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Pozmeňujúci návrh 1
Sofia Ribeiro

Návrh uznesenia
Citácia 3 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na článok 349 ZFEÚ 
týkajúci sa osobitných opatrení pre 
najvzdialenejšie regióny, 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Brando Benifei

Návrh uznesenia
Citácia 8 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 13. 
januára 2015 s názvom Optimálne 
využívanie flexibility v rámci existujúcich 
pravidiel Paktu stability a rastu,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Sofia Ribeiro

Návrh uznesenia
Citácia 17 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. 
júla 2014 o zamestnanosti mladých ľudí7 

a,
__________________
7 a Prijaté texty P8_TA(2014)0010.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Sofia Ribeiro

Návrh uznesenia
Citácia 17 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoj návrh uznesenia z 
19. novembra 2014 o aspektoch 
zamestnanosti a sociálnych aspektoch 
stratégie Európa 20208 a ,
__________________
8 a Prijaté texty, P8_TA(2014)0060

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Javi López

Návrh uznesenia
Citácia 20 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenia zo 14. 
septembra 2011 a 16. januára 2014 
o stratégii EÚ v oblasti bezdomovstva,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 21 a (nová)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie zo 7. 
júla 2014 s názvom Iniciatíva na podporu 
zelených pracovných miest: Využitie 
potenciálu hospodárstva vytvárať 
pracovné miesta COM(2014) 446;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Sofia Ribeiro

Návrh uznesenia
Odôvodnenie -A (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-A. keďže Európa sa musí usilovať o 
udržanie modelu sociálneho trhového 
hospodárstva, ktoré zabezpečuje trvalý 
rast, s cieľom zanechať ďalšej generácii 
prácu, a nie dlhy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže hospodárska a sociálna situácia v 
EÚ je aj naďalej bezútešná, s negatívnymi 
mierami rastu v eurozóne za posledné dva 
roky, a rastom, ktorý sa zastavil na úrovni 
okolo 0 %, keďže Komisia systematicky 
reviduje predpovede smerom nadol, ako je 
tomu aj v prípade predpovedí na roky 2015 
a 2016; keďže zotavenie nie je ani 
robustné ani podložené;

A. keďže hospodárska a sociálna situácia v 
EÚ je aj naďalej bezútešná, s negatívnymi 
mierami rastu v eurozóne za posledné dva 
roky, a rastom, ktorý sa zastavil na úrovni 
okolo 0 %, keďže Komisia systematicky 
reviduje predpovede smerom nadol, ako je 
tomu aj v prípade predpovedí na roky 2015 
a 2016, a iba málo členských štátov má 
lepšie vyhliadky; keďže hospodárske 
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oživenie nie je ani stabilné ani podložené;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Thomas Mann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže hospodárska a sociálna situácia v 
EÚ je aj naďalej bezútešná, s negatívnymi 
mierami rastu v eurozóne za posledné dva 
roky, a rastom, ktorý sa zastavil na úrovni 
okolo 0 %, keďže Komisia systematicky 
reviduje predpovede smerom nadol, ako je 
tomu aj v prípade predpovedí na roky 
2015 a 2016; keďže zotavenie nie je ani 
robustné ani podložené;

A. keďže hospodárska a sociálna situácia 
v niektorých členských štátoch je zložitá 
z dôvodu negatívnych alebo stagnujúcich 
mier rastu; keďže hospodárske oživenie 
nie je výrazné, ale podľa MMF, ktorý 
odhaduje rast na 1,2 % v eurozóne v roku 
2015 % a na 1,4 v roku 20161 a, bude 
pokračovať;

__________________
1 a Globálny hospodársky výhľad MMF, 
20.1.2015, 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2
015/update/01/pdf/0115.pdf 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Verónica Lope Fontagné

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže hospodárska a sociálna situácia v 
EÚ je aj naďalej bezútešná, s negatívnymi 
mierami rastu v eurozóne za posledné dva 
roky, a rastom, ktorý sa zastavil na úrovni 
okolo 0 %, keďže Komisia systematicky 
reviduje predpovede smerom nadol, ako je 

A. keďže napriek tomu, že hospodárska a 
sociálna situácia v EÚ je aj naďalej 
bezútešná, v hospodárstve EÚ bol 
zaznamenaný obrat a predpovede 
uvádzajú rast vo všetkých členských 
štátoch v rokoch 2015 a 2016; keďže 
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tomu aj v prípade predpovedí na roky 2015 
a 2016; keďže zotavenie nie je ani 
robustné ani podložené;

Komisia systematicky reviduje predpovede 
smerom nadol, ako je tomu aj v prípade 
predpovedí na roky 2015 a 2016; keďže 
hospodárske oživenie by malo byť stabilné 
a podložené a reformy musia naďalej 
plniť požiadavky v oblasti zamestnanosti a 
sociálnej oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Jeroen Lenaers

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže hospodárska a sociálna situácia 
v EÚ je aj naďalej bezútešná, s 
negatívnymi mierami rastu v eurozóne za 
posledné dva roky, a rastom, ktorý sa 
zastavil na úrovni okolo 0 %, keďže 
Komisia systematicky reviduje predpovede 
smerom nadol, ako je tomu aj v prípade 
predpovedí na roky 2015 a 2016; keďže 
zotavenie nie je ani robustné ani 
podložené;

A. keďže podľa jesennej hospodárskej 
prognózy z roku 2014 zostáva 
hospodárske oživenie, ktoré začalo v 
druhom štvrťroku 2013, krehké a 
ekonomická dynamika je v mnohých 
členských štátoch naďalej slabá; keďže sa 
očakáva, že miera rastu v eurozóne 
dosiahne v roku 2014 0,8 % ako celok, 
pričom podľa predpovedí dosiahne miera 
rastu v eurozóne 1,1 % v roku 2015 a 
1,7 % v roku 2016;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže hospodárska a sociálna situácia v 
EÚ je aj naďalej bezútešná, s negatívnymi 
mierami rastu v eurozóne za posledné dva 
roky, a rastom, ktorý sa zastavil na úrovni 

A. keďže hospodárska a sociálna situácia v 
EÚ je aj naďalej bezútešná, s negatívnymi 
mierami rastu v eurozóne za posledné dva 
roky, a rastom, ktorý sa zastavil na úrovni 
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okolo 0 %, keďže Komisia systematicky 
reviduje predpovede smerom nadol, ako je 
tomu aj v prípade predpovedí na roky 2015 
a 2016; keďže zotavenie nie je ani 
robustné ani podložené;

okolo 0 %, keďže Komisia systematicky 
reviduje predpovede smerom nadol, ako je 
tomu aj v prípade predpovedí na roky 2015 
a 2016; keďže hospodárske oživenie nie je 
ani stabilné ani podložené; keďže celkový 
dlh v krajinách EÚ-28 zostáva vysoký 
napriek tomu, že klesol zo 4,5 % v roku 
2011 na odhadované 3 % v roku 2014 
a ďalšia fiškálna konsolidácia je naďalej 
potrebná;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Anthea McIntyre

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Aa (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A a. keďže európsky semester je 
mechanizmus koordinácie hospodárskych, 
rozpočtových a sociálnych politík 
v členských štátoch a zdôrazňuje, že 
dobrovoľné vykonávanie odporúčaní pre 
jednotlivé krajiny prispieva k dosiahnutiu 
finančnej stability v HMÚ vedúcej k rastu 
a zamestnanosti; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Thomas Mann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Aa (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A a. keďže na roky 2015 a 2016 sa 
odhaduje nízka úroveň rastu svetového 
hospodárstva – podľa MMF v tomto roku 
dosiahne 3,5 % a v roku 2016 3,7 % 1 a;
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__________________
1 a Globálny hospodársky výhľad MMF, 
20.1.2015, 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2
015/update/01/pdf/0115.pdf 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Aa (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A a. keďže fiškálna zodpovednosť musí aj 
naďalej zaručovať nielen úspech 
a udržateľnosť uskutočnených 
štrukturálnych reforiem, ale i reforiem, 
ktoré je nutné vykonať, aby sa podporil 
hospodársky rast a vytváranie pracovných 
miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Javi López

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Aa (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A a. keďže politiky fiškálnej konsolidácie 
a úsporných opatrení prijaté počas 
hospodárskej krízy nepriniesli očakávaný 
účinok a v ich dôsledku sa EÚ odchýlila 
od svojich cieľov stratégie Európa 2020;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 17
Thomas Mann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ab (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A b. keďže prudký pokles cien ropy môže 
byť dodatočným impulzom pre 
hospodárstva mnohých členských štátov 
EÚ;  

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ab (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A b. keďže fiškálne politiky by mali byť 
diferencované a prispôsobené v závislosti 
od situácie každého členského štátu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Sofia Ribeiro

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže EÚ musí urobiť rozhodujúcu 
zmenu v hospodárskej politike, ktorá 
umožnila, aby sa Únia odlúčiť od cieľov 
stratégie EÚ 2020, a zvýšila riziko 
hospodárskej stagnácie; keďže EÚ 
znepokojivo stráca význam vo svetovom 
hospodárstve, zatiaľ čo väčšina ostatných 

B. keďže EÚ musí urobiť rozhodujúcu 
zmenu v hospodárskej politike, ktorá 
spôsobila, že sa Únia odchýlila od cieľov 
stratégie EÚ 2020 a že sa zvýšilo riziko 
hospodárskej stagnácie; keďže EÚ 
znepokojivo stráca postavenie vo 
svetovom hospodárstve, zatiaľ čo mnoho 
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krajín vykazuje pevné známky oživenia; 
keďže v októbri 2014 Medzinárodný 
menový fond odhadol, že pravdepodobnosť 
recesie v eurozóne vzrástla, a na konci roka 
dosiahne 35 až 40%;

ďalších krajín vykazuje jasné známky 
hospodárskeho oživenia; keďže v októbri 
2014 Medzinárodný menový fond odhadol, 
že pravdepodobnosť recesie v eurozóne 
vzrástla, a na konci roka dosiahne 35 až 40 
%;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Sven Schulze

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže EÚ musí urobiť rozhodujúcu 
zmenu v hospodárskej politike, ktorá 
umožnila, aby sa Únia odlúčiť od cieľov 
stratégie EÚ 2020, a zvýšila riziko 
hospodárskej stagnácie; keďže EÚ 
znepokojivo stráca význam vo svetovom 
hospodárstve, zatiaľ čo väčšina ostatných 
krajín vykazuje pevné známky oživenia; 
keďže v októbri 2014 Medzinárodný 
menový fond odhadol, že pravdepodobnosť 
recesie v eurozóne vzrástla, a na konci roka 
dosiahne 35 až 40 %;

B. keďže EÚ znepokojivo stráca 
postavenie vo svetovom hospodárstve pre 
nízku konkurencieschopnosť, stratu 
priemyselnej základne v mnohých 
členských štátoch, nedostatok prostredia 
priaznivého pre podnikanie 
a nedostatočnú kultúru podnikania, zatiaľ 
čo väčšina ostatných krajín vykazuje jasné 
známky hospodárskeho oživenia; keďže v 
októbri 2014 Medzinárodný menový fond 
odhadol, že pravdepodobnosť recesie v 
eurozóne vzrástla, a na konci roka dosiahne 
35 až 40 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Thomas Mann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže EÚ musí urobiť rozhodujúcu 
zmenu v hospodárskej politike, ktorá 

B. keďže kríza štátneho dlhu donútila 
Úniu odkloniť sa od cieľov stratégie 
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umožnila, aby sa Únia odlúčiť od cieľov 
stratégie EÚ 2020, a zvýšila riziko 
hospodárskej stagnácie; keďže EÚ 
znepokojivo stráca význam vo svetovom 
hospodárstve, zatiaľ čo väčšina ostatných 
krajín vykazuje pevné známky oživenia; 
keďže v októbri 2014 Medzinárodný 
menový fond odhadol, že pravdepodobnosť 
recesie v eurozóne vzrástla, a na konci roka 
dosiahne 35 až 40 %;

Európa 2020; keďže EÚ stráca postavenie 
vo svetovom hospodárstve, zatiaľ čo MMF 
znížil svoje očakávania týkajúce sa rastu 
v mnohých rozvinutých a rozvíjajúcich sa 
ekonomikách sveta v nasledujúcich 
rokoch, keďže v októbri 2014 
Medzinárodný menový fond odhadol, že 
pravdepodobnosť recesie v eurozóne 
vzrástla, a na konci roka dosiahne 35 až 40 
%;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Danuta Jazłowiecka

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže EÚ musí urobiť rozhodujúcu 
zmenu v hospodárskej politike, ktorá 
umožnila, aby sa Únia odlúčiť od cieľov 
stratégie EÚ 2020, a zvýšila riziko 
hospodárskej stagnácie; keďže EÚ 
znepokojivo stráca význam vo svetovom 
hospodárstve, zatiaľ čo väčšina ostatných 
krajín vykazuje pevné známky oživenia; 
keďže v októbri 2014 Medzinárodný 
menový fond odhadol, že pravdepodobnosť 
recesie v eurozóne vzrástla, a na konci roka 
dosiahne 35 až 40%;

B. keďže EÚ musí investovať a vykonať 
úpravy v hospodárskej politike s cieľom 
umožniť Únii, aby splnila ciele stratégie 
Európa 2020 a prekonala stagnáciu; 
keďže EÚ sa musí usilovať o to, aby sa 
stala lídrom svetovej ekonomiky; keďže v 
októbri 2014 Medzinárodný menový fond 
odhadol, že pravdepodobnosť recesie v 
eurozóne vzrástla, a na konci roka dosiahne 
35 až 40 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže EÚ musí urobiť rozhodujúcu 
zmenu v hospodárskej politike, ktorá 
umožnila, aby sa Únia odlúčiť od cieľov 
stratégie EÚ 2020, a zvýšila riziko 
hospodárskej stagnácie; keďže EÚ 
znepokojivo stráca význam vo svetovom 
hospodárstve, zatiaľ čo väčšina ostatných 
krajín vykazuje pevné známky oživenia; 
keďže v októbri 2014 Medzinárodný 
menový fond odhadol, že pravdepodobnosť 
recesie v eurozóne vzrástla, a na konci roka 
dosiahne 35 až 40 %;

B. keďže EÚ musí urobiť rozhodujúcu 
zmenu v hospodárskej politike, ktorá 
spôsobila, že sa Únia odchýlila od cieľov 
stratégie Európa 2020 a že sa zvýšilo riziko 
hospodárskej stagnácie a deflácie; keďže 
EÚ znepokojivo stráca postavenie vo 
svetovom hospodárstve, zatiaľ čo väčšina 
ostatných krajín vykazuje jasné známky 
hospodárskeho oživenia; keďže v októbri 
2014 Medzinárodný menový fond odhadol, 
že pravdepodobnosť recesie v eurozóne 
vzrástla, a na konci roka dosiahne 35 až 40 
%;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Jeroen Lenaers

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže EÚ musí urobiť rozhodujúcu 
zmenu v hospodárskej politike, ktorá 
umožnila, aby sa Únia odlúčiť od cieľov 
stratégie EÚ 2020, a zvýšila riziko 
hospodárskej stagnácie; keďže EÚ 
znepokojivo stráca význam vo svetovom 
hospodárstve, zatiaľ čo väčšina ostatných 
krajín vykazuje pevné známky oživenia; 
keďže v októbri 2014 Medzinárodný 
menový fond odhadol, že pravdepodobnosť 
recesie v eurozóne vzrástla, a na konci roka 
dosiahne 35 až 40 %;

B. keďže na splnenie cieľov stratégie 
Európa 2020 je kľúčové, aby EÚ vyvinula 
zvýšené úsilie a členské štáty uskutočnili 
štrukturálne reformy; keďže EÚ 
znepokojivo stráca postavenie vo 
svetovom hospodárstve, zatiaľ čo väčšina 
ostatných krajín vykazuje jasné známky 
hospodárskeho oživenia; keďže v októbri 
2014 Medzinárodný menový fond odhadol, 
že pravdepodobnosť recesie v eurozóne 
vzrástla, a na konci roka dosiahne 35 až 
40%;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 25
Marian Harkin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže EÚ musí urobiť rozhodujúcu 
zmenu v hospodárskej politike, ktorá 
umožnila, aby sa Únia odlúčiť od cieľov 
stratégie EÚ 2020, a zvýšila riziko 
hospodárskej stagnácie; keďže EÚ 
znepokojivo stráca význam vo svetovom 
hospodárstve, zatiaľ čo väčšina ostatných 
krajín vykazuje pevné známky oživenia; 
keďže v októbri 2014 Medzinárodný 
menový fond odhadol, že pravdepodobnosť 
recesie v eurozóne vzrástla, a na konci roka 
dosiahne 35 až 40 %;

B. keďže EÚ musí urobiť rozhodujúcu 
zmenu v hospodárskej politike, ktorá 
spôsobila, že sa Únia odchýlila od cieľov 
stratégie Európa 2020 a že sa zvýšilo riziko 
hospodárskej stagnácie; keďže EÚ 
znepokojivo stráca význam vo svetovom 
hospodárstve, zatiaľ čo niektoré ďalšie 
krajiny vykazujú jasné známky 
hospodárskeho oživenia; keďže v októbri 
2014 Medzinárodný menový fond odhadol, 
že pravdepodobnosť recesie v eurozóne 
vzrástla, a na konci roka dosiahne 35 až 40 
%;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže EÚ musí urobiť rozhodujúcu 
zmenu v hospodárskej politike, ktorá 
umožnila, aby sa Únia odlúčiť od cieľov 
stratégie EÚ 2020, a zvýšila riziko 
hospodárskej stagnácie; keďže EÚ 
znepokojivo stráca význam vo svetovom 
hospodárstve, zatiaľ čo väčšina ostatných 
krajín vykazuje pevné známky oživenia; 
keďže v októbri 2014 Medzinárodný 
menový fond odhadol, že pravdepodobnosť 
recesie v eurozóne vzrástla, a na konci roka 
dosiahne 35 až 40 %;

B. keďže EÚ musí pokračovať vo fiškálnej 
konsolidácii s cieľom vytvoriť nutnú 
dôveru v ekonomiku, ktorá podporí 
súkromné investície, aby mohla 
dosiahnuť ciele stratégie Európa 2020; 
keďže EÚ znepokojivo stráca postavenie 
vo svetovom hospodárstve, zatiaľ čo 
väčšina ostatných krajín vykazuje jasné 
známky hospodárskeho oživenia; keďže v 
októbri 2014 Medzinárodný menový fond 
odhadol, že pravdepodobnosť recesie v 
eurozóne vzrástla, a na konci roka dosiahne 
35 až 40 %;



AM\1047155SK.doc 15/122 PE546.787v01-00

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Monika Vana, Tamás Meszerics
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže EÚ musí urobiť rozhodujúcu 
zmenu v hospodárskej politike, ktorá 
umožnila, aby sa Únia odlúčiť od cieľov 
stratégie EÚ 2020, a zvýšila riziko 
hospodárskej stagnácie; keďže EÚ 
znepokojivo stráca význam vo svetovom 
hospodárstve, zatiaľ čo väčšina ostatných 
krajín vykazuje pevné známky oživenia; 
keďže v októbri 2014 Medzinárodný 
menový fond odhadol, že pravdepodobnosť 
recesie v eurozóne vzrástla, a na konci roka 
dosiahne 35 až 40 %;

