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Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

26. domnieva sa, že politika súdržnosti EÚ 
(štrukturálne fondy a Kohézny fond) je 
strategickým nástrojom pre investície, 
udržateľný rast a konkurencieschopnosť a 
hlavným pilierom európskej solidarity s 
nespochybniteľnou pridanou hodnotou EÚ; 
berie na vedomie aj výrazné účinky 
presahovania vo všetkých členských 
štátoch EÚ, pokiaľ ide o financovanie 
súdržnosti; trvá na tom, že s cieľom účinne 
znižovať makroekonomické nerovnováhy v 
rámci EÚ a prispievať k hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti by mala 
mať možnosť opierať sa o stabilný, pevný 
a udržateľný finančný rámec; potvrdzuje 
svoje stanovisko, že financovanie politiky 
súdržnosti by sa vzhľadom na naliehavú 
potrebu zabezpečiť verejné investície do 
rastu a zamestnanosti malo udržať aspoň na 
úrovni z obdobia 2007 – 2013 a malo by sa 
aj naďalej vzťahovať na všetky regióny 
EÚ, pričom by sa zameriavalo na menej 
rozvinuté regióny; schvaľuje návrh 
Komisie vyčleniť na ESF 25 % celkových 

prostriedkov pridelených politike 

súdržnosti; 
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