých podnikateľov 
navrhnutý na podporu podnikateľskej 
kultúry a rozvoj jednotného trhu 
a konkurencieschopnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Ivan Jakovčić

Návrh uznesenia
Odsek 22 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22a. domnieva sa, že zásady 
environmentálnej informovanosti, 
udržateľného rastu, obehového 
hospodárstva, ekologickej energie 
a podobné zásady by mali byť obsiahnuté 
v systémoch vzdelávania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Aldo Patriciello

Návrh uznesenia
Odsek 23
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. poukazuje na význam riešenia 
neudržateľných modelov spotreby 
a podpory zmeny v správaní 
spotrebiteľov; zdôrazňuje potrebu 
primeraného vzdelávania spotrebiteľov 
a potrebu podnecovať opatrenia na 
ekologickejšiu spotrebu;

vypúšťa sa

Or. it

Pozmeňujúci návrh 174
Anneleen Van Bossuyt, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. poukazuje na význam riešenia 
neudržateľných modelov spotreby 
a podpory zmeny v správaní 
spotrebiteľov; zdôrazňuje potrebu 
primeraného vzdelávania spotrebiteľov 
a potrebu podnecovať opatrenia na 
ekologickejšiu spotrebu;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. poukazuje na význam riešenia 
neudržateľných modelov spotreby 
a podpory zmeny v správaní spotrebiteľov; 
zdôrazňuje potrebu primeraného 

23. poukazuje na význam riešenia 
neudržateľných modelov spotreby 
a podpory zmeny v správaní spotrebiteľov; 
zdôrazňuje potrebu primeraného 
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vzdelávania spotrebiteľov a potrebu 
podnecovať opatrenia na ekologickejšiu 
spotrebu;

vzdelávania spotrebiteľov a potrebu 
podnecovať opatrenia na ekologickejšiu 
spotrebu; žiada Komisiu a členské štáty, 
aby posilňovali opatrenia na strane 
dopytu, napríklad využívanie verejného 
obstarávania v záujme rozšírenia 
využívania zdrojov a energeticky účinných 
výrobkov a riešení; zdôrazňuje, že je 
dôležité, aby sa v záujme posilnenia 
postavenia spotrebiteľov uvádzalo 
v informáciách o výrobku 
a na environmentálnych značkách 
využitie zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Renato Soru

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. poukazuje na význam riešenia 
neudržateľných modelov spotreby 
a podpory zmeny v správaní spotrebiteľov; 
zdôrazňuje potrebu primeraného 
vzdelávania spotrebiteľov a potrebu 
podnecovať opatrenia na ekologickejšiu 
spotrebu;

23. poukazuje na význam riešenia 
neudržateľných modelov spotreby 
a rozvoja stimulov, ktoré postrčia 
správanie spotrebiteľov smerom 
k udržateľným zvykom; zdôrazňuje 
potrebu primeraného vzdelávania 
spotrebiteľov a potrebu podnecovať 
opatrenia na ekologickejšiu spotrebu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Paul Rübig, Maria Spyraki

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. poukazuje na význam riešenia 23. poukazuje na význam riešenia 
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neudržateľných modelov spotreby 
a podpory zmeny v správaní spotrebiteľov; 
zdôrazňuje potrebu primeraného 
vzdelávania spotrebiteľov a potrebu 
podnecovať opatrenia na ekologickejšiu
spotrebu;

neudržateľných modelov spotreby 
a podpory zmeny v správaní spotrebiteľov; 
zdôrazňuje potrebu primeraného 
vzdelávania spotrebiteľov a potrebu 
podnecovať stimuly pre udržateľnejšiu 
spotrebu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. poukazuje na koncepciu a úspešný 
rozvoj „prospešných spoločností“ 
a rastúcu komunitu na celom svete, kde 
sú podniky právnym postavením viazané 
spĺňať prísne normy sociálnej výkonnosti 
a environmentálneho správania, 
zodpovednosti a transparentnosti; žiada 
Komisiu, aby ďalej analyzovala túto 
iniciatívu a podporovala vývoj vhodného 
právneho rámca pre právo obchodných 
spoločností a riadenie v členských štátoch, 
ktoré by obsahovali tieto zásady;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Dominique Riquet

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. zdôrazňuje význam uľahčovania 
zakladania začínajúcich podnikov 
a osamostatňovania častí podnikov 

24. zdôrazňuje význam uľahčovania 
zakladania začínajúcich podnikov 
a osamostatňovania častí podnikov 
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prostredníctvom spolupráce s výskumnými 
a technologickými inštitútmi
a univerzitami;

prostredníctvom spolupráce s výskumnými 
a technologickými inštitútmi, univerzitami
a zariadeniami odbornej prípravy;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 180
Aldo Patriciello

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. zdôrazňuje význam uľahčovania 
zakladania začínajúcich podnikov 
a osamostatňovania častí podnikov 
prostredníctvom spolupráce s výskumnými 
a technologickými inštitútmi 
a univerzitami;

24. zdôrazňuje význam uľahčovania 
zakladania začínajúcich podnikov 
a osamostatňovania častí podnikov 
prostredníctvom spolupráce s 
technologickými výskumnými inštitútmi 
a univerzitami;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 181
Maria Spyraki, Paul Rübig

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. poukazuje na význam vývozu pre 
vytváranie pracovných miest a rastu 
v Európe; vyzýva Komisiu, aby urýchlila 
uzatvorenie nedokončených obchodných 
dohôd s našimi partnermi s cieľom 
uľahčiť prístup európskych MSP na nový 
trh;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Nadine Morano



PE549.392v01-00 98/98 AM\1051303SK.doc

SK

Návrh uznesenia
Odsek 25

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

25. domnieva sa, že podnikanie žien je 
nevyužitým zdrojom pre rast 
a konkurencieschopnosť EÚ, ktorý by sa 
mal podporovať a posilňovať, a že by sa 
mali odstrániť všetky prekážky, ktorým 
ženy čelia na pracovnom trhu;

25. domnieva sa, že podnikanie žien je 
prínosom, ktorý sa nevyužíva dostatočne, 
pre rast a konkurencieschopnosť EÚ, ktorý 
by sa mal podporovať a posilňovať, a že by 
sa mali odstrániť všetky prekážky, ktorým 
ženy čelia na pracovnom trhu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 183
Renato Soru

Návrh uznesenia
Odsek 26

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

26. vyzýva Komisiu, aby skúmala a určila 
odvetvia európskeho priemyslu, v ktorých 
je možné vytvoriť nové klastre a uzly;

26. vyzýva Komisiu, aby skúmala a určila 
odvetvia európskeho priemyslu
a geografické oblasti, v ktorých sú splnené 
podmienky pre vytváranie nových klastrov
a uzlov a podporu ich rozvoja;

Or. en