B. keďže EÚ musí urobiť rozhodujúcu 
zmenu v hospodárskej politike, ktorá 
spôsobila, že sa Únia odchýlila od cieľov 
stratégie Európa 2020 a že sa zvýšilo riziko 
hospodárskej stagnácie, ako aj 
negatívneho sociálneho vplyvu 
a nedostatočného pokroku v oblasti 
životného prostredia, čo oslabuje 
dôveryhodnosť Európskej únie a podporu 
Európskej únii; keďže ekologická 
transformácia je nutná na zabezpečenie 
prechodu k hospodárstvu, ktoré efektívne 
využíva zdroje, a na zabezpečenie trvalo 
udržateľného rozvoja; keďže EÚ 
znepokojivo stráca postavenie vo 
svetovom hospodárstve, zatiaľ čo väčšina 
ostatných krajín vykazuje jasné známky 
hospodárskeho oživenia; keďže v októbri 
2014 Medzinárodný menový fond odhadol, 
že pravdepodobnosť recesie v eurozóne 
vzrástla, a na konci roka dosiahne 35 až 40 
%;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Anthea McIntyre

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ba (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B a. keďže členské štáty majú 
najdôležitejšiu úlohu pri vykonávaní 
politík zamestnanosti vrátane politík 
v oblasti zamestnanosti mladých ľudí 
a keďže takéto opatrenia sa najlepšie 
realizujú na vnútroštátnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ba (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B a. keďže Európa musí čím skôr začať 
riešiť problém rýchleho starnutia svojho 
obyvateľstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže napriek miernemu zlepšeniu 
zostáva miera nezamestnanosti na 
historicky vysokej úrovni s 25 miliónmi 
ľudí bez práce; keďže dlhodobá 
nezamestnanosť je znepokojujúco vysoká a 
12 miliónov ľudí je nezamestnaných dlhšie 
ako jeden rok (zvýšenie o 4 % oproti 
predchádzajúcemu roku); keďže situácia na 
trhu práce je obzvlášť ťažká pre mladých 

C. keďže napriek miernemu zlepšeniu 
zostáva miera nezamestnanosti na 
historicky vysokej úrovni s 25 miliónmi 
ľudí bez práce; keďže dlhodobá 
nezamestnanosť je znepokojujúco vysoká a 
12 miliónov ľudí je nezamestnaných dlhšie 
ako jeden rok (zvýšenie o 4 % oproti 
predchádzajúcemu roku); keďže 
s výnimkou niektorých členských štátov je 
situácia na trhu práce osobitne ťažká pre 
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ľudí bez ohľadu na úroveň ich vzdelania; mladých ľudí bez ohľadu na úroveň ich 
vzdelania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže napriek miernemu zlepšeniu 
zostáva miera nezamestnanosti na 
historicky vysokej úrovni s 25 miliónmi 
ľudí bez práce; keďže dlhodobá 
nezamestnanosť je znepokojujúco vysoká a 
12 miliónov ľudí je nezamestnaných dlhšie 
ako jeden rok (zvýšenie o 4 % oproti 
predchádzajúcemu roku); keďže situácia na 
trhu práce je obzvlášť ťažká pre mladých 
ľudí bez ohľadu na úroveň ich vzdelania;

C. keďže napriek miernemu zlepšeniu 
zostáva miera nezamestnanosti na 
historicky vysokej úrovni s 25 miliónmi 
ľudí bez práce; keďže dlhodobá 
nezamestnanosť je znepokojujúco vysoká a 
12 miliónov ľudí je nezamestnaných dlhšie 
ako jeden rok (zvýšenie o 4 % oproti 
predchádzajúcemu roku); keďže situácia na 
trhu práce je osobitne ťažká pre mladých 
ľudí bez ohľadu na úroveň ich vzdelania, 
ale tiež pre ženy a starších pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Anthea McIntyre

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže napriek miernemu zlepšeniu 
zostáva miera nezamestnanosti na 
historicky vysokej úrovni s 25 miliónmi 
ľudí bez práce; keďže dlhodobá 
nezamestnanosť je znepokojujúco vysoká a 
12 miliónov ľudí je nezamestnaných dlhšie 
ako jeden rok (zvýšenie o 4 % oproti 
predchádzajúcemu roku); keďže situácia na 

C. keďže napriek zlepšeniu v niektorých 
členských štátoch zostáva v iných 
členských štátoch miera nezamestnanosti 
na historicky vysokej úrovni s takmer 25 
miliónmi ľudí bez práce v EÚ; keďže 
dlhodobá nezamestnanosť je 
znepokojujúco vysoká a 12 miliónov ľudí 
je nezamestnaných dlhšie ako jeden rok 
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trhu práce je obzvlášť ťažká pre mladých 
ľudí bez ohľadu na úroveň ich vzdelania;

(zvýšenie o 4 % oproti predchádzajúcemu 
roku); keďže situácia na trhu práce je 
osobitne ťažká pre mladých ľudí bez 
ohľadu na úroveň ich vzdelania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Verónica Lope Fontagné

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže napriek miernemu zlepšeniu 
zostáva miera nezamestnanosti na 
historicky vysokej úrovni s 25 miliónmi 
ľudí bez práce; keďže dlhodobá 
nezamestnanosť je znepokojujúco vysoká a 
12 miliónov ľudí je nezamestnaných dlhšie 
ako jeden rok (zvýšenie o 4 % oproti 
predchádzajúcemu roku); keďže situácia na 
trhu práce je obzvlášť ťažká pre mladých 
ľudí bez ohľadu na úroveň ich vzdelania;

C. keďže napriek zlepšeniu zostáva miera 
nezamestnanosti na historicky vysokej 
úrovni s 25 miliónmi ľudí bez práce; keďže 
dlhodobá nezamestnanosť je 
znepokojujúco vysoká a 12 miliónov ľudí 
je nezamestnaných dlhšie ako jeden rok 
(zvýšenie o 4 % oproti predchádzajúcemu 
roku); keďže situácia na trhu práce je 
v niektorých prípadoch osobitne ťažká pre 
mladých ľudí bez ohľadu na úroveň ich 
vzdelania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Thomas Mann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže napriek miernemu zlepšeniu 
zostáva miera nezamestnanosti na 
historicky vysokej úrovni s 25 miliónmi 
ľudí bez práce; keďže dlhodobá 
nezamestnanosť je znepokojujúco vysoká a 
12 miliónov ľudí je nezamestnaných dlhšie 
ako jeden rok (zvýšenie o 4 % oproti 

C. keďže prvýkrát od roku 2011 mierne 
vzrástol počet pracovných zmlúv na plný 
pracovný čas a zlepšila sa situácia 
mladých ľudí; keďže však mnoho 
vytvorených pracovných miest je na kratší 
pracovný čas alebo sú dočasné; keďže 
podľa predpovedí má zamestnanosť v EÚ 
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predchádzajúcemu roku); keďže situácia na 
trhu práce je obzvlášť ťažká pre mladých 
ľudí bez ohľadu na úroveň ich vzdelania;

rásť a celková miera nezamestnanosti EÚ 
má klesnúť na 9,5 % v roku 20161 b; 
keďže napriek tomuto zlepšeniu zostáva 
miera nezamestnanosti na historicky 
vysokej úrovni s 25 miliónmi ľudí bez 
práce; keďže dlhodobá nezamestnanosť je 
znepokojujúco vysoká a 12 miliónov ľudí 
je nezamestnaných dlhšie ako jeden rok 
(zvýšenie o 4 % oproti predchádzajúcemu 
roku); keďže situácia mladých ľudí na trhu 
práce sa zlepšila a vo väčšine členských 
štátov sa významne znížila miera 
nezamestnanosti; keďže však 
nezamestnanosť mladých ľudí zostáva 
veľmi vysoká v krajinách ako sú Grécko 
a Španielsko, a to bez ohľadu na úroveň 
ich vzdelania;

__________________
1 a http://europa.eu/rapid/press-
release_IP-14-1096_sk.htm
1 b Vývoj zamestnanosti a sociálnej 
situácie v Európe v roku 2014, Európska 
komisia, 15. január 2015, 
http://ec.europa.eu/social, strany 15 až 17.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže napriek miernemu zlepšeniu 
zostáva miera nezamestnanosti na 
historicky vysokej úrovni s 25 miliónmi 
ľudí bez práce; keďže dlhodobá 
nezamestnanosť je znepokojujúco vysoká a 
12 miliónov ľudí je nezamestnaných dlhšie 
ako jeden rok (zvýšenie o 4 % oproti 
predchádzajúcemu roku); keďže situácia na 
trhu práce je obzvlášť ťažká pre mladých 

C. keďže miera nezamestnanosti zostáva na 
historicky vysokej úrovni s 25 miliónmi 
ľudí bez práce; keďže dlhodobá 
nezamestnanosť je znepokojujúco vysoká a 
12 miliónov ľudí je nezamestnaných dlhšie 
ako jeden rok (zvýšenie o 4 % oproti 
predchádzajúcemu roku); keďže situácia na 
trhu práce je osobitne ťažká pre mladých 
ľudí bez ohľadu na úroveň ich vzdelania;
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ľudí bez ohľadu na úroveň ich vzdelania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže napriek miernemu zlepšeniu 
zostáva miera nezamestnanosti na 
historicky vysokej úrovni s 25 miliónmi 
ľudí bez práce; keďže dlhodobá 
nezamestnanosť je znepokojujúco vysoká a 
12 miliónov ľudí je nezamestnaných dlhšie 
ako jeden rok (zvýšenie o 4 % oproti 
predchádzajúcemu roku); keďže situácia na 
trhu práce je obzvlášť ťažká pre mladých 
ľudí bez ohľadu na úroveň ich vzdelania;

C. keďže napriek miernemu zlepšeniu 
zostáva miera nezamestnanosti na 
historicky vysokej úrovni s 25 miliónmi 
ľudí bez práce; keďže dlhodobá 
nezamestnanosť je znepokojujúco vysoká a 
12 miliónov ľudí je nezamestnaných dlhšie 
ako jeden rok (zvýšenie o 4 % oproti 
predchádzajúcemu roku); keďže miera 
nezamestnanosti mladých ľudí významne 
neklesla (znížila sa iba o 1,9 % 
v porovnaní s rokom 2013) a jej priemer v 
EÚ dosahuje 21,2 %;  keďže 75 % 
dlhodobo nezamestnaných v EÚ má 
menej ako 35 rokov; keďže situácia na 
trhu práce je osobitne ťažká pre mladých 
ľudí bez ohľadu na úroveň ich vzdelania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Elisabeth Morin-Chartier

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ca (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C a. keďže Európsky sociálny fond so 
zárukou pre mladých ľudí a iniciatívou 
na podporu zamestnanosti mladých ľudí 
sa musia správne a v plnej miere využívať 
na financovanie udržateľných projektov 
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s cieľom bojovať proti nezamestnanosti 
a predovšetkým proti nezamestnanosti 
mladých ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Soraya Post, Terry Reintke, Marita Ulvskog

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ca (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C a. keďže podiel mladých ľudí, ktorí nie 
sú zamestnaní, ani nie sú v procese 
vzdelávania alebo odbornej prípravy 
(NEET) je naďalej vysoký a keďže mladí 
Rómovia sú v tejto skupine nadmerne 
zastúpení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Mara Bizzotto

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže vysoká úroveň nezamestnanosti, 
nadmerné zameranie sa na pokles miezd na 
obnovenie konkurencieschopnosti a pokles 
výdavkov na sociálnu ochranu takmer vo 
všetkých členských štátoch viedli k 
výraznému zníženiu hrubého 
disponibilného príjmu domácností, pričom 
milióny európskych rodín zostalí ohrozené 
sociálnym vylúčením, a znepokojivo sa 
zvýšila miera nerovnosti; keďže jeden zo 
štyroch Európanov je ohrozený chudobou; 
keďže podzamestnanosť a neistota dosiahla 
vrchol a pre 50 % všetkých uchádzačov o 

D. keďže vysoká úroveň nezamestnanosti, 
prísne úsporné opatrenia, nadmerné 
zameranie sa na pokles miezd na 
obnovenie konkurencieschopnosti a pokles 
výdavkov na sociálnu ochranu takmer vo 
všetkých členských štátoch viedli k 
výraznému zníženiu hrubého 
disponibilného príjmu domácností, pričom 
milióny európskych rodín zostali ohrozené 
sociálnym vylúčením, a znepokojivo sa 
zvýšila miera nerovnosti; keďže jeden zo 
štyroch Európanov je ohrozený chudobou; 
keďže podzamestnanosť a neistota dosiahla 
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zamestnanie nestačí zabezpečiť 
zamestnanie na to, aby sa vymanili z 
chudoby;

vrchol a pre 50 % všetkých uchádzačov o 
zamestnanie nestačí zabezpečiť 
zamestnanie na to, aby sa vymanili z 
chudoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Thomas Mann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže vysoká úroveň nezamestnanosti, 
nadmerné zameranie sa na pokles miezd 
na obnovenie konkurencieschopnosti a 
pokles výdavkov na sociálnu ochranu 
takmer vo všetkých členských štátoch 
viedli k výraznému zníženiu hrubého 
disponibilného príjmu domácností, pričom 
milióny európskych rodín zostalí ohrozené 
sociálnym vylúčením, a znepokojivo sa 
zvýšila miera nerovnosti; keďže jeden zo 
štyroch Európanov je ohrozený chudobou; 
keďže podzamestnanosť a neistota dosiahla 
vrchol a pre 50% všetkých uchádzačov o 
zamestnanie nestačí zabezpečiť 
zamestnanie na to, aby sa vymanili z 
chudoby;

D. keďže v dôsledku krízy štátneho dlhu 
vysoká úroveň nezamestnanosti, zameranie 
sa na mzdy, aby sa obnovila 
konkurencieschopnosť, a pokles 
výdavkov na sociálnu ochranu viedli 
v niektorých členských štátoch k 
výraznému zníženiu hrubého 
disponibilného príjmu domácností, pričom 
milióny rodín v týchto štátoch zostali 
ohrozené sociálnym vylúčením, a 
znepokojivo sa v nich zvýšila miera 
nerovnosti; keďže jeden zo štyroch 
Európanov je ohrozený chudobou; keďže 
podzamestnanosť a neistota dosiahla vrchol 
a pre 50% všetkých uchádzačov o 
zamestnanie nestačí zabezpečiť 
zamestnanie na to, aby sa vymanili z 
chudoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže vysoká úroveň nezamestnanosti, 
nadmerné zameranie sa na pokles miezd na 
obnovenie konkurencieschopnosti a pokles 
výdavkov na sociálnu ochranu takmer vo 
všetkých členských štátoch viedli k 
výraznému zníženiu hrubého 
disponibilného príjmu domácností, pričom 
milióny európskych rodín zostalí ohrozené 
sociálnym vylúčením, a znepokojivo sa 
zvýšila miera nerovnosti; keďže jeden zo 
štyroch Európanov je ohrozený chudobou; 
keďže podzamestnanosť a neistota dosiahla 
vrchol a pre 50% všetkých uchádzačov o 
zamestnanie nestačí zabezpečiť 
zamestnanie na to, aby sa vymanili z 
chudoby;

D. keďže vysoká úroveň nezamestnanosti, 
nadmerné zameranie sa na pokles miezd na 
obnovenie konkurencieschopnosti a pokles 
výdavkov na sociálnu ochranu takmer vo 
všetkých členských štátoch viedli k 
výraznému zníženiu hrubého 
disponibilného príjmu domácností, pričom 
milióny európskych rodín zostali ohrozené 
sociálnym vylúčením, a znepokojivo sa 
zvýšila miera nerovnosti vrátane rodových 
rozdielov; keďže jeden zo štyroch 
Európanov je ohrozený chudobou; keďže 
podzamestnanosť a neistota dosiahla vrchol 
a pre 50% všetkých uchádzačov o 
zamestnanie nestačí zabezpečiť 
zamestnanie na to, aby sa vymanili z 
chudoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Verónica Lope Fontagné

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže vysoká úroveň nezamestnanosti, 
nadmerné zameranie sa na pokles miezd 
na obnovenie konkurencieschopnosti a 
pokles výdavkov na sociálnu ochranu 
takmer vo všetkých členských štátoch 
viedli k výraznému zníženiu hrubého 
disponibilného príjmu domácností, pričom 
milióny európskych rodín zostalí ohrozené 
sociálnym vylúčením, a znepokojivo sa 
zvýšila miera nerovnosti; keďže jeden zo 
štyroch Európanov je ohrozený chudobou; 
keďže podzamestnanosť a neistota dosiahla 
vrchol a pre 50% všetkých uchádzačov o 
zamestnanie nestačí zabezpečiť 
zamestnanie na to, aby sa vymanili z 

D. keďže vykonané opatrenia boli nutné 
na to, aby sa zabránilo bankrotu 
niektorých členských štátov a aby sa 
zabezpečila udržateľnosť a 
životaschopnosť hospodárstva EÚ a 
sociálneho štátu, pričom jeden zo štyroch 
Európanov je ohrozený chudobou; keďže 
podzamestnanosť a neistota dosiahla vrchol 
a pre 50% všetkých uchádzačov o 
zamestnanie nestačí zabezpečiť 
zamestnanie na to, aby sa vymanili z 
chudoby;
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chudoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Jeroen Lenaers

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže vysoká úroveň nezamestnanosti, 
nadmerné zameranie sa na pokles miezd 
na obnovenie konkurencieschopnosti a 
pokles výdavkov na sociálnu ochranu 
takmer vo všetkých členských štátoch 
viedli k výraznému zníženiu hrubého 
disponibilného príjmu domácností, pričom 
milióny európskych rodín zostalí ohrozené 
sociálnym vylúčením, a znepokojivo sa 
zvýšila miera nerovnosti; keďže jeden zo 
štyroch Európanov je ohrozený chudobou; 
keďže podzamestnanosť a neistota dosiahla 
vrchol a pre 50% všetkých uchádzačov o 
zamestnanie nestačí zabezpečiť 
zamestnanie na to, aby sa vymanili z 
chudoby;

D. keďže vysoká úroveň nezamestnanosti, 
zameranie sa na pokles miezd na 
obnovenie konkurencieschopnosti a pokles 
výdavkov na sociálnu ochranu takmer vo 
všetkých členských štátoch viedli k 
výraznému zníženiu hrubého 
disponibilného príjmu domácností, pričom 
milióny európskych rodín zostali ohrozené 
sociálnym vylúčením, a znepokojivo sa 
zvýšila miera nerovnosti; keďže jeden zo 
štyroch Európanov je ohrozený chudobou; 
keďže podzamestnanosť a neistota dosiahla 
vrchol a pre 50% všetkých uchádzačov o 
zamestnanie nestačí zabezpečiť 
zamestnanie na to, aby sa vymanili z 
chudoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Marian Harkin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže vysoká úroveň nezamestnanosti, 
nadmerné zameranie sa na pokles miezd 
na obnovenie konkurencieschopnosti a 
pokles výdavkov na sociálnu ochranu 
takmer vo všetkých členských štátoch 

D. keďže rôzne faktory vrátane 
skutočnosti, že sa nepodarilo vytvoriť 
priaznivé prostredie na podporu investícií 
a rastu, vysokej úrovne nezamestnanosti, 
znižovania miezd v niektorých krajinách 
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viedli k výraznému zníženiu hrubého 
disponibilného príjmu domácností, pričom 
milióny európskych rodín zostalí ohrozené 
sociálnym vylúčením, a znepokojivo sa 
zvýšila miera nerovnosti; keďže jeden zo 
štyroch Európanov je ohrozený chudobou; 
keďže podzamestnanosť a neistota dosiahla 
vrchol a pre 50% všetkých uchádzačov o 
zamestnanie nestačí zabezpečiť 
zamestnanie na to, aby sa vymanili z 
chudoby;

na obnovenie konkurencieschopnosti a 
poklesu výdavkov na sociálnu ochranu 
takmer vo všetkých členských štátoch 
viedli k výraznému zníženiu hrubého 
disponibilného príjmu domácností, pričom 
milióny európskych rodín zostali ohrozené 
sociálnym vylúčením, a znepokojivo sa 
zvýšila miera nerovnosti; keďže jeden zo 
štyroch Európanov je ohrozený chudobou; 
keďže podzamestnanosť a neistota dosiahla 
vrchol a pre 50% všetkých uchádzačov o 
zamestnanie nestačí zabezpečiť 
zamestnanie na to, aby sa vymanili z 
chudoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže vysoká úroveň nezamestnanosti, 
nadmerné zameranie sa na pokles miezd 
na obnovenie konkurencieschopnosti a 
pokles výdavkov na sociálnu ochranu 
takmer vo všetkých členských štátoch 
viedli k výraznému zníženiu hrubého 
disponibilného príjmu domácností, pričom 
milióny európskych rodín zostalí ohrozené 
sociálnym vylúčením, a znepokojivo sa 
zvýšila miera nerovnosti; keďže jeden zo 
štyroch Európanov je ohrozený chudobou; 
keďže podzamestnanosť a neistota 
dosiahla vrchol a pre 50% všetkých 
uchádzačov o zamestnanie nestačí 
zabezpečiť zamestnanie na to, aby sa 
vymanili z chudoby;

D. keďže rôzne faktory vrátane 
skutočnosti, že sa nepodarilo vytvoriť 
priaznivé prostredie na podporu investícií 
a rastu, vysokej úrovne nezamestnanosti, 
straty konkurencieschopnosti, znižovania 
miezd v niektorých krajinách a poklesu 
výdavkov na sociálnu ochranu takmer vo 
všetkých členských štátoch viedli k 
výraznému zníženiu hrubého 
disponibilného príjmu domácností, pričom 
milióny európskych rodín zostali ohrozené 
sociálnym vylúčením, a znepokojivo sa 
zvýšila miera nerovnosti; keďže jeden zo 
štyroch Európanov je ohrozený chudobou; 
keďže pre 50% všetkých uchádzačov o 
zamestnanie nestačí zabezpečiť 
zamestnanie na to, aby sa vymanili z 
chudoby;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 46
Sofia Ribeiro

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže vysoká úroveň nezamestnanosti, 
nadmerné zameranie sa na pokles miezd 
na obnovenie konkurencieschopnosti a 
pokles výdavkov na sociálnu ochranu 
takmer vo všetkých členských štátoch 
viedli k výraznému zníženiu hrubého 
disponibilného príjmu domácností, pričom 
milióny európskych rodín zostalí ohrozené 
sociálnym vylúčením, a znepokojivo sa 
zvýšila miera nerovnosti; keďže jeden zo 
štyroch Európanov je ohrozený chudobou; 
keďže podzamestnanosť a neistota dosiahla 
vrchol a pre 50% všetkých uchádzačov o 
zamestnanie nestačí zabezpečiť 
zamestnanie na to, aby sa vymanili z 
chudoby;

D. keďže zameranie sa na pokles miezd na 
obnovenie konkurencieschopnosti a pokles 
výdavkov na sociálnu ochranu v členských 
štátoch, ktoré z dôvodu nadmerných 
výdavkov museli obnoviť svoju 
ekonomickú rovnováhu, viedli k 
výraznému zníženiu hrubého 
disponibilného príjmu domácností, čo 
prispelo k zvýšeniu počtu európskych 
rodín ohrozených sociálnym vylúčením, a 
znepokojivo zvýšilo mieru nerovnosti; 
keďže jeden zo štyroch Európanov je 
ohrozený chudobou; keďže 
podzamestnanosť a neistota dosiahla vrchol 
a pre 50% všetkých uchádzačov o 
zamestnanie nestačí zabezpečiť 
zamestnanie na to, aby sa vymanili z 
chudoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Da (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D a. keďže podľa najnovších údajov z 
roku 2013 dlhodobá nezamestnanosť 
dosiahla historicky vysokú úroveň 5,1 % 
pracovnej sily v krajinách EÚ-28; keďže 
dlhodobá nezamestnanosť zásadným 
spôsobom ovplyvňuje životy ľudí a môže 
sa zmeniť na štrukturálnu 
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nezamestnanosť v EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Soraya Post, Terry Reintke, Marita Ulvskog

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Da (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D a. keďže miera nezamestnanosti 
rómskeho obyvateľstva v Európskej únii 
je trikrát vyššia ako v prípade väčšinového 
obyvateľstva a keďže v čase zvyšujúcej sa 
úrovne nezamestnanosti sú Rómovia 
osobitne vystavení diskriminácii na trhu 
práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Da (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D a. keďže nedostatok vhodných 
programov sociálnej ochrany, akými sú 
občianstvo a minimálna mzda, zvyšujú 
chudobu a sociálne vylúčenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže takmer 25,1 % obyvateľstva EÚ 
je v súčasnosti vystavených riziku chudoby 
alebo sociálneho vylúčenia, keďže 
priemerná miera rastu detskej chudoby je 
vyššia, než je priemerná miera rastu 
chudoby celkovo, a keďže v niektorých 
členských štátoch žije jedno z troch detí 
pod hranicou chudoby;

E. keďže takmer 25,1 % obyvateľstva EÚ 
je v súčasnosti vystavených riziku chudoby 
alebo sociálneho vylúčenia, keďže 
priemerná miera rastu detskej chudoby je 
vyššia, než je priemerná miera rastu 
chudoby celkovo, a keďže v niektorých 
členských štátoch žije jedno z troch detí 
pod hranicou chudoby, pričom pri 
porovnávaní situácie v EÚ a USA je 
možné konštatovať, že v Spojených 
štátoch je oveľa vyššia úroveň nerovnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Heinz K. Becker

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ea (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E a. keďže starší ľudia sú skupina, ktorá 
je najpravdepodobnejšie vystavená 
dlhodobej nezamestnanosti; keďže v roku 
2012 pracovala iba polovica z pracovníkov 
vo veku od 55 do 65 rokov; keďže starší 
ľudia viac pociťujú znižovanie verejných 
výdavkov na sociálne a zdravotné služby a 
sociálne dávky; keďže niektoré kategórie 
starších ľudí, napríklad osoby staršie ako 
80 rokov, staršie ženy, starší migranti 
a starší príslušníci etnických menšín, sú 
osobitne ohrozené chudobou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Evelyn Regner
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ea (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E a. keďže správe hospodárskych 
záležitostí sa v ostatných rokoch 
nepodarilo priblížiť sa k cieľom stratégie 
Európa 2020 a úsporné opatrenia pôsobili 
proti  týmto cieľom, najmä tým, že 
v členských štátoch, ktoré zasiahla kríza 
najviac, zhoršili situáciu v oblasti 
zamestnanosti a chudoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Soraya Post, Marita Ulvskog

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ea (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E a. keďže trh práce sa naďalej vyznačuje 
výraznými nerovnosťami 
a pretrvávajúcimi rodovými rozdielmi 
v zamestnávaní, pričom počet 
odpracovaných hodín a mzdy majú za 
následok nižšie dôchodkové dávky žien, 
a keďže ženy nad 55 rokov sú viac 
ohrozené chudobou a sociálnym 
vylúčením ako muži;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Verónica Lope Fontagné

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ea (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E a. keďže znižovanie chudoby nie je iba 
jedným z hlavných cieľov stratégie 
Európa 2020, ale i sociálnou 
zodpovednosťou členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Georgi Pirinski

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ea (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E a. keďže na prekonanie krízy niektoré 
členské štáty drasticky znížili verejné 
financie v rovnakom čase, ako vzrástol 
dopyt po sociálnej ochrane v dôsledku 
zvýšenia nezamestnanosti; keďže 
prostriedky zo štátnych rozpočtov určené 
na sociálne zabezpečenie sa dostali pod 
ešte väčší tlak, pretože po rozsiahlom 
prepúšťaní zo zamestnania alebo po 
krátení miezd sa príspevky znížili, čím bol 
vážne ohrozený európsky sociálny model; 
keďže požadované reformy 
nezodpovedajú potrebám občanov 
a nespĺňajú ich očakávania v oblasti 
zamestnanosti a v sociálnej oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Verónica Lope Fontagné

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Eb (nové)



AM\1047155SK.doc 31/122 PE546.787v01-00

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E b. keďže zamestnanie je najlepším 
spôsobom, ako sa dostať z chudoby, 
a preto je nutné zamerať úsilie na 
uľahčovanie prístupu k práci, najmä pre 
osoby, ktoré sú najviac vzdialené od trhu 
práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže sociálno-ekonomické 
nerovnováhy medzi členskými štátmi sa 
ďalej prehĺbili, pričom opak je pravdou, 
pokiaľ ide o cieľ regionálnej konvergencie; 
keďže rozdiely v miere nezamestnanosti 
medzi ústrednými a okrajovými krajinami 
sa zvýšil z 3,5 % v roku 2000 na 10 % v 
roku 2013; keďže tieto rozdiely zvyšujú 
riziko fragmentácie a ohrozujú 
hospodársku stabilitu EÚ a sociálnu 
súdržnosť;

F. keďže sociálno-ekonomické 
nerovnováhy medzi členskými štátmi sa 
ďalej prehĺbili, pričom opak je pravdou, 
pokiaľ ide o cieľ regionálnej konvergencie; 
keďže rozdiely v miere nezamestnanosti 
medzi ústrednými a okrajovými krajinami 
sa zvýšil z 3,5 % v roku 2000 na 10 % v 
roku 2013; keďže tieto rozdiely zvyšujú 
riziko fragmentácie a ohrozujú 
hospodársku stabilitu EÚ a sociálnu 
súdržnosť; keďže 6. správa o súdržnosti 
zdôrazňuje úlohu, ktorú štrukturálne 
fondy zohrávajú pri boji proti nerovnosti, 
najmä počas krízy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Verónica Lope Fontagné

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Fa (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F a. keďže v článku 174 ZFEÚ sa 
uvádza: „Na podporu celkového 
harmonického rozvoja Únia rozvíja 
a uskutočňuje činnosti vedúce 
k posilneniu hospodárskej, sociálnej 
a územnej súdržnosti. V rámci dotknutých 
regiónov je potrebné venovať mimoriadnu 
pozornosť vidieckym regiónom, regiónom 
zasiahnutým zmenami v priemysle 
a regiónom závažne a trvalo 
znevýhodneným prírodnými 
a demografickými podmienkami, ako sú 
najsevernejšie regióny s veľmi nízkou 
hustotou obyvateľstva, ostrovné, 
cezhraničné a horské regióny“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Fa (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F a. keďže úsporné opatrenia spôsobili 
ďalšiu recesiu, zatváranie podnikov 
a stratu pracovných miest a mali za 
následok menšiu ochranu zamestnanosti, 
oslabené pracovné práva, zvýšené riziko 
chudoby a nerovnosť príjmov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Verónica Lope Fontagné

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Fb (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F b. keďže regióny s ťažkými a trvalými 
prírodnými či demografickými 
podmienkami majú obyčajne vyššiu mieru 
nezamestnanosti, nižší hospodársky rast 
a nedostatok významných investícií 
zameraných na zlepšenie ich potenciálu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže Európsky parlament za posledné 
dva roky varoval pred sociálnymi rizikami 
deflácie v kontexte nízkeho rastu, vysokej 
nezamestnanosti a tlaku na znižovanie 
miezd; keďže ECB predpovedá dlhodobú 
nízku infláciu a varuje pred jej dôsledkami 
na vnútorný dopyt, rast a zamestnanosť; 
keďže deflácia sa stala skutočnosťou od 
augusta 2014 v ôsmich členských štátoch 
(šesť v eurozóne); keďže dopyt a 
vytváranie pracovných miest v EÚ sú silne 
obmedzené prevažujúcou slabosťou 
poskytovania úverov malým a stredným 
podnikom a potrebou znížiť nadmerný 
verejný a súkromný dlh; keďže pokles 
miery inflácie výrazne zvyšuje tieto 
problémy tým, že zvyšuje reálne úrokové 
sadzby a reálnu dlhovú záťaž, čo by mohlo 
viesť k vzniku začarovaného kruhu 
hospodárskeho poklesu;

G. keďže Európsky parlament za posledné 
dva roky varoval pred sociálnymi rizikami 
deflácie v kontexte nízkeho rastu, vysokej 
nezamestnanosti a tlaku na znižovanie 
miezd; keďže ECB predpovedá dlhodobú 
nízku infláciu a varuje pred jej dôsledkami 
na vnútorný dopyt, rast a zamestnanosť; 
keďže deflácia sa stala skutočnosťou od 
augusta 2014 v ôsmich členských štátoch 
(šesť v eurozóne); keďže dopyt a 
vytváranie pracovných miest v EÚ sú silne 
obmedzené prevažujúcou slabosťou 
poskytovania úverov malým a stredným 
podnikom a potrebou znížiť nadmerný 
verejný a súkromný dlh s osobitným 
zreteľom na hypotekárne úvery; keďže 
pokles miery inflácie výrazne zvyšuje tieto 
problémy tým, že zvyšuje reálne úrokové 
sadzby a reálnu dlhovú záťaž, čo by mohlo 
viesť k vzniku začarovaného kruhu 
hospodárskeho poklesu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 62
Thomas Mann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže Európsky parlament za posledné 
dva roky varoval pred sociálnymi rizikami 
deflácie v kontexte nízkeho rastu, vysokej 
nezamestnanosti a tlaku na znižovanie 
miezd; keďže ECB predpovedá dlhodobú 
nízku infláciu a varuje pred jej dôsledkami 
na vnútorný dopyt, rast a zamestnanosť; 
keďže deflácia sa stala skutočnosťou od 
augusta 2014 v ôsmich členských štátoch 
(šesť v eurozóne); keďže dopyt a 
vytváranie pracovných miest v EÚ sú silne 
obmedzené prevažujúcou slabosťou 
poskytovania úverov malým a stredným 
podnikom a potrebou znížiť nadmerný 
verejný a súkromný dlh; keďže pokles 
miery inflácie výrazne zvyšuje tieto 
problémy tým, že zvyšuje reálne úrokové 
sadzby a reálnu dlhovú záťaž, čo by mohlo 
viesť k vzniku začarovaného kruhu 
hospodárskeho poklesu;

G. keďže Európsky parlament za posledné 
dva roky varoval pred sociálnymi rizikami 
deflácie v kontexte nízkeho rastu, vysokej 
nezamestnanosti a tlaku na znižovanie 
miezd; keďže ECB predpovedá dlhodobú 
nízku infláciu a varuje pred jej dôsledkami 
na vnútorný dopyt, rast a zamestnanosť; 
keďže deflácia sa stala skutočnosťou od 
augusta 2014 v ôsmich členských štátoch 
(šesť v eurozóne); keďže dopyt a 
vytváranie pracovných miest v EÚ sú silne 
obmedzené prevažujúcou slabosťou 
poskytovania úverov malým a stredným 
podnikom a potrebou znížiť nadmerný 
verejný a súkromný dlh; keďže pokles 
miery inflácie výrazne zvyšuje tieto 
problémy tým, že zvyšuje reálne úrokové 
sadzby a reálnu dlhovú záťaž, čo by mohlo 
viesť k vzniku začarovaného kruhu 
hospodárskeho poklesu; keďže ECB na 
tento vývoj zareagovala 22. januára 2015 
zavedením rozsiahleho programu nákupu 
aktív, pričom výška kombinovaných 
mesačných nákupov aktív má dosahovať 
60 miliárd EUR a nákupy sa majú 
realizovať aspoň do septembra 2016;  

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Sofia Ribeiro, Anne Sander

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže Európsky parlament za posledné G. keďže Európsky parlament za posledné 



AM\1047155SK.doc 35/122 PE546.787v01-00

SK

dva roky varoval pred sociálnymi rizikami 
deflácie v kontexte nízkeho rastu, vysokej 
nezamestnanosti a tlaku na znižovanie 
miezd; keďže ECB predpovedá dlhodobú 
nízku infláciu a varuje pred jej dôsledkami 
na vnútorný dopyt, rast a zamestnanosť; 
keďže deflácia sa stala skutočnosťou od 
augusta 2014 v ôsmich členských štátoch 
(šesť v eurozóne); keďže dopyt a 
vytváranie pracovných miest v EÚ sú silne 
obmedzené prevažujúcou slabosťou 
poskytovania úverov malým a stredným 
podnikom a potrebou znížiť nadmerný 
verejný a súkromný dlh; keďže pokles 
miery inflácie výrazne zvyšuje tieto 
problémy tým, že zvyšuje reálne úrokové 
sadzby a reálnu dlhovú záťaž, čo by mohlo 
viesť k vzniku začarovaného kruhu 
hospodárskeho poklesu;

dva roky varoval pred sociálnymi rizikami 
deflácie v kontexte nízkeho rastu, vysokej 
nezamestnanosti a tlaku na znižovanie 
miezd; keďže ECB predpovedá dlhodobú 
nízku infláciu a varuje pred jej dôsledkami 
na vnútorný dopyt, rast a zamestnanosť; 
keďže deflácia sa stala skutočnosťou od 
augusta 2014 v ôsmich členských štátoch 
(šesť v eurozóne); keďže dopyt a 
vytváranie pracovných miest v EÚ sú silne 
obmedzené prevažujúcou slabosťou 
poskytovania úverov malým a stredným 
podnikom; keďže pokles miery inflácie 
výrazne zvyšuje tieto problémy tým, že 
zvyšuje reálne úrokové sadzby a reálnu 
dlhovú záťaž, čo by mohlo viesť k vzniku 
začarovaného kruhu hospodárskeho 
poklesu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Verónica Lope Fontagné

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže Európsky parlament za posledné 
dva roky varoval pred sociálnymi rizikami 
deflácie v kontexte nízkeho rastu, vysokej 
nezamestnanosti a tlaku na znižovanie 
miezd; keďže ECB predpovedá dlhodobú 
nízku infláciu a varuje pred jej dôsledkami 
na vnútorný dopyt, rast a zamestnanosť; 
keďže deflácia sa stala skutočnosťou od 
augusta 2014 v ôsmich členských štátoch 
(šesť v eurozóne); keďže dopyt a 
vytváranie pracovných miest v EÚ sú silne 
obmedzené prevažujúcou slabosťou 
poskytovania úverov malým a stredným 
podnikom a potrebou znížiť nadmerný 
verejný a súkromný dlh; keďže pokles 
miery inflácie výrazne zvyšuje tieto 

G. keďže Európsky parlament za posledné 
dva roky varoval pred sociálnymi rizikami 
deflácie v kontexte nízkeho rastu, vysokej 
nezamestnanosti a tlaku na znižovanie 
miezd; keďže ECB predpovedá dlhodobú 
nízku infláciu, najmä v dôsledku poklesu 
cien energií, predovšetkým ropy, ale 
očakáva sa, že v nadchádzajúcich rokoch 
mierne porastie; 
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problémy tým, že zvyšuje reálne úrokové 
sadzby a reálnu dlhovú záťaž, čo by 
mohlo viesť k vzniku začarovaného kruhu 
hospodárskeho poklesu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Verónica Lope Fontagné

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ga (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G a. keďže expanzívnu menovú politiku 
možno využívať na podporu vývozu ako 
krátkodobý spôsob zlepšenia situácie 
hospodárstva EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Verónica Lope Fontagné

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Gb (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G b. keďže na podporu investícií v EÚ je 
možné využiť nízke úrokové miery;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Sofia Ribeiro

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže úsporné opatrenia sa znížili 
zvýšením tempa fiškálnej konsolidácie, a 
tým, ako sa zaviedli nové hlavné ciele, 
ktoré sa zameriavajú viac na štrukturálne 
než na cyklické deficity; keďže, napriek 
tomu je veľkosť fiškálnych 
multiplikátorov v súčasnej situácii stále 
veľmi vysoká, a potreba dosiahnuť 
strednodobý cieľ a cieľ dlhu bude 
nevyhnutne mať významný negatívny 
vplyv na hospodársky rast a tvorbu 
pracovných miest;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže úsporné opatrenia sa znížili 
zvýšením tempa fiškálnej konsolidácie, a 
tým, ako sa zaviedli nové hlavné ciele, 
ktoré sa zameriavajú viac na štrukturálne 
než na cyklické deficity; keďže, napriek 
tomu je veľkosť fiškálnych multiplikátorov 
v súčasnej situácii stále veľmi vysoká, a 
potreba dosiahnuť strednodobý cieľ a cieľ 
dlhu bude nevyhnutne mať významný 
negatívny vplyv na hospodársky rast a 
tvorbu pracovných miest;

H. keďže úsporné opatrenia sa prehĺbili 
zvýšením tempa fiškálnej konsolidácie, a 
tým, ako sa zaviedli nové hlavné ciele, 
ktoré sa zameriavajú viac na štrukturálne 
než na cyklické deficity a ktoré 
systematicky nezohľadňovali sociálny, 
environmentálny a rodový vplyv; keďže, 
napriek tomu je veľkosť fiškálnych 
multiplikátorov v súčasnej situácii stále 
veľmi vysoká, a potreba dosiahnuť 
strednodobý cieľ a cieľ dlhu bude 
nevyhnutne mať významný negatívny 
vplyv na hospodársky rast a tvorbu 
pracovných miest;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 69
Verónica Lope Fontagné

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže úsporné opatrenia sa znížili 
zvýšením tempa fiškálnej konsolidácie, a 
tým, ako sa zaviedli nové hlavné ciele, 
ktoré sa zameriavajú viac na štrukturálne 
než na cyklické deficity; keďže, napriek 
tomu je veľkosť fiškálnych 
multiplikátorov v súčasnej situácii stále 
veľmi vysoká, a potreba dosiahnuť 
strednodobý cieľ a cieľ dlhu bude 
nevyhnutne mať významný negatívny 
vplyv na hospodársky rast a tvorbu 
pracovných miest;

H. keďže úsporné opatrenia sa zmiernili 
zvýšením tempa fiškálnej konsolidácie, a 
tým, ako sa zaviedli nové hlavné ciele, 
ktoré sa zameriavajú viac na štrukturálne 
než na cyklické deficity; keďže je nutné 
usilovať sa o zníženie dlhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Thomas Mann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže úsporné opatrenia sa znížili 
zvýšením tempa fiškálnej konsolidácie, a 
tým, ako sa zaviedli nové hlavné ciele, 
ktoré sa zameriavajú viac na štrukturálne 
než na cyklické deficity; keďže, napriek 
tomu je veľkosť fiškálnych 
multiplikátorov v súčasnej situácii stále 
veľmi vysoká, a potreba dosiahnuť 
strednodobý cieľ a cieľ dlhu bude 
nevyhnutne mať významný negatívny 
vplyv na hospodársky rast a tvorbu 
pracovných miest;

H. keďže úsporné opatrenia je možné 
zmierniť, ak sa zvýši tempo fiškálnej 
konsolidácie a štrukturálnych reforiem, 
aby sa obnovila konkurencieschopnosť 
keďže sa zaviedli nové hlavné ciele, ktoré 
sa zameriavajú viac na štrukturálne než na 
cyklické deficity keďže vlády by mali 
vyvinúť maximálne úsilie, aby sa dosiahol 
strednodobý cieľ a cieľ dlhu, aby vznikol 
významný pozitívny vplyv na hospodársky 
rast a tvorbu pracovných miest;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 71
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže úsporné opatrenia sa znížili 
zvýšením tempa fiškálnej konsolidácie, a 
tým, ako sa zaviedli nové hlavné ciele, 
ktoré sa zameriavajú viac na štrukturálne 
než na cyklické deficity; keďže, napriek 
tomu je veľkosť fiškálnych multiplikátorov 
v súčasnej situácii stále veľmi vysoká, a 
potreba dosiahnuť strednodobý cieľ a cieľ 
dlhu bude nevyhnutne mať významný 
negatívny vplyv na hospodársky rast a 
tvorbu pracovných miest;

H. keďže sa zvýšila fiškálna konsolidácia 
a zaviedli sa nové hlavné ciele, ktoré sa 
zameriavajú viac na štrukturálne než na 
cyklické deficity; keďže napriek tomu je 
veľkosť fiškálnych multiplikátorov v 
súčasnej situácii stále veľmi vysoká a je 
potrebné dosiahnuť strednodobý cieľ a cieľ 
dlhu, aby sa vytvorilo prostredie, ktoré 
podporí hospodársky rast a tvorbu 
pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ha (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H a. keďže rozdielne fiškálne politiky 
Európskej únie často nútia MSP, aby 
ukončovali či premiestňovali svoju 
činnosť, čo spôsobuje stratu pracovných 
miest a povinnú pracovnú mobilitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Thomas Mann
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže investície do kvalitných 
pracovných miest, ľudského kapitálu, 
výskumu a inovácií musia byť najvyššou 
prioritou Komisie aj členských štátov, 
keďže investície v týchto oblastiach majú 
zásadný význam nielen pre zabezpečenie 
obnovy, ale tiež rozšírenie hospodárskeho 
potenciálu EÚ na rast a vytváranie 
prosperity;

I. keďže štrukturálne reformy, intenzívny 
boj proti korupcii, investície do kvalitných 
pracovných miest, ľudského kapitálu, 
výskumu a inovácií musia byť najvyššou 
prioritou Komisie aj členských štátov, 
keďže investície v týchto oblastiach majú 
zásadný význam nielen pre zabezpečenie 
hospodárskeho oživenia, ale tiež rozšírenie 
hospodárskeho potenciálu EÚ na rast a 
vytváranie prosperity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže investície do kvalitných 
pracovných miest, ľudského kapitálu, 
výskumu a inovácií musia byť najvyššou 
prioritou Komisie aj členských štátov, 
keďže investície v týchto oblastiach majú 
zásadný význam nielen pre zabezpečenie 
obnovy, ale tiež rozšírenie hospodárskeho 
potenciálu EÚ na rast a vytváranie 
prosperity;

I. keďže investície do kvalitných 
pracovných miest, ľudského kapitálu, 
výskumu a inovácií, a to aj v prípade 
projektov menšieho rozsahu, musia byť 
najvyššou prioritou Komisie aj členských 
štátov, keďže investície v týchto oblastiach 
majú zásadný význam nielen pre 
zabezpečenie hospodárskeho oživenia, ale 
tiež rozšírenie hospodárskeho potenciálu 
EÚ na rast a vytváranie prosperity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže investície do kvalitných 
pracovných miest, ľudského kapitálu, 
výskumu a inovácií musia byť najvyššou 
prioritou Komisie aj členských štátov, 
keďže investície v týchto oblastiach majú 
zásadný význam nielen pre zabezpečenie 
obnovy, ale tiež rozšírenie hospodárskeho 
potenciálu EÚ na rast a vytváranie 
prosperity;

I. keďže investície do kvalitných 
pracovných miest, ľudského kapitálu, 
výskumu a inovácií musia byť jednou z 
priorít Komisie aj členských štátov, keďže 
investície v týchto oblastiach majú zásadný 
význam nielen pre zabezpečenie 
hospodárskeho oživenia, ale tiež rozšírenie 
hospodárskeho potenciálu EÚ na rast a 
vytváranie prosperity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže investície do kvalitných 
pracovných miest, ľudského kapitálu, 
výskumu a inovácií musia byť najvyššou 
prioritou Komisie aj členských štátov, 
keďže investície v týchto oblastiach majú 
zásadný význam nielen pre zabezpečenie 
obnovy, ale tiež rozšírenie hospodárskeho 
potenciálu EÚ na rast a vytváranie 
prosperity;

I. keďže nadmerné úsporné opatrenia 
viedli k znepokojujúcemu poklesu 
verejných a súkromných investícií EÚ, 
ktoré sú v súčasnosti takmer o 20 % nižšie 
ako pred krízou a nižšie ako u jej 
hlavných hospodárskych partnerov 
kdekoľvek vo svete; keďže investície do 
kvalitných pracovných miest, ľudského 
kapitálu, výskumu a inovácií musia byť 
najvyššou prioritou Komisie aj členských 
štátov, keďže investície v týchto oblastiach 
majú zásadný význam nielen pre 
zabezpečenie hospodárskeho oživenia, ale 
tiež rozšírenie hospodárskeho potenciálu 
EÚ na rast a vytváranie prosperity;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 77
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže investície do kvalitných 
pracovných miest, ľudského kapitálu, 
výskumu a inovácií musia byť najvyššou 
prioritou Komisie aj členských štátov, 
keďže investície v týchto oblastiach majú 
zásadný význam nielen pre zabezpečenie 
obnovy, ale tiež rozšírenie hospodárskeho 
potenciálu EÚ na rast a vytváranie 
prosperity;

I. keďže investície do udržateľných 
pracovných miest, ľudského kapitálu, 
výskumu a inovácií, a najmä do 
energetickej únie efektívne využívajúcej 
zdroje, jednotného digitálneho trhu, 
podpory podnikania a lepšieho 
podnikateľského prostredia pre MSP, 
musia byť najvyššou prioritou Komisie aj 
členských štátov, keďže investície v týchto 
oblastiach majú zásadný význam nielen pre 
zabezpečenie hospodárskeho oživenia, ale 
tiež rozšírenie hospodárskeho potenciálu 
EÚ na rast a vytváranie prosperity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Marian Harkin

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže investície do kvalitných 
pracovných miest, ľudského kapitálu, 
výskumu a inovácií musia byť najvyššou 
prioritou Komisie aj členských štátov, 
keďže investície v týchto oblastiach majú 
zásadný význam nielen pre zabezpečenie 
obnovy, ale tiež rozšírenie hospodárskeho 
potenciálu EÚ na rast a vytváranie 
prosperity;

I. keďže investície do lepších a 
udržateľných pracovných miest, ľudského 
kapitálu, výskumu a inovácií, energetickej 
únie efektívne využívajúcej zdroje, 
jednotného digitálneho trhu a podpory 
podnikania musia byť najvyššou prioritou 
Komisie aj členských štátov, keďže 
investície v týchto oblastiach majú zásadný 
význam nielen pre zabezpečenie 
hospodárskeho oživenia, ale tiež rozšírenie 
hospodárskeho potenciálu EÚ na rast a 
vytváranie prosperity;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 79
Verónica Lope Fontagné

Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ia (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I a. keďže jednotný digitálny trh má 
zásadný význam pre pracovné miesta, rast 
a inovácie a prepojený jednotný digitálny 
trh by mohol priniesť až 260 miliárd EUR 
ročne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Elena Gentile

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže nedostatočná účasť národných 
parlamentov, Európskeho parlamentu a 
sociálnych partnerov pri rozhodovaní v EÚ 
narúša pocit zúčastnenosti na reformách zo 
strany členských štátov, a znížila dôveru 
občanov v projekt Európskej únie, ako sa 
ukázalo v predchádzajúcich voľbách do 
Európskeho parlamentu;

J. keďže nedostatočná účasť národných 
parlamentov, Európskeho parlamentu, 
miestnych a regionálnych orgánov a 
sociálnych partnerov pri rozhodovaní v EÚ 
narúša pocit zúčastnenosti na reformách zo 
strany členských štátov, a znížila dôveru 
občanov v projekt Európskej únie, ako sa 
ukázalo v predchádzajúcich voľbách do 
Európskeho parlamentu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže nedostatočná účasť národných 
parlamentov, Európskeho parlamentu a 
sociálnych partnerov pri rozhodovaní v EÚ 
narúša pocit zúčastnenosti na reformách 
zo strany členských štátov, a znížila dôveru 
občanov v projekt Európskej únie, ako sa 
ukázalo v predchádzajúcich voľbách do 
Európskeho parlamentu;

J. keďže nedostatočná účasť Európskeho 
parlamentu a sociálnych partnerov na 
európskom semestri, ako aj na 
rozhodovaní v EÚ ako celku, znížili pocit 
zúčastnenosti na reformách zo strany 
členských štátov a dôveru občanov v 
projekt Európskej únie, ako sa ukázalo v 
predchádzajúcich voľbách do Európskeho 
parlamentu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Thomas Mann

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže nedostatočná účasť národných 
parlamentov, Európskeho parlamentu a 
sociálnych partnerov pri rozhodovaní v 
EÚ narúša pocit zúčastnenosti na 
reformách zo strany členských štátov, a 
znížila dôveru občanov v projekt 
Európskej únie, ako sa ukázalo v 
predchádzajúcich voľbách do 
Európskeho parlamentu;

J. dôvera občanov v projekty Európskej 
únie je zásadná na to, aby boli úspešné 
reformy, ktoré uskutočňujú členské štáty 
s cieľom prekonať dlhovú krízu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže nedostatočná účasť národných 
parlamentov, Európskeho parlamentu a 
sociálnych partnerov pri rozhodovaní v EÚ 
narúša pocit zúčastnenosti na reformách zo 
strany členských štátov, a znížila dôveru 
občanov v projekt Európskej únie, ako sa 
ukázalo v predchádzajúcich voľbách do 
Európskeho parlamentu;

J. keďže nedostatočná účasť národných 
parlamentov, Európskeho parlamentu, 
organizácií občianskej spoločnosti a 
sociálnych partnerov pri rozhodovaní v EÚ 
narúša pocit zúčastnenosti na reformách zo 
strany členských štátov, a znížila dôveru 
občanov v projekt Európskej únie, ako sa 
ukázalo v predchádzajúcich voľbách do 
Európskeho parlamentu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže nedostatočná účasť národných 
parlamentov, Európskeho parlamentu a 
sociálnych partnerov pri rozhodovaní v EÚ 
narúša pocit zúčastnenosti na reformách zo 
strany členských štátov, a znížila dôveru 
občanov v projekt Európskej únie, ako sa 
ukázalo v predchádzajúcich voľbách do 
Európskeho parlamentu;

J. keďže politiky a reformy EÚ významne 
obmedzili vnútroštátne politiky a mali 
veľký vplyv na životnú úroveň ľudí, 
pričom sa oslabila demokratická 
zodpovednosť; keďže nedostatočná účasť 
národných parlamentov, Európskeho 
parlamentu a sociálnych partnerov 
a organizácií občianskej spoločnosti na 
vnútroštátnej úrovni i úrovni EÚ pri 
rozhodovaní v EÚ narúša pocit 
zúčastnenosti na reformách zo strany 
členských štátov, rozvoj inkluzívnych, 
sociálnych a udržateľných riešení a 
znížila dôveru občanov v projekt Európskej 
únie, ako sa ukázalo v predchádzajúcich 
voľbách do Európskeho parlamentu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Anthea McIntyre
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie Ja (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J a. keďže stanovovanie miezd je 
v právomoci členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Sofia Ribeiro

Návrh uznesenia
Podnadpis 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 Ambiciózne hospodárske politiky pre rast, 
vytváranie kvalitných pracovných miest a 
boj proti deflácii

Ambiciózne hospodárske politiky pre rast a 
vytváranie kvalitných pracovných

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Sofia Ribeiro

Návrh uznesenia
Odsek -1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-1. víta integrovaný prístup Komisie k 
rastu založený na troch hlavných 
pilieroch: investičný plán pre Európu; 
cieľ vykonať štrukturálne reformy; a 
presadzovanie fiškálnej zodpovednosti.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 88
Thomas Mann

Návrh uznesenia
Odsek -1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-1. zdôrazňuje zásadu, že krajiny v 
eurozóne, ktoré od partnerov dostali 
pomoc na financovanie svojich 
hospodárstiev, musia plniť príslušné 
pravidlá a dohody; podčiarkuje, že ide o 
rešpektovanie daňovníkov v partnerských 
krajinách za ich veľkú solidaritu; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Thomas Mann

Návrh uznesenia
Odsek -1 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-1 b. zdôrazňuje, že solidarita je 
základnou hodnotou, na ktorej stojí 
Európska únia; vyjadruje preto 
poďakovanie občanom a daňovníkom 
v Európe za prejavenú veľkú solidaritu 
s ľudom krajín postihnutých dlhovou 
krízou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Thomas Mann

Návrh uznesenia
Odsek -1 c (nový)



PE546.787v01-00 48/122 AM\1047155SK.doc

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-1 a. vyzýva tie členské štáty, ktoré 
naďalej trpia dlhovou krízou, aby v plnej 
miere vykonali štrukturálne reformy 
a splnili povinnosti s cieľom obnoviť 
konkurencieschopnosť; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby zaviedla toľko 
potrebnú expanzívnu hospodársku politiku 
na podporu inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu a vytváranie kvalitných 
pracovných miest; zdôrazňuje, že nízka 
inflácia už zvyšuje reálne úrokové sadzby, 
rovnako ako reálny verejný a súkromný 
dlh, ktorý spoločne s vysokou 
nezamestnanosťou potláča rast a zvyšuje 
chudobu;

1. vyzýva Komisiu, aby zmenila 
smerovanie hospodárskych politík a 
zaviedla toľko potrebnú expanzívnu 
hospodársku politiku na podporu 
inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu a vytváranie dobrých 
kvalitných pracovných miest; zdôrazňuje, 
že nízka inflácia už zvyšuje reálne úrokové 
sadzby, rovnako ako reálny verejný a 
súkromný dlh, ktorý spoločne s vysokou 
dlhodobou nezamestnanosťou mladých 
ľudí potláča rast a zvyšuje chudobu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Sofia Ribeiro

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby zaviedla toľko 
potrebnú expanzívnu hospodársku 

1. víta záväzok Komisie podporiť 
inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast 
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politiku na podporu inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu a 
vytváranie kvalitných pracovných miest; 
zdôrazňuje, že nízka inflácia už zvyšuje 
reálne úrokové sadzby, rovnako ako reálny 
verejný a súkromný dlh, ktorý spoločne s 
vysokou nezamestnanosťou potláča rast a 
zvyšuje chudobu;

a vytvárať kvalitné pracovné miesta; 
zdôrazňuje, že nízka inflácia už zvyšuje 
reálne úrokové sadzby, rovnako ako reálny 
verejný a súkromný dlh, ktorý spoločne s 
vysokou nezamestnanosťou potláča rast a 
zvyšuje chudobu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Thomas Mann

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby zaviedla toľko 
potrebnú expanzívnu hospodársku 
politiku na podporu inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu a 
vytváranie kvalitných pracovných miest; 
zdôrazňuje, že nízka inflácia už zvyšuje 
reálne úrokové sadzby, rovnako ako reálny 
verejný a súkromný dlh, ktorý spoločne s 
vysokou nezamestnanosťou potláča rast a 
zvyšuje chudobu;

1. vyzýva Komisiu, aby podporila úsilie 
členských štátov vyrovnať sa s dlhovou 
krízou prostredníctvom hospodárskej 
politiky na podporu inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu a 
vytváranie kvalitných pracovných miest; 
zdôrazňuje, že nízka inflácia už zvyšuje 
reálne úrokové sadzby, rovnako ako reálny 
verejný a súkromný dlh, ktorý spoločne s 
vysokou nezamestnanosťou potláča rast a 
zvyšuje chudobu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Anthea McIntyre

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby zaviedla toľko 
potrebnú expanzívnu hospodársku 
politiku na podporu inteligentného, 

1. vyzýva Komisiu, aby s členskými štátmi 
pracovala na vytváraní politík, ktoré 
podporia inteligentný, udržateľný a 
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udržateľného a inkluzívneho rastu a 
vytváranie kvalitných pracovných miest; 
zdôrazňuje, že nízka inflácia už zvyšuje 
reálne úrokové sadzby, rovnako ako 
reálny verejný a súkromný dlh, ktorý 
spoločne s vysokou nezamestnanosťou 
potláča rast a zvyšuje chudobu;

inkluzívny rast;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Verónica Lope Fontagné

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby zaviedla toľko 
potrebnú expanzívnu hospodársku politiku 
na podporu inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu a vytváranie kvalitných 
pracovných miest; zdôrazňuje, že nízka 
inflácia už zvyšuje reálne úrokové sadzby, 
rovnako ako reálny verejný a súkromný 
dlh, ktorý spoločne s vysokou 
nezamestnanosťou potláča rast a zvyšuje 
chudobu;

1. vyzýva Komisiu, aby zaviedla toľko 
potrebnú expanzívnu menovú politiku na 
podporu inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu a vytváranie kvalitných 
pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby zaviedla toľko 
potrebnú expanzívnu hospodársku politiku 
na podporu inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu a vytváranie kvalitných 

1. vyzýva Komisiu, aby zaviedla toľko 
potrebnú expanzívnu hospodársku politiku 
na podporu inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu a vytváranie kvalitných 
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pracovných miest; zdôrazňuje, že nízka 
inflácia už zvyšuje reálne úrokové sadzby, 
rovnako ako reálny verejný a súkromný 
dlh, ktorý spoločne s vysokou 
nezamestnanosťou potláča rast a zvyšuje 
chudobu;

a udržateľných pracovných miest; 
zdôrazňuje, že nízka inflácia už zvyšuje 
reálne úrokové sadzby, rovnako ako reálny 
verejný a súkromný dlh, ktorý spoločne s 
vysokou nezamestnanosťou potláča rast a 
zvyšuje chudobu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby zaviedla toľko 
potrebnú expanzívnu hospodársku politiku 
na podporu inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu a vytváranie kvalitných 
pracovných miest; zdôrazňuje, že nízka 
inflácia už zvyšuje reálne úrokové sadzby, 
rovnako ako reálny verejný a súkromný 
dlh, ktorý spoločne s vysokou 
nezamestnanosťou potláča rast a zvyšuje 
chudobu;

1. vyzýva Komisiu, aby zaviedla toľko 
potrebnú hospodársku a fiškálnu politiku 
na podporu inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu a vytváranie kvalitných 
pracovných miest; zdôrazňuje, že nízka 
inflácia už zvyšuje reálne úrokové sadzby, 
rovnako ako reálny verejný a súkromný 
dlh, ktorý spoločne s vysokou 
nezamestnanosťou potláča rast a zvyšuje 
chudobu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Jeroen Lenaers

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby zaviedla toľko 
potrebnú expanzívnu hospodársku 
politiku na podporu inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu a 
vytváranie kvalitných pracovných miest; 
zdôrazňuje, že nízka inflácia už zvyšuje 

1. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
konkrétne odporúčania pre členské štáty 
a pre EÚ ako celok vrátane členských 
štátov, v ktorých prebiehajú programy 
makroekonomických úprav, aby neriešili 
iba fiškálnu konsolidáciu, ale aj 
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reálne úrokové sadzby, rovnako ako reálny 
verejný a súkromný dlh, ktorý spoločne s 
vysokou nezamestnanosťou potláča rast a 
zvyšuje chudobu;

štrukturálne reformy vedúce k reálnemu, 
udržateľnému a sociálne vyváženému 
rastu, zvýšeniu počtu kvalitných 
pracovných miest, posilnenej 
konkurencieschopnosti a zvýšenej 
konvergencii; zdôrazňuje, že nízka inflácia 
už zvyšuje reálne úrokové sadzby, rovnako 
ako reálny verejný a súkromný dlh, ktorý 
spoločne s vysokou nezamestnanosťou 
potláča rast a zvyšuje chudobu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby zaviedla toľko 
potrebnú expanzívnu hospodársku 
politiku na podporu inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu a 
vytváranie kvalitných pracovných miest; 
zdôrazňuje, že nízka inflácia už zvyšuje 
reálne úrokové sadzby, rovnako ako reálny 
verejný a súkromný dlh, ktorý spoločne s 
vysokou nezamestnanosťou potláča rast a 
zvyšuje chudobu;

1. požaduje ambiciózne hospodárske 
politiky na podporu inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu a 
vytváranie kvalitných pracovných miest; 
zdôrazňuje, že nízka inflácia už zvyšuje 
reálne úrokové sadzby, rovnako ako reálny 
verejný a súkromný dlh, ktorý spoločne s 
vysokou nezamestnanosťou potláča rast a 
zvyšuje chudobu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Joëlle Mélin, Dominique Martin

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby zaviedla toľko 1. vyzýva Komisiu, aby ukončila 
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potrebnú expanzívnu hospodársku politiku 
na podporu inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu a vytváranie kvalitných 
pracovných miest; zdôrazňuje, že nízka 
inflácia už zvyšuje reálne úrokové sadzby, 
rovnako ako reálny verejný a súkromný 
dlh, ktorý spoločne s vysokou 
nezamestnanosťou potláča rast a zvyšuje 
chudobu;

predchádzajúcu politiku úsporných 
opatrení a zaviedla toľko potrebnú 
hospodársku politiku na podporu 
inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu a vytváranie kvalitných 
pracovných miest; zdôrazňuje, že nízka 
inflácia už zvyšuje reálne úrokové sadzby, 
rovnako ako reálny verejný a súkromný 
dlh, ktorý spoločne s vysokou 
nezamestnanosťou potláča rast a zvyšuje 
chudobu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 101
Marian Harkin

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby zaviedla toľko 
potrebnú expanzívnu hospodársku politiku 
na podporu inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu a vytváranie kvalitných 
pracovných miest; zdôrazňuje, že nízka 
inflácia už zvyšuje reálne úrokové sadzby, 
rovnako ako reálny verejný a súkromný 
dlh, ktorý spoločne s vysokou 
nezamestnanosťou potláča rast a zvyšuje 
chudobu;

1. požaduje ambicióznu expanzívnu 
hospodársku politiku na podporu 
inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu a vytváranie kvalitných 
pracovných miest; zdôrazňuje, že nízka 
inflácia už zvyšuje reálne úrokové sadzby, 
rovnako ako reálny verejný a súkromný 
dlh, ktorý spoločne s vysokou 
nezamestnanosťou potláča rast a zvyšuje 
chudobu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Lampros Fountoulis

Návrh uznesenia
Odsek 1
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva Komisiu, aby zaviedla toľko 
potrebnú expanzívnu hospodársku politiku 
na podporu inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu a vytváranie kvalitných 
pracovných miest; zdôrazňuje, že nízka 
inflácia už zvyšuje reálne úrokové sadzby, 
rovnako ako reálny verejný a súkromný 
dlh, ktorý spoločne s vysokou 
nezamestnanosťou potláča rast a zvyšuje 
chudobu;

1. vyzýva Komisiu, aby zaviedla toľko 
potrebnú expanzívnu hospodársku politiku 
na podporu inteligentného, udržateľného a 
inkluzívneho rastu, na zdôraznenie 
sociálnych investícií a vytváranie 
kvalitných pracovných miest v eurozóne 
prostredníctvom produktívnych investícií 
a zvýšenej produktivity; zdôrazňuje, že 
nízka inflácia už zvyšuje reálne úrokové 
sadzby, rovnako ako reálny verejný a 
súkromný dlh, ktorý spoločne s vysokou 
nezamestnanosťou potláča rast a zvyšuje 
chudobu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh uznesenia
Nadpis 1 – podnadpis 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(1) Rozhodná európska investičná 
stratégia
(Tento pozmeňujúci návrh má byť 
podnadpisom v rámci nadpisu Ambiciózne 
hospodárske politiky pre rast, vytváranie 
kvalitných pracovných miest a boj proti 
deflácii, a to medzi odsekmi 1 a 2.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Maria Arena, Hugues Bayet

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1 a. konštatuje, že ambiciózne 
štrukturálne reformy uskutočnené 
členskými štátmi najviac postihnutými 
krízou nepriniesli výsledky; žiada preto, 
aby sa preskúmala politika úsporných 
opatrení v Európe a vzhľadom na 
súvislosti požaduje, aby sa povzbudzovali 
verejné investície;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Sven Schulze

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1 a. uvedomuje si spojenie medzi 
fiškálnou zodpovednosťou, podporou 
investícií a štrukturálnymi reformami 
v členských štátoch, ale opätovne 
pripomína, že je nutné dodržiavať 
existujúce pravidlá Paktu stability a rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Maria João Rodrigues

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1 a. víta skutočnosť, že nový súbor politík 
pridáva investície k predchádzajúcim 
prioritám fiškálnej konsolidácie a 
štrukturálnych reforiem; domnieva sa 
však, že ročný prieskum rastu by sa mal 
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viac zaoberať celkovým dopytom a jeho 
spojeniu so zvyšovaním miezd a sociálnou 
nerovnosťou; zdôrazňuje, že ústrednou 
prioritou týkajúcou sa zníženia 
makroekonomickej nerovnováhy by 
nemalo byť zvýšenie prebytku bežného 
účtu, ale zvýšenie miery rastu, miery 
zamestnanosti a zníženie miery chudoby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Thomas Mann

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1 a. zdôrazňuje, že členské štáty, ktoré 
presadili nutné štrukturálne reformy, sú 
úspešné, pokiaľ ide o obnovu 
konkurencieschopnosti na svetovom trhu, 
vytváranie rastu a pracovných miest 
a budovanie dôvery na finančných 
trhoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Verónica Lope Fontagné

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1 a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili fiškálnu zodpovednosť ako 
spôsob zaručenia hospodárskeho rastu, 
vytvárania pracovných miest a sociálneho 
štátu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 109
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1 a. konštatuje, že Komisia uznala, že 
odvetvia zdravotníctva a sociálnej 
starostlivosti majú významný potenciál 
rastu a predstavujú kľúčové oblasti pre 
investície usilujúce sa o udržateľné 
hospodárstva; vyzýva Komisiu, aby podala 
správu o pokroku dosahovanom 
v rozvojových iniciatívach v rámci 
stratégie Európa 2020, a to v prípade 
investícií do odvetví zdravotníctva 
a sociálnej starostlivosti a so zreteľom na 
kvalitné pracovné miesta;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Inês Cristina Zuber

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1 a. zdôrazňuje potrebu reforiem trhu 
práce s cieľom dôraznejšie sa zamerať na 
podporu kvality práce, lepšie sociálne 
zabezpečenie a boj proti sociálnemu 
vylúčeniu, posilnenie súčasných 
a zavádzanie nových práv pracovníkov, 
podporu zdravia a bezpečnosti pri práci, 
lepšie riadenie sociálnych rizík 
a zosúladenie pracovného 
a mimopracovného života;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 111
Thomas Mann

Návrh uznesenia
Odsek 1 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1 b. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
tým, že spomalenie štrukturálnych 
reforiem alebo zrušenie niektorých ich 
častí vedie k bezprostrednému odlivu 
kapitálu, ktorý má ďalekosiahle následky 
na rast a vytváranie pracovných miest;  

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Thomas Mann

Návrh uznesenia
Odsek 1 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1 c. vyzýva partnerov, aby využili 
flexibilitu, ktorá je už stanovená 
v pravidlách a dohodách, ak by členské 
štáty čelili nadmernej makroekonomickej 
nerovnováhe, a to bez toho, aby tieto 
pravidlá a dohody zmenili;  

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. Je znepokojený tým, že EÚ sa nachádza 
v investičnej pasci, pričom investície klesli 
o viac než 400 miliárd EUR v porovnaní s 
vrcholom v roku 2007, a dnes sú takmer 20 
% pod úrovňou pred krízou; varuje, že 
pokles bol ešte väčší v periférnych 
členských štátoch, kde bola fiškálna 
konsolidácie viac akútna;

2.  je znepokojený tým, že EÚ sa nachádza 
v investičnej pasci, pričom investície klesli 
o viac než 400 miliárd EUR v porovnaní s 
vrcholom v roku 2007, a dnes sú takmer 20 
% pod úrovňou pred krízou; varuje, že 
pokles bol ešte väčší v periférnych 
členských štátoch, kde bola fiškálna 
konsolidácie viac akútna; opäť zdôrazňuje 
potenciál zamestnanosti ekologického 
hospodárstva, ktoré by podľa odhadov 
Komisie mohlo do roku 2020 priniesť 
5 miliónov pracovných miest len 
v sektoroch energetickej účinnosti 
a energie z obnoviteľných zdrojov, a to za 
predpokladu, že sa zavedú ambiciózne 
politiky v oblasti klímy a energetiky; 
vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
dostatočnú úroveň investícií do týchto 
odvetví a predvídali budúce zručnosti 
pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. Je znepokojený tým, že EÚ sa nachádza 
v investičnej pasci, pričom investície klesli 
o viac než 400 miliárd EUR v porovnaní s 
vrcholom v roku 2007, a dnes sú takmer 20 
% pod úrovňou pred krízou; varuje, že 
pokles bol ešte väčší v periférnych 
členských štátoch, kde bola fiškálna 
konsolidácie viac akútna;

2. je znepokojený tým, že investície EÚ 
klesli o viac než 400 miliárd EUR v 
porovnaní s vrcholom v roku 2007, a dnes 
sú takmer 20 % pod úrovňou pred krízou; 
varuje, že pokles bol ešte väčší v 
periférnych členských štátoch, kde bola 
fiškálna konsolidácie viac akútna;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 115
Jeroen Lenaers

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. Je znepokojený tým, že EÚ sa nachádza 
v investičnej pasci, pričom investície klesli 
o viac než 400 miliárd EUR v porovnaní s 
vrcholom v roku 2007, a dnes sú takmer 20 
% pod úrovňou pred krízou; varuje, že 
pokles bol ešte väčší v periférnych 
členských štátoch, kde bola fiškálna 
konsolidácie viac akútna;

2. je znepokojený tým, že investície v EÚ v 
ostatných rokoch významne klesli a dnes 
sú takmer 20 % pod úrovňou pred krízou; 
varuje, že pokles bol ešte väčší v 
periférnych členských štátoch, kde bola 
fiškálna konsolidácie viac akútna; víta 
investičný plán, ktorý navrhol predseda 
Európskej komisie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. Víta skutočnosť, že jeden z troch 
hlavných pilierov stratégie Komisie pre 
rok 2015 sú investície, a vyzýva na čo 
najrýchlejšie vykonanie plánu; považuje 
za krok vpred, že príspevky členských 
štátov do tohto plánu sú vylúčené z cieľov 
deficitu;

3. víta skutočnosť, že jeden z troch pilierov 
stratégie Komisie pre rok 2015 sú 
investície, a žiada, aby sa plán čo 
najrýchlejšie vykonal; považuje za krok 
vpred, že príspevky členských štátov do 
tohto plánu – ako je stanovené v oznámení 
Komisie o flexibilite – sú vylúčené z 
cieľov deficitu; berie na vedomie 
rozhodnutie Komisie povoliť členským 
štátom v rámci preventívnej časti Paktu 
stability a rastu dočasne sa odchýliť od 
plnenia svojho strednodobého cieľa alebo 
paktu úprav s cieľom začleniť investície 
do oblastí štrukturálnej politiky a politiky 
súdržnosti, transeurópskych sietí a 
Nástroj na prepájanie Európy, ako aj 
vnútroštátneho spolufinancovania 
projektov, ktoré sú tiež spolufinancované 
Európskym fondom pre strategické 
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investície;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. Víta skutočnosť, že jeden z troch 
hlavných pilierov stratégie Komisie pre rok 
2015 sú investície, a vyzýva na čo 
najrýchlejšie vykonanie plánu; považuje za 
krok vpred, že príspevky členských štátov 
do tohto plánu sú vylúčené z cieľov 
deficitu;

3. víta skutočnosť, že jeden z troch 
hlavných pilierov stratégie Komisie pre rok 
2015 sú investície, pod podmienkou, že 
investície sú inteligentné, inkluzívne a 
udržateľné a spĺňajú výberové kritériá 
politík súdržnosti, a požaduje vykonanie 
plánu; považuje za krok vpred, že 
príspevky členských štátov do tohto plánu 
sú vylúčené z cieľov deficitu; zdôrazňuje 
nutnosť zvýšiť verejné sociálne investície 
do primeraných systémov sociálnej 
ochrany, ktoré umožňujú sociálne služby, 
ako sa zdôrazňuje v balíku Komisie o 
sociálnych investíciách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. Víta skutočnosť, že jeden z troch 
hlavných pilierov stratégie Komisie pre rok 
2015 sú investície, a vyzýva na čo 
najrýchlejšie vykonanie plánu; považuje za 
krok vpred, že príspevky členských štátov 
do tohto plánu sú vylúčené z cieľov 

3. berie na vedomie skutočnosť, že jeden z 
troch hlavných pilierov stratégie Komisie 
pre rok 2015 sú investície, a vyzýva na čo 
najrýchlejšie vykonanie plánu; považuje za 
krok vpred, že príspevky členských štátov 
do tohto plánu sú vylúčené z cieľov 
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deficitu; deficitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Jeroen Lenaers

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. Víta skutočnosť, že jeden z troch 
hlavných pilierov stratégie Komisie pre rok 
2015 sú investície, a vyzýva na čo 
najrýchlejšie vykonanie plánu; považuje za 
krok vpred, že príspevky členských štátov 
do tohto plánu sú vylúčené z cieľov 
deficitu;

3. víta skutočnosť, že jeden z troch 
hlavných pilierov stratégie Komisie pre rok 
2015 sú investície, a vyzýva na čo 
najrýchlejšie vykonanie plánu; berie na 
vedomie skutočnosť, že príspevky 
členských štátov do Európskeho fondu pre 
strategické investície sa nebudú zarátavať 
pri určovaní fiškálnej úpravy v rámci 
preventívnej alebo nápravnej časti Paktu 
stability a rastu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3 a. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že „sociálny pilier“ nie je 
súčasťou integrovaného prístupu ročného 
prieskumu rastu na rok 2015, ktorý 
podceňuje potrebu a význam rozvíjania 
opatrení týkajúcich sa sociálnych 
investícií, najmä v oblasti sociálnych 
inovácií, sociálneho podnikania a 
sociálnej zodpovednosti podnikov ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 121
Evelyn Regner

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3 a. ďalej žiada, aby sa uplatňovalo „zlaté 
pravidlo“, podľa ktorého sú udržateľné 
a produktívne verejné investície, 
s výnimkou investičného plánu, vyňaté 
z cieľov deficitu, aby sa zmenšila 
investičná medzera a podporilo sa 
hospodárstvo a vytváranie pracovných 
miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Verónica Lope Fontagné

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3 a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili, aby sa investičný plán 
používal v udržateľných oblastiach, ktoré 
môžu vytvárať pridanú hodnotu v 
hospodárstve EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Verónica Lope Fontagné

Návrh uznesenia
Odsek 3 b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3 b. domnieva sa, že tri hlavné piliere 
stratégie Komisie na rok 2015 sa musia 
vykonávať spoločne s cieľom podporovať 
investície zodpovedným spôsobom v tých 
oblastiach, ktoré majú reálny vplyv na 
rast a vytváranie pracovných miest, 
napríklad v digitálnom hospodárstve, 
ekologických sektoroch a zdravotnej 
starostlivosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Sofia Ribeiro

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že Európsky fond pre 
strategické investície (EFSI) bude 
založený na recyklovaných zdrojoch EÚ a 
nebude získavať „čerstvá“ čerstvé verejné 
peniaze okrem 5 miliárd EUR od 
Európskej investičnej banky; zdôrazňuje 
riziko nedostatočného objemu fondu na 
základe príliš optimistických 
predpokladoch pravdepodobnosti 
prilákania väčšiny potrebných finančných 
prostriedkov od súkromných investorov; 
vyzýva Komisiu, aby zvážila použitie 
ročných ziskov EIB a nevyplatených 
dividend na zvýšenie zdrojov bez toho, aby 
došlo k ohrozeniu ratingu AAA banky; 
vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosti 
využitia prostriedkov z rozpočtu EÚ a 
ďalších nových zdrojov, aby sa 
zabezpečilo, že splnenie cieľov bude 
úspešné;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 125
Maria Arena, Hugues Bayet

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že Európsky fond pre 
strategické investície (EFSI) bude založený 
na recyklovaných zdrojoch EÚ a nebude 
získavať „čerstvá“ čerstvé verejné peniaze 
okrem 5 miliárd EUR od Európskej 
investičnej banky; zdôrazňuje riziko 
nedostatočného objemu fondu na základe 
príliš optimistických predpokladoch 
pravdepodobnosti prilákania väčšiny 
potrebných finančných prostriedkov od 
súkromných investorov; vyzýva Komisiu, 
aby zvážila použitie ročných ziskov EIB a 
nevyplatených dividend na zvýšenie 
zdrojov bez toho, aby došlo k ohrozeniu 
ratingu AAA banky; vyzýva Komisiu, aby 
preskúmala možnosti využitia prostriedkov 
z rozpočtu EÚ a ďalších nových zdrojov, 
aby sa zabezpečilo, že splnenie cieľov bude 
úspešné;

4. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že Európsky fond pre 
strategické investície (EFSI) bude založený 
na recyklovaných zdrojoch EÚ a nebude 
získavať „čerstvé“ verejné peniaze okrem 5 
miliárd EUR od Európskej investičnej 
banky; zdôrazňuje riziko nedostatočného 
objemu fondu na základe príliš 
optimistických predpokladoch 
pravdepodobnosti prilákania väčšiny 
potrebných finančných prostriedkov od 
súkromných investorov; vyzýva ECB, aby 
zvážila zmenu povahy, a to od metodiky 
výlučne založenej na komerčnom 
bankovníctve a ratingu AAA smerom 
k metodike založenej na modeli posúdenia 
rizika projektu, kde sa vychádza 
z vymedzených kritérií a transparentnosti; 
vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosti 
využitia prostriedkov z rozpočtu EÚ a 
ďalších nových zdrojov, aby sa 
zabezpečilo, že splnenie cieľov bude 
úspešné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Sven Schulze

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že Európsky fond pre 

4. víta existenciu Európskeho fondu pre 
strategické investície (EFSI) a jeho 
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strategické investície (EFSI) bude založený 
na recyklovaných zdrojoch EÚ a nebude 
získavať „čerstvá“ čerstvé verejné peniaze 
okrem 5 miliárd EUR od Európskej 
investičnej banky; zdôrazňuje riziko 
nedostatočného objemu fondu na základe 
príliš optimistických predpokladoch 
pravdepodobnosti prilákania väčšiny 
potrebných finančných prostriedkov od 
súkromných investorov; vyzýva Komisiu, 
aby zvážila použitie ročných ziskov EIB a 
nevyplatených dividend na zvýšenie 
zdrojov bez toho, aby došlo k ohrozeniu 
ratingu AAA banky; vyzýva Komisiu, aby 
preskúmala možnosti využitia prostriedkov 
z rozpočtu EÚ a ďalších nových zdrojov, 
aby sa zabezpečilo, že splnenie cieľov bude 
úspešné;

významný príspevok 5 miliárd EUR od 
Európskej investičnej banky; vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala možnosti 
využitia schválených prostriedkov z 
rozpočtu EÚ a ďalších možných 
nevyužitých zdrojov, aby sa zabezpečilo, 
že splnenie cieľov bude úspešné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Thomas Mann

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že Európsky fond pre 
strategické investície (EFSI) bude založený 
na recyklovaných zdrojoch EÚ a nebude 
získavať „čerstvá“ čerstvé verejné peniaze 
okrem 5 miliárd EUR od Európskej 
investičnej banky; zdôrazňuje riziko 
nedostatočného objemu fondu na základe 
príliš optimistických predpokladoch 
pravdepodobnosti prilákania väčšiny 
potrebných finančných prostriedkov od 
súkromných investorov; vyzýva Komisiu, 
aby zvážila použitie ročných ziskov EIB a 
nevyplatených dividend na zvýšenie 
zdrojov bez toho, aby došlo k ohrozeniu 
ratingu AAA banky; vyzýva Komisiu, aby 
preskúmala možnosti využitia 

4. víta skutočnosť, že Európsky fond pre 
strategické investície (EFSI) nebude 
získavať „čerstvé“ verejné peniaze okrem 5 
miliárd EUR od Európskej investičnej 
banky; podporuje stratégiu predsedu 
Európskej komisie Jean-Clauda Junckera 
zameranú na prilákanie väčšiny 
potrebných finančných prostriedkov od 
súkromných investorov;



AM\1047155SK.doc 67/122 PE546.787v01-00

SK

prostriedkov z rozpočtu EÚ a ďalších 
nových zdrojov, aby sa zabezpečilo, že 
splnenie cieľov bude úspešné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Anthea McIntyre

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že Európsky fond pre 
strategické investície (EFSI) bude založený 
na recyklovaných zdrojoch EÚ a nebude 
získavať „čerstvá“ čerstvé verejné peniaze 
okrem 5 miliárd EUR od Európskej 
investičnej banky; zdôrazňuje riziko 
nedostatočného objemu fondu na základe 
príliš optimistických predpokladoch 
pravdepodobnosti prilákania väčšiny 
potrebných finančných prostriedkov od 
súkromných investorov; vyzýva Komisiu, 
aby zvážila použitie ročných ziskov EIB a 
nevyplatených dividend na zvýšenie 
zdrojov bez toho, aby došlo k ohrozeniu 
ratingu AAA banky; vyzýva Komisiu, aby 
preskúmala možnosti využitia 
prostriedkov z rozpočtu EÚ a ďalších 
nových zdrojov, aby sa zabezpečilo, že 
splnenie cieľov bude úspešné;

4. berie na vedomie, že Európsky fond pre 
strategické investície (EFSI) bude založený 
na existujúcich zdrojoch EÚ a nebude 
získavať „čerstvé“ verejné peniaze okrem 5 
miliárd EUR od Európskej investičnej 
banky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Verónica Lope Fontagné

Návrh uznesenia
Odsek 4
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že Európsky fond pre 
strategické investície (EFSI) bude založený 
na recyklovaných zdrojoch EÚ a nebude 
získavať „čerstvá“ čerstvé verejné peniaze 
okrem 5 miliárd EUR od Európskej 
investičnej banky; zdôrazňuje riziko 
nedostatočného objemu fondu na základe 
príliš optimistických predpokladoch 
pravdepodobnosti prilákania väčšiny 
potrebných finančných prostriedkov od 
súkromných investorov; vyzýva Komisiu, 
aby zvážila použitie ročných ziskov EIB a 
nevyplatených dividend na zvýšenie 
zdrojov bez toho, aby došlo k ohrozeniu 
ratingu AAA banky; vyzýva Komisiu, aby 
preskúmala možnosti využitia prostriedkov 
z rozpočtu EÚ a ďalších nových zdrojov, 
aby sa zabezpečilo, že splnenie cieľov bude 
úspešné;

4. berie na vedomie, že Európsky fond pre 
strategické investície (EFSI) bude založený 
na recyklovaných zdrojoch EÚ a nebude 
získavať „čerstvé“ verejné peniaze okrem 5 
miliárd EUR od Európskej investičnej 
banky; zdôrazňuje riziko nedostatočného 
objemu fondu na základe príliš 
optimistických predpokladoch 
pravdepodobnosti prilákania väčšiny 
potrebných finančných prostriedkov od 
súkromných investorov; vyzýva Komisiu, 
aby zvážila použitie ročných ziskov EIB a 
nevyplatených dividend na zvýšenie 
zdrojov bez toho, aby došlo k ohrozeniu 
ratingu AAA banky; vyzýva Komisiu, aby 
preskúmala možnosti využitia prostriedkov 
z rozpočtu EÚ a ďalších nových zdrojov, 
aby sa zabezpečilo, že splnenie cieľov bude 
úspešné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Inês Cristina Zuber

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že Európsky fond pre 
strategické investície (EFSI) bude založený 
na recyklovaných zdrojoch EÚ a nebude 
získavať „čerstvá“ čerstvé verejné peniaze 
okrem 5 miliárd EUR od Európskej 
investičnej banky; zdôrazňuje riziko 
nedostatočného objemu fondu na základe 
príliš optimistických predpokladoch 
pravdepodobnosti prilákania väčšiny 
potrebných finančných prostriedkov od 
súkromných investorov; vyzýva Komisiu, 

4. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že Európsky fond pre 
strategické investície (EFSI) bude založený 
na recyklovaných zdrojoch EÚ a nebude 
získavať „čerstvá“ čerstvé verejné peniaze 
okrem 5 miliárd EUR od Európskej 
investičnej banky; zdôrazňuje riziko 
nedostatočného objemu fondu na základe 
príliš optimistických predpokladoch 
pravdepodobnosti prilákania väčšiny 
potrebných finančných prostriedkov od 
súkromných investorov; vyzýva Komisiu, 
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aby zvážila použitie ročných ziskov EIB a 
nevyplatených dividend na zvýšenie 
zdrojov bez toho, aby došlo k ohrozeniu 
ratingu AAA banky; vyzýva Komisiu, aby 
preskúmala možnosti využitia prostriedkov 
z rozpočtu EÚ a ďalších nových zdrojov, 
aby sa zabezpečilo, že splnenie cieľov bude 
úspešné;

aby zvážila použitie ročných ziskov EIB a 
nevyplatených dividend na zvýšenie 
zdrojov bez toho, aby došlo k ohrozeniu 
ratingu AAA banky; vyzýva Komisiu, aby 
preskúmala možnosti využitia prostriedkov 
z rozpočtu EÚ a ďalších nových zdrojov, 
aby sa zabezpečilo, že splnenie cieľov bude 
úspešné; vyzýva Komisiu, aby mobilizovala 
tieto finančné prostriedky s cieľom 
dokončiť verejné projekty, a nie na 
vytváranie verejno-súkromných 
partnerstiev; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Jeroen Lenaers

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že Európsky fond pre 
strategické investície (EFSI) bude založený 
na recyklovaných zdrojoch EÚ a nebude 
získavať „čerstvá“ čerstvé verejné peniaze 
okrem 5 miliárd EUR od Európskej 
investičnej banky; zdôrazňuje riziko 
nedostatočného objemu fondu na základe 
príliš optimistických predpokladoch 
pravdepodobnosti prilákania väčšiny 
potrebných finančných prostriedkov od 
súkromných investorov; vyzýva Komisiu, 
aby zvážila použitie ročných ziskov EIB a 
nevyplatených dividend na zvýšenie 
zdrojov bez toho, aby došlo k ohrozeniu 
ratingu AAA banky; vyzýva Komisiu, aby 
preskúmala možnosti využitia prostriedkov 
z rozpočtu EÚ a ďalších nových zdrojov, 
aby sa zabezpečilo, že splnenie cieľov bude 
úspešné;

4. berie na vedomie skutočnosť, že 
Európsky fond pre strategické investície 
(EFSI) bude založený na existujúcich 
zdrojoch EÚ a nebude získavať „čerstvé“ 
verejné peniaze okrem 5 miliárd EUR od 
Európskej investičnej banky; zdôrazňuje 
riziko nedostatočného objemu fondu na 
základe príliš optimistických 
predpokladoch pravdepodobnosti 
prilákania väčšiny potrebných finančných 
prostriedkov od súkromných investorov; 
vyzýva Komisiu, aby zvážila použitie 
ročných ziskov EIB a nevyplatených 
dividend na zvýšenie zdrojov bez toho, aby 
došlo k ohrozeniu ratingu AAA banky; 
vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosti 
využitia prostriedkov z rozpočtu EÚ a 
ďalších nových zdrojov, aby sa 
zabezpečilo, že splnenie cieľov bude 
úspešné;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 132
Maria Arena, Hugues Bayet

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4 a. vyzýva Komisiu a Európsku 
investičnú banku, aby posúdili vplyv 
hospodárskej krízy v súvislosti 
s bankovým systémom a konečnými 
prijímateľmi finančných prostriedkov 
EIB, najmä pokiaľ ide o MSP, sektor 
sociálneho hospodárstva a štátne podniky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4 a. domnieva sa, že nato, aby táto 
investičná stratégia mala skutočný vplyv 
na hospodárstvo EÚ, by EFSI nemal byť 
iba mimoriadnym finančným nástrojom, 
ale mal by sa stať mechanizmom 
štrukturálnych investícií, ktorý by EÚ 
umožňoval zapĺňať investičnú medzeru, 
ktorá sa vytvorila v priebehu rokov; ďalej 
sa domnieva, že je nutné, aby si EÚ 
vytvorila systém skutočných vlastných 
zdrojov EÚ, ktoré by sa mohli odobrať 
z časti príjmov EFSI, ktoré by sa mali 
použiť na financovanie nástrojov 
sociálnej starostlivosti v celej EÚ, ako sú 
systém pracovnej mobility a systém dávok 
v nezamestnanosti;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 134
Thomas Mann

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje skutočnosť, že EFSI musí 
byť zameraný na vytváranie nových 
investícií v oblastiach, kde je nízka chuť 
investovať, skôr než nahrádzať investície, 
ktoré by boli vytvorené inde (vytesnenie), 
alebo vysoko ziskové investície, ktoré by 
sa uskutočnili tak či tak (mŕtva váha); 
vyzýva Komisiu, aby zahrnula a 
podporovala sociálne investície, ktoré 
nielen vytvárajú finančnú návratnosť, ale 
podnecujú priaznivé sociálne účinky, ako 
sú investície do ľudského kapitálu alebo 
investície s veľkým vplyvom na tvorbu 
pracovných miest a znižovanie chudoby; 
opakuje svoju výzvu na realizáciu 
strategického vykonávacieho plánu (SIP);

5. zdôrazňuje skutočnosť, že EFSI musí 
byť zameraný na vytváranie nových 
investícií v oblastiach, kde je nízka chuť 
investovať, skôr než nahrádzať investície, 
ktoré by boli vytvorené inde (vytesnenie), 
alebo vysoko ziskové investície, ktoré by 
sa uskutočnili tak či tak (mŕtva váha); 
vyzýva Komisiu, aby zahrnula a 
podporovala sociálne investície, ktoré 
nevytvárajú finančnú návratnosť a 
podnecujú priaznivé sociálne účinky, ako 
sú investície do ľudského kapitálu alebo 
investície s veľkým vplyvom na tvorbu 
pracovných miest a znižovanie chudoby; 
opakuje svoju výzvu na realizáciu 
strategického vykonávacieho plánu (SIP);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje skutočnosť, že EFSI musí 
byť zameraný na vytváranie nových 
investícií v oblastiach, kde je nízka chuť 
investovať, skôr než nahrádzať investície, 
ktoré by boli vytvorené inde (vytesnenie), 
alebo vysoko ziskové investície, ktoré by 
sa uskutočnili tak či tak (mŕtva váha); 
vyzýva Komisiu, aby zahrnula a 

5. zdôrazňuje skutočnosť, že EFSI musí 
byť zameraný na vytváranie nových 
investícií v oblastiach, kde je nízka chuť 
investovať, skôr než nahrádzať investície, 
ktoré by boli vytvorené inde (vytesnenie), 
alebo vysoko ziskové investície, ktoré by 
sa uskutočnili tak či tak (mŕtva váha); 
vyzýva Komisiu, aby zahrnula a 
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podporovala sociálne investície, ktoré 
nielen vytvárajú finančnú návratnosť, ale 
podnecujú priaznivé sociálne účinky, ako 
sú investície do ľudského kapitálu alebo 
investície s veľkým vplyvom na tvorbu 
pracovných miest a znižovanie chudoby; 
opakuje svoju výzvu na realizáciu 
strategického vykonávacieho plánu (SIP);

podporovala sociálne investície, ktoré 
nielen vytvárajú finančnú návratnosť, ale 
podnecujú priaznivé sociálne účinky, ako 
sú investície do ľudského kapitálu, 
investície s veľkým vplyvom na tvorbu 
pracovných miest alebo sociálne 
začleňovanie a znižovanie chudoby, ako 
sú systémy sociálnej ochrany a sociálne 
služby, alebo investície do sociálneho 
hospodárstva; opakuje svoju výzvu na 
realizáciu strategického vykonávacieho 
plánu (SIP);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Sofia Ribeiro

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje skutočnosť, že EFSI musí 
byť zameraný na vytváranie nových 
investícií v oblastiach, kde je nízka chuť 
investovať, skôr než nahrádzať investície, 
ktoré by boli vytvorené inde (vytesnenie), 
alebo vysoko ziskové investície, ktoré by 
sa uskutočnili tak či tak (mŕtva váha); 
vyzýva Komisiu, aby zahrnula a 
podporovala sociálne investície, ktoré 
nielen vytvárajú finančnú návratnosť, ale 
podnecujú priaznivé sociálne účinky, ako 
sú investície do ľudského kapitálu alebo 
investície s veľkým vplyvom na tvorbu 
pracovných miest a znižovanie chudoby; 
opakuje svoju výzvu na realizáciu 
strategického vykonávacieho plánu (SIP);

5. zdôrazňuje skutočnosť, že EFSI musí 
byť zameraný na vytváranie nových 
investícií v oblastiach, kde je nízka chuť 
investovať, skôr než nahrádzať investície, 
ktoré by boli vytvorené inde (vytesnenie), 
alebo vysoko ziskové investície, ktoré by 
sa uskutočnili tak či tak (mŕtva váha); 
vyzýva Komisiu, aby zahrnula a 
podporovala sociálne investície, ktoré 
nielen vytvárajú finančnú návratnosť, ale 
podnecujú priaznivé sociálne účinky, ako 
sú investície do ľudského kapitálu alebo 
investície s veľkým vplyvom na tvorbu 
pracovných miest, sociálne začleňovanie a 
znižovanie chudoby; opakuje svoju výzvu 
na realizáciu strategického vykonávacieho 
plánu (SIP);

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 137
Inês Cristina Zuber

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje skutočnosť, že EFSI musí 
byť zameraný na vytváranie nových 
investícií v oblastiach, kde je nízka chuť 
investovať, skôr než nahrádzať investície, 
ktoré by boli vytvorené inde (vytesnenie), 
alebo vysoko ziskové investície, ktoré by 
sa uskutočnili tak či tak (mŕtva váha); 
vyzýva Komisiu, aby zahrnula a 
podporovala sociálne investície, ktoré 
nielen vytvárajú finančnú návratnosť, ale 
podnecujú priaznivé sociálne účinky, ako 
sú investície do ľudského kapitálu alebo 
investície s veľkým vplyvom na tvorbu 
pracovných miest a znižovanie chudoby; 
opakuje svoju výzvu na realizáciu 
strategického vykonávacieho plánu (SIP);

5. zdôrazňuje skutočnosť, že EFSI musí 
byť zameraný na vytváranie nových 
investícií v oblastiach, kde je nízka chuť 
investovať, skôr než nahrádzať investície, 
ktoré by boli vytvorené inde (vytesnenie), 
alebo vysoko ziskové investície, ktoré by 
sa uskutočnili tak či tak (mŕtva váha); 
vyzýva Komisiu, aby zahrnula a 
podporovala sociálne investície, ktoré 
nielen vytvárajú finančnú návratnosť, ale 
podnecujú priaznivé sociálne účinky, ako 
sú investície do ľudského kapitálu alebo 
investície s veľkým vplyvom na tvorbu 
kvalitných pracovných miest so 
zaručenými právami a znižovanie 
chudoby; opakuje svoju výzvu na 
realizáciu strategického vykonávacieho 
plánu (SIP);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje skutočnosť, že EFSI musí 
byť zameraný na vytváranie nových 
investícií v oblastiach, kde je nízka chuť 
investovať, skôr než nahrádzať investície, 
ktoré by boli vytvorené inde (vytesnenie), 
alebo vysoko ziskové investície, ktoré by 
sa uskutočnili tak či tak (mŕtva váha); 
vyzýva Komisiu, aby zahrnula a 
podporovala sociálne investície, ktoré 

5. zdôrazňuje skutočnosť, že EFSI musí 
byť zameraný na vytváranie nových 
investícií v oblastiach, kde je nízka chuť 
investovať, skôr než nahrádzať investície, 
ktoré by boli vytvorené inde (vytesnenie), 
alebo vysoko ziskové investície, ktoré by 
sa uskutočnili tak či tak (mŕtva váha); 
vyzýva Komisiu, aby zahrnula a 
podporovala investície, ktoré nielen 
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nielen vytvárajú finančnú návratnosť, ale 
podnecujú priaznivé sociálne účinky, ako 
sú investície do ľudského kapitálu alebo 
investície s veľkým vplyvom na tvorbu 
pracovných miest a znižovanie chudoby; 
opakuje svoju výzvu na realizáciu 
strategického vykonávacieho plánu (SIP);

vytvárajú finančnú návratnosť, ale prinesú 
vytváranie udržateľných pracovných 
miest, ako sú investície do ľudského 
kapitálu alebo investície s veľkým 
vplyvom na tvorbu pracovných miest a 
znižovanie chudoby; opakuje svoju výzvu 
na realizáciu strategického vykonávacieho 
plánu (SIP);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Marian Harkin

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. zdôrazňuje skutočnosť, že EFSI musí 
byť zameraný na vytváranie nových 
investícií v oblastiach, kde je nízka chuť 
investovať, skôr než nahrádzať investície, 
ktoré by boli vytvorené inde (vytesnenie), 
alebo vysoko ziskové investície, ktoré by 
sa uskutočnili tak či tak (mŕtva váha); 
vyzýva Komisiu, aby zahrnula a 
podporovala sociálne investície, ktoré 
nielen vytvárajú finančnú návratnosť, ale 
podnecujú priaznivé sociálne účinky, ako 
sú investície do ľudského kapitálu alebo 
investície s veľkým vplyvom na tvorbu 
pracovných miest a znižovanie chudoby; 
opakuje svoju výzvu na realizáciu 
strategického vykonávacieho plánu (SIP);

5. zdôrazňuje skutočnosť, že EFSI musí 
byť zameraný na vytváranie nových 
investícií v oblastiach, kde je nízka chuť 
investovať, skôr než nahrádzať investície, 
ktoré by boli vytvorené inde (vytesnenie), 
alebo vysoko ziskové investície, ktoré by 
sa uskutočnili tak či tak (mŕtva váha); 
vyzýva Komisiu, aby tiež zahrnula a 
podporovala sociálne investície, ktoré 
nielen vytvárajú finančnú návratnosť, ale 
podnecujú priaznivé sociálne účinky, ako 
sú investície do ľudského kapitálu, 
investície s veľkým vplyvom na tvorbu 
pracovných miest alebo sociálne 
začleňovanie a znižovanie chudoby alebo 
investície do sociálneho hospodárstva; 
opakuje svoju výzvu na realizáciu 
strategického vykonávacieho plánu (SIP);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Maria Arena, Hugues Bayet
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Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5 a. zdôrazňuje, že na obnovenie rastu a 
vytvárania pracovných miest v Európe sa 
opäť využíva verejný kapitál, ktorý na 
kompenzovanie neochoty súkromného 
sektora riskovať, preberá úlohu 
rizikového kapitálu; v tejto súvislosti 
pripomína veľmi sporné výsledky cielenej 
dlhodobejšej refinančnej operácie, ktorú 
ECB spustila v roku 2014;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Javi López

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5 a. žiada EFSI, aby uprednostňoval tie 
projekty, ktoré budú vytvárať nové 
kvalitné miesta; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, že projekty financované EFSI 
nebudú podporovať alebo udržiavať 
projekty vytvárajúce neisté pracovné 
miesta a sociálny damping; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 6
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby uprednostnila 
investície do hospodársky slabších 
regiónov, ktoré trpia vysokou 
nezamestnanosťou, a do MSP v týchto 
regiónoch, vzhľadom na ich veľmi 
obmedzený prístup k financovaniu, aby sa 
zabezpečilo, že tieto snahy budú mať 
významný vplyv tam, kde sú najviac 
potrebné;

6. vyzýva Komisiu, aby uprednostnila 
investície do hospodársky slabších 
regiónov, ktoré trpia vysokou 
nezamestnanosťou, a do MSP v týchto 
regiónoch, vzhľadom na ich veľmi 
obmedzený prístup k financovaniu, aby sa 
zabezpečilo, že tieto snahy budú mať 
významný vplyv tam, kde sú najviac 
potrebné; podporuje názor Komisie na 
potrebu kvalifikovaných pracovných síl 
v rastúcich sektoroch, ako sú digitálne 
hospodárstvo, ekologické sektory 
a zdravotná starostlivosť; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Danuta Jazłowiecka

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby uprednostnila 
investície do hospodársky slabších 
regiónov, ktoré trpia vysokou 
nezamestnanosťou, a do MSP v týchto 
regiónoch, vzhľadom na ich veľmi 
obmedzený prístup k financovaniu, aby sa 
zabezpečilo, že tieto snahy budú mať 
významný vplyv tam, kde sú najviac 
potrebné;

6. vyzýva Komisiu, aby uprednostnila 
investície do hospodársky slabších 
regiónov, ktoré trpia vysokou 
nezamestnanosťou, a do MSP v týchto 
regiónoch, vzhľadom na ich veľmi 
obmedzený prístup k financovaniu, aby sa 
zabezpečilo, že tieto snahy budú mať 
významný vplyv tam, kde sú najviac 
potrebné; pri výbere sa riadne zohľadňujú 
ekonomické charakteristiky investícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Javi López



AM\1047155SK.doc 77/122 PE546.787v01-00

SK

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby uprednostnila 
investície do hospodársky slabších 
regiónov, ktoré trpia vysokou 
nezamestnanosťou, a do MSP v týchto 
regiónoch, vzhľadom na ich veľmi 
obmedzený prístup k financovaniu, aby sa 
zabezpečilo, že tieto snahy budú mať 
významný vplyv tam, kde sú najviac 
potrebné;

6. vyzýva Komisiu, aby uprednostnila 
investície do hospodársky slabších 
regiónov, ktoré trpia vysokou 
nezamestnanosťou, a do MSP v týchto 
regiónoch, vzhľadom na ich veľmi 
obmedzený prístup k financovaniu, aby sa 
zabezpečilo, že tieto snahy budú mať 
významný vplyv tam, kde sú najviac 
potrebné, a aby venovala pozornosť 
naprieč EIB tým projektom, ktoré 
umožnia vytváranie pracovných miest, 
s osobitným zameraním na projekty 
týkajúce sa vytvárania zamestnanosti 
mladých ľudí, zvyšujúce podiel žien na 
trhu práce, znižujúce dlhodobú 
nezamestnanosť a zlepšujúce možnosti 
znevýhodnených skupín zabezpečiť si 
prácu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Marian Harkin

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby uprednostnila 
investície do hospodársky slabších 
regiónov, ktoré trpia vysokou 
nezamestnanosťou, a do MSP v týchto 
regiónoch, vzhľadom na ich veľmi 
obmedzený prístup k financovaniu, aby sa 
zabezpečilo, že tieto snahy budú mať 
významný vplyv tam, kde sú najviac 
potrebné;

6. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
investície do hospodársky slabších 
regiónov, ktoré trpia vysokou 
nezamestnanosťou, a do MSP v týchto 
regiónoch, vzhľadom na ich veľmi 
obmedzený prístup k financovaniu, aby sa 
zabezpečilo, že tieto snahy budú mať 
významný vplyv tam, kde sú najviac 
potrebné;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 146
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby uprednostnila 
investície do hospodársky slabších 
regiónov, ktoré trpia vysokou 
nezamestnanosťou, a do MSP v týchto 
regiónoch, vzhľadom na ich veľmi 
obmedzený prístup k financovaniu, aby sa 
zabezpečilo, že tieto snahy budú mať 
významný vplyv tam, kde sú najviac 
potrebné;

6. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 
optimálne prideľovanie kapitálu 
a uprednostnila investície, ktoré budú mať 
pozitívny vplyv na vytváranie pracovných 
miest a v podnikateľskom prostredí pre 
MSP, vzhľadom na ich veľmi obmedzený 
prístup k financovaniu, aby sa zabezpečilo, 
že tieto snahy budú mať významný vplyv 
tam, kde sú najviac potrebné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Lampros Fountoulis

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. vyzýva Komisiu, aby uprednostnila 
investície do hospodársky slabších 
regiónov, ktoré trpia vysokou 
nezamestnanosťou, a do MSP v týchto 
regiónoch, vzhľadom na ich veľmi 
obmedzený prístup k financovaniu, aby sa 
zabezpečilo, že tieto snahy budú mať 
významný vplyv tam, kde sú najviac 
potrebné;

6. vyzýva Komisiu, aby uprednostnila 
a monitorovala investície do hospodársky 
slabších regiónov, ktoré trpia vysokou 
nezamestnanosťou, a do MSP v týchto 
regiónoch, vzhľadom na ich veľmi 
obmedzený prístup k financovaniu, aby sa 
zabezpečilo, že tieto snahy budú mať 
významný vplyv tam, kde sú najviac 
potrebné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Sofia Ribeiro
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Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6 a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
riešili otázku špecifických posilnených 
mechanizmov na vykonávanie 
investičných programov 
v najvzdialenejších regiónoch, ktorých 
odľahlosť, geografická roztrúsenosť, 
krehké hospodárstva a prírodné 
obmedzenia vedú k prehĺbeným 
nerovnostiam pri prístupe k pracovným 
príležitostiam, tovaru a službám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Verónica Lope Fontagné

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6 a. vyzýva Komisiu, aby pri 
programovaní investičného plánu, najmä 
pokiaľ ide o širokopásmové pokrytie, 
vzala do úvahy regióny závažne a trvalo 
znevýhodnené prírodnými a 
demografickými podmienkami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Sofia Ribeiro

Návrh uznesenia
Odsek 7
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva Komisiu, aby preskúmala a 
zlepšila iniciatívu pre projektové dlhopisy 
EÚ – EIB, ktorá začala ako pilotný projekt 
v roku 2012 na zhrnutie plánu investícií s 
cieľom posilniť jeho úlohu pri podpore 
zamestnanosti; v tejto súvislosti pripomína 
dlhopisy so sociálnym vplyvom zahrnuté v 
SIP;

7. vyzýva Komisiu, aby preskúmala a 
zlepšila iniciatívu pre projektové dlhopisy 
EÚ – EIB, ktorá začala ako pilotný projekt 
v roku 2012 na zhrnutie plánu investícií s 
cieľom posilniť jeho úlohu pri podpore 
zamestnanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Thomas Mann

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva Komisiu, aby preskúmala a 
zlepšila iniciatívu pre projektové dlhopisy 
EÚ – EIB, ktorá začala ako pilotný projekt 
v roku 2012 na zhrnutie plánu investícií s 
cieľom posilniť jeho úlohu pri podpore 
zamestnanosti; v tejto súvislosti pripomína 
dlhopisy so sociálnym vplyvom zahrnuté v 
SIP;

7. vyzýva Komisiu, aby dôkladne 
preskúmala a zlepšila iniciatívu pre 
projektové dlhopisy EÚ – EIB, ktorá začala 
ako pilotný projekt v roku 2012 na zhrnutie 
plánu investícií s cieľom posilniť jeho 
úlohu pri podpore zamestnanosti; v tejto 
súvislosti pripomína aj podrobné 
preskúmanie dlhopisov so sociálnym 
vplyvom zahrnutých v SIP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Anthea McIntyre

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyzýva Komisiu, aby preskúmala a 
zlepšila iniciatívu pre projektové dlhopisy 

7. vyzýva Komisiu, aby preskúmala a 
zlepšila iniciatívu pre projektové dlhopisy 
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EÚ – EIB, ktorá začala ako pilotný projekt 
v roku 2012 na zhrnutie plánu investícií s 
cieľom posilniť jeho úlohu pri podpore 
zamestnanosti; v tejto súvislosti pripomína 
dlhopisy so sociálnym vplyvom zahrnuté v 
SIP;

EÚ – EIB, ktorá začala ako pilotný projekt 
v roku 2012 s cieľom posilniť jeho úlohu 
pri podpore zamestnanosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh uznesenia
Nadpis 2 – podnadpis 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(1) Zmena zamerania zodpovednej 
politiky na investície, vytváranie 
kvalitných pracovných miest a rast
(Tento pozmeňujúci návrh má byť 
podnadpisom v rámci nadpisu Ambiciózne 
hospodárske politiky pre podporu rastu, 
posilnenie vytvárania kvalitných 
pracovných miest a boj proti deflácii, a to 
medzi odsekmi 7 a 8.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Krisztina Morvai

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7 a. vyzýva Komisiu, aby urýchlene 
vytvorila právny a politický rámec 
vychádzajúci zo zásady rovnakého 
zaobchádzania, aby zmenšila obrovské 
rozdiely, ktoré v súčasnosti existujú 
v odmeňovaní (mzdová medzera) 
a pracovných podmienkach pracovníkov 
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zamestnaných na totožných alebo zásadne 
podobných pozíciách rovnakou 
spoločnosťou (skupinou) v rôznych 
členských štátoch, čo porušuje 
najzákladnejšie hodnoty EÚ vrátane 
nediskriminácie a súdržnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Thomas Mann

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. konštatuje, že Európsky investičný plán 
je nevyhnutným doplnkom úsilia o 
posilnenie vytvárania pracovných miest, 
ale sám o sebe nestačí, aby plne 
kompenzoval nedostatok súkromných a 
národných investícií; víta skutočnosť, že 
ročný prieskum rastu (AGS) 2015 naďalej 
vyzýva na väčšie úsilie krajín s fiškálnym 
manévrovacím priestorom ako 
prostriedkom na podnecovanie 
európskeho dopytu a investícií;

8. konštatuje, že Európsky investičný plán 
je nevyhnutným doplnkom úsilia o 
posilnenie vytvárania pracovných miest a 
sám o sebe je dôležitým nástrojom 
stimulácie súkromných investícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Verónica Lope Fontagné

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. konštatuje, že Európsky investičný plán 
je nevyhnutným doplnkom úsilia o 
posilnenie vytvárania pracovných miest, 
ale sám o sebe nestačí, aby plne 
kompenzoval nedostatok súkromných a 

8. konštatuje, že Európsky investičný plán 
je nevyhnutným doplnkom úsilia o 
posilnenie vytvárania pracovných miest, 
ktorý treba podporiť súkromnými a 
verejnými zdrojmi, aby bol úspešný; víta 
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národných investícií; víta skutočnosť, že 
ročný prieskum rastu (AGS) 2015 naďalej 
vyzýva na väčšie úsilie krajín s fiškálnym 
manévrovacím priestorom ako 
prostriedkom na podnecovanie európskeho 
dopytu a investícií;

skutočnosť, že ročný prieskum rastu (AGS) 
2015 naďalej vyzýva na väčšie úsilie krajín 
s fiškálnym manévrovacím priestorom ako 
prostriedkom na podnecovanie európskeho 
dopytu a investícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Maria Arena, Hugues Bayet

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8 a. v tejto súvislosti naliehavo požaduje, 
aby sa vytvorilo prostredie priaznivé pre 
rozvoj verejných investícií; usiluje sa 
najmä o neutralizáciu pri  požaduje preto 
prispôsobené rozhodnutia Európskej 
centrálnej banky;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 158
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. víta zrýchlenie fiškálnej konsolidácie a 
zavedenie nových hlavných cieľov, ktoré 
sa zameriavajú viac na štrukturálne než 
na cyklické deficity a budú mať priaznivé 
účinky na zamestnanosť a rast; 
konštatuje však, že veľkosť fiškálnych 
multiplikátorov v súčasnej situácii je stále 
veľmi vysoká, a bude nevyhnutne mať 
významný negatívny vplyv na hospodársky 

vypúšťa sa
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rast a tvorbu pracovných miest; vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala možnosť 
zavedenia únikových doložiek, alebo 
oddialenie týchto cieľov, aby sa zabránilo 
ďalšiemu oslabeniu dopytu a ničeniu 
pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
Sven Schulze

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. víta zrýchlenie fiškálnej konsolidácie a 
zavedenie nových hlavných cieľov, ktoré 
sa zameriavajú viac na štrukturálne než na 
cyklické deficity a budú mať priaznivé 
účinky na zamestnanosť a rast; konštatuje 
však, že veľkosť fiškálnych 
multiplikátorov v súčasnej situácii je stále 
veľmi vysoká, a bude nevyhnutne mať 
významný negatívny vplyv na hospodársky 
rast a tvorbu pracovných miest; vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala možnosť 
zavedenia únikových doložiek, alebo 
oddialenie týchto cieľov, aby sa zabránilo 
ďalšiemu oslabeniu dopytu a ničeniu 
pracovných miest;

9. víta zrýchlenie fiškálnej konsolidácie a 
zavedenie nových hlavných cieľov, ktoré 
sa zameriavajú viac na štrukturálne než na 
cyklické deficity a budú mať priaznivé 
účinky na zamestnanosť a rast; konštatuje 
však, že veľkosť fiškálnych 
multiplikátorov v súčasnej situácii je stále 
veľmi vysoká, a bude nevyhnutne mať 
významný negatívny vplyv na hospodársky 
rast a tvorbu pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 160
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. víta zrýchlenie fiškálnej konsolidácie a 9. víta zrýchlenie fiškálnej konsolidácie a 
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zavedenie nových hlavných cieľov, ktoré 
sa zameriavajú viac na štrukturálne než na 
cyklické deficity a budú mať priaznivé 
účinky na zamestnanosť a rast; konštatuje 
však, že veľkosť fiškálnych 
multiplikátorov v súčasnej situácii je stále 
veľmi vysoká, a bude nevyhnutne mať 
významný negatívny vplyv na hospodársky 
rast a tvorbu pracovných miest; vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala možnosť 
zavedenia únikových doložiek, alebo 
oddialenie týchto cieľov, aby sa zabránilo 
ďalšiemu oslabeniu dopytu a ničeniu 
pracovných miest;

zavedenie nových hlavných cieľov, ktoré 
sa zameriavajú viac na štrukturálne než na 
cyklické deficity a budú mať priaznivé 
účinky na zamestnanosť a rast; konštatuje 
však, že veľkosť fiškálnych 
multiplikátorov v súčasnej situácii je stále 
veľmi vysoká, a bude nevyhnutne mať 
významný negatívny vplyv na hospodársky 
rast a tvorbu pracovných miest; vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala možnosť 
zavedenia únikových doložiek, alebo 
oddialenie týchto cieľov, aby sa zabránilo 
ďalšiemu oslabeniu dopytu a ničeniu 
pracovných miest, tak ako to neúspešne 
žiadali niektoré členské štáty, ktoré sa 
dostali do ťažkostí po katastrofálnej 
a nezodpovednej správe vecí verejných;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Thomas Mann

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. víta zrýchlenie fiškálnej konsolidácie a 
zavedenie nových hlavných cieľov, ktoré 
sa zameriavajú viac na štrukturálne než na 
cyklické deficity a budú mať priaznivé 
účinky na zamestnanosť a rast; konštatuje 
však, že veľkosť fiškálnych 
multiplikátorov v súčasnej situácii je stále 
veľmi vysoká, a bude nevyhnutne mať 
významný negatívny vplyv na hospodársky 
rast a tvorbu pracovných miest; vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala možnosť 
zavedenia únikových doložiek, alebo 
oddialenie týchto cieľov, aby sa zabránilo 
ďalšiemu oslabeniu dopytu a ničeniu 
pracovných miest;

9. víta zrýchlenie fiškálnej konsolidácie 
a ďalšie úsilie zamerané na štrukturálne 
reformy, ako aj zavedenie nových 
hlavných cieľov, ktoré sa zameriavajú viac 
na štrukturálne než na cyklické deficity a 
budú mať priaznivé účinky na 
zamestnanosť a rast; podčiarkuje, že vlády 
by mali urobiť všetko, čo je v ich silách, 
aby obnovili konkurencieschopnosť 
s cieľom vytvoriť významný pozitívny 
vplyv na hospodársky rast a tvorbu 
pracovných miest; 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 162
Sofia Ribeiro, Anne Sander

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. víta zrýchlenie fiškálnej konsolidácie a 
zavedenie nových hlavných cieľov, ktoré 
sa zameriavajú viac na štrukturálne než na 
cyklické deficity a budú mať priaznivé 
účinky na zamestnanosť a rast; konštatuje 
však, že veľkosť fiškálnych 
multiplikátorov v súčasnej situácii je stále 
veľmi vysoká, a bude nevyhnutne mať 
významný negatívny vplyv na hospodársky 
rast a tvorbu pracovných miest; vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala možnosť 
zavedenia únikových doložiek, alebo 
oddialenie týchto cieľov, aby sa zabránilo 
ďalšiemu oslabeniu dopytu a ničeniu 
pracovných miest;

9. víta zrýchlenie fiškálnej konsolidácie a 
jej zameranie viac na štrukturálne než na 
cyklické deficity, čo bude mať priaznivé 
účinky na zamestnanosť a rast; konštatuje 
však, že veľkosť fiškálnych 
multiplikátorov v súčasnej situácii je stále 
veľmi vysoká, a bude nevyhnutne mať 
významný negatívny vplyv na hospodársky 
rast a tvorbu pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. víta zrýchlenie fiškálnej konsolidácie a 
zavedenie nových hlavných cieľov, ktoré 
sa zameriavajú viac na štrukturálne než na 
cyklické deficity a budú mať priaznivé 
účinky na zamestnanosť a rast; konštatuje 
však, že veľkosť fiškálnych 
multiplikátorov v súčasnej situácii je stále 
veľmi vysoká, a bude nevyhnutne mať 
významný negatívny vplyv na hospodársky 

9. víta zrýchlenie fiškálnej konsolidácie a 
zavedenie nových hlavných cieľov, ktoré 
sa zameriavajú viac na štrukturálne než na 
cyklické deficity a ktoré by mali mať 
priaznivé účinky na kvalitnú zamestnanosť 
a udržateľný rast; konštatuje však, že 
veľkosť fiškálnych multiplikátorov v 
súčasnej situácii je stále veľmi vysoká, a 
bude nevyhnutne mať významný negatívny 
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rast a tvorbu pracovných miest; vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala možnosť 
zavedenia únikových doložiek, alebo 
oddialenie týchto cieľov, aby sa zabránilo 
ďalšiemu oslabeniu dopytu a ničeniu 
pracovných miest;

vplyv na hospodársky rast a tvorbu 
pracovných miest, ako aj na udržateľnosť 
sociálnych systémov; vyzýva Komisiu, aby 
preskúmala možnosť zavedenia únikových 
doložiek, alebo oddialenie týchto cieľov, 
aby sa zabránilo ďalšiemu oslabeniu 
dopytu, ničeniu pracovných miest 
a poškodzovaniu systémov a služieb 
sociálnej ochrany;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Verónica Lope Fontagné

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. víta zrýchlenie fiškálnej konsolidácie a 
zavedenie nových hlavných cieľov, ktoré 
sa zameriavajú viac na štrukturálne než na 
cyklické deficity a budú mať priaznivé 
účinky na zamestnanosť a rast; konštatuje 
však, že veľkosť fiškálnych 
multiplikátorov v súčasnej situácii je stále 
veľmi vysoká, a bude nevyhnutne mať 
významný negatívny vplyv na hospodársky 
rast a tvorbu pracovných miest; vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala možnosť 
zavedenia únikových doložiek, alebo 
oddialenie týchto cieľov, aby sa zabránilo 
ďalšiemu oslabeniu dopytu a ničeniu 
pracovných miest;

9. víta zrýchlenie fiškálnej konsolidácie a 
zavedenie nových hlavných cieľov, ktoré 
sa zameriavajú viac na štrukturálne než na 
cyklické deficity a budú mať priaznivé 
účinky na zamestnanosť a rast; vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala možnosť 
zavedenia únikových doložiek, alebo 
oddialenie týchto cieľov, aby sa zabránilo 
ďalšiemu oslabeniu dopytu a ničeniu 
pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 165
Marian Harkin

Návrh uznesenia
Odsek 9
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. víta zrýchlenie fiškálnej konsolidácie a 
zavedenie nových hlavných cieľov, ktoré 
sa zameriavajú viac na štrukturálne než na 
cyklické deficity a budú mať priaznivé 
účinky na zamestnanosť a rast; konštatuje 
však, že veľkosť fiškálnych 
multiplikátorov v súčasnej situácii je stále 
veľmi vysoká, a bude nevyhnutne mať 
významný negatívny vplyv na hospodársky 
rast a tvorbu pracovných miest; vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala možnosť 
zavedenia únikových doložiek, alebo 
oddialenie týchto cieľov, aby sa zabránilo 
ďalšiemu oslabeniu dopytu a ničeniu 
pracovných miest;

9. víta zrýchlenie fiškálnej konsolidácie a 
zavedenie nových hlavných cieľov, ktoré 
sa zameriavajú viac na štrukturálne než na 
cyklické deficity a budú mať priaznivé 
účinky na zamestnanosť a rast; konštatuje 
však, že veľkosť fiškálnych 
multiplikátorov v súčasnej situácii je stále 
veľmi vysoká, a bude nevyhnutne mať 
významný negatívny vplyv na hospodársky 
rast a tvorbu pracovných miest; vyzýva 
Komisiu, aby v rámci Paktu stability 
a rastu používala maximálnu flexibilitu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Jeroen Lenaers

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. víta zrýchlenie fiškálnej konsolidácie a 
zavedenie nových hlavných cieľov, ktoré 
sa zameriavajú viac na štrukturálne než na 
cyklické deficity a budú mať priaznivé 
účinky na zamestnanosť a rast; konštatuje 
však, že veľkosť fiškálnych 
multiplikátorov v súčasnej situácii je stále 
veľmi vysoká, a bude nevyhnutne mať 
významný negatívny vplyv na hospodársky 
rast a tvorbu pracovných miest; vyzýva 
Komisiu, aby preskúmala možnosť 
zavedenia únikových doložiek, alebo 
oddialenie týchto cieľov, aby sa zabránilo 
ďalšiemu oslabeniu dopytu a ničeniu 
pracovných miest;

9. víta zrýchlenie fiškálnej konsolidácie a 
zavedenie nových hlavných cieľov, ktoré 
sa zameriavajú viac na štrukturálne než na 
cyklické deficity a budú mať priaznivé 
účinky na zamestnanosť a rast; konštatuje 
však, že veľkosť fiškálnych 
multiplikátorov v súčasnej situácii je stále 
veľmi vysoká, a bude nevyhnutne mať 
významný negatívny vplyv na hospodársky 
rast a tvorbu pracovných miest;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 167
Maria João Rodrigues

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva na vypracovanie európskeho 
rámca, aby sa zabezpečilo, že investície v 
rámci Junckerovho plánu, ktoré sú 
vylúčené z národných cieľov deficitu, 
budú mať významný vplyv, pokiaľ ide o 
podporu hospodárskeho rastu a vytváranie 
kvalitných pracovných miest;

10. vyzýva na vypracovanie európskeho 
rámca, aby sa zabezpečilo, že investície v 
rámci navrhnutého investičného plánu 
budú mať významný vplyv, pokiaľ ide o 
podporu hospodárskeho rastu a vytváranie 
kvalitných pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Sofia Ribeiro

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva na vypracovanie európskeho 
rámca, aby sa zabezpečilo, že investície v 
rámci Junckerovho plánu, ktoré sú 
vylúčené z národných cieľov deficitu, 
budú mať významný vplyv, pokiaľ ide o 
podporu hospodárskeho rastu a vytváranie 
kvalitných pracovných miest;

10. vyzýva na vypracovanie európskeho 
rámca, aby sa zabezpečilo, že investície v 
rámci Junckerovho plánu budú mať 
významný vplyv, pokiaľ ide o podporu 
hospodárskeho rastu, vytváranie kvalitných 
pracovných miest a podporu sociálneho 
pokroku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Georgi Pirinski

Návrh uznesenia
Odsek 10
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva na vypracovanie európskeho 
rámca, aby sa zabezpečilo, že investície v 
rámci Junckerovho plánu, ktoré sú 
vylúčené z národných cieľov deficitu, budú 
mať významný vplyv, pokiaľ ide o 
podporu hospodárskeho rastu a vytváranie 
kvalitných pracovných miest;

10. vyzýva na vypracovanie európskeho 
rámca, aby sa zabezpečilo, že investície v 
rámci Junckerovho plánu, ktoré sú 
vylúčené z národných cieľov deficitu, budú 
mať významný vplyv, pokiaľ ide o 
podporu hospodárskeho rastu a vytváranie 
kvalitných pracovných miest; domnieva sa, 
že tento rámec by mal v prvom rade 
z cieľov deficitu vylúčiť produktívne 
investície, ako sú výdavky na vzdelávanie, 
výskum a vývoj, inovácie a odborné 
vzdelávanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva na vypracovanie európskeho 
rámca, aby sa zabezpečilo, že investície v 
rámci Junckerovho plánu, ktoré sú 
vylúčené z národných cieľov deficitu, 
budú mať významný vplyv, pokiaľ ide o 
podporu hospodárskeho rastu a vytváranie 
kvalitných pracovných miest;

10. vyzýva na vypracovanie európskeho 
rámca, aby sa zabezpečilo, že všetky 
investície v rámci Junckerovho plánu budú 
mať významný vplyv, pokiaľ ide o 
podporu udržateľného rastu, vytváranie 
kvalitných pracovných miest a podporu 
sociálneho pokroku; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, že pozitívny sociálny vplyv 
bude kľúčovým kritériom pri výbere 
projektov, ktoré sa majú financovať v 
rámci Junckerovho plánu; vyzýva 
Komisiu, aby do výboru odborníkov 
nového Európskeho fondu pre strategické 
investície, ktorý bude schvaľovať 
projekty, ktoré sa majú financovať, 
zaradila špecialistov na sociálne politiky;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 171
Sergio Gutiérrez Prieto, Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva na vypracovanie európskeho 
rámca, aby sa zabezpečilo, že investície v 
rámci Junckerovho plánu, ktoré sú 
vylúčené z národných cieľov deficitu, budú 
mať významný vplyv, pokiaľ ide o 
podporu hospodárskeho rastu a vytváranie 
kvalitných pracovných miest;

10. vyzýva na vypracovanie európskeho 
rámca, aby sa zabezpečilo, že investície v 
rámci Junckerovho plánu, ktoré sú 
vylúčené z národných cieľov deficitu, budú 
mať významný vplyv, pokiaľ ide o 
podporu hospodárskeho rastu a vytváranie 
kvalitných pracovných miest; vyzýva 
Komisiu, aby do výboru odborníkov 
nového Európskeho fondu pre strategické 
investície, ktorý bude schvaľovať 
projekty, ktoré sa majú financovať, 
zaradila špecialistu na sociálne politiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva na vypracovanie európskeho 
rámca, aby sa zabezpečilo, že investície v 
rámci Junckerovho plánu, ktoré sú 
vylúčené z národných cieľov deficitu, budú 
mať významný vplyv, pokiaľ ide o 
podporu hospodárskeho rastu a vytváranie 
kvalitných pracovných miest;

10. vyzýva na vypracovanie európskeho 
rámca, aby sa zabezpečilo, že investície v 
rámci Junckerovho plánu, ktoré sú 
vylúčené z národných cieľov deficitu, budú 
mať významný vplyv, pokiaľ ide o 
podporu hospodárskeho rastu a vytváranie 
udržateľných pracovných miest;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 173
Jeroen Lenaers

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva na vypracovanie európskeho 
rámca, aby sa zabezpečilo, že investície v 
rámci Junckerovho plánu, ktoré sú 
vylúčené z národných cieľov deficitu, 
budú mať významný vplyv, pokiaľ ide o 
podporu hospodárskeho rastu a vytváranie 
kvalitných pracovných miest;

10. vyzýva na vypracovanie európskeho 
rámca, aby sa zabezpečilo, že investície v 
rámci Junckerovho plánu budú mať 
významný vplyv, pokiaľ ide o podporu 
hospodárskeho rastu a vytváranie 
kvalitných pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. vyzýva na vypracovanie európskeho 
rámca, aby sa zabezpečilo, že investície v 
rámci Junckerovho plánu, ktoré sú 
vylúčené z národných cieľov deficitu, budú 
mať významný vplyv, pokiaľ ide o 
podporu hospodárskeho rastu a vytváranie 
kvalitných pracovných miest;

10. vyzýva na vypracovanie európskeho 
rámca, aby sa zabezpečilo, že investície v 
rámci Junckerovho plánu, ktoré sú 
vylúčené z národných cieľov deficitu, budú 
mať významný vplyv, pokiaľ ide o 
podporu hospodárskeho rastu a vytváranie 
kvalitných pracovných miest; vyzýva 
Európsku komisiu, aby monitorovala a 
kontrolovala investície v rámci 
Junckerovho plánu; správa by mala 
vykonať audit a zmerať ekonomický 
a sociálny vplyv investícií v reálnom 
vyjadrení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Sergio Gutiérrez Prieto



AM\1047155SK.doc 93/122 PE546.787v01-00

SK

Návrh uznesenia
Nadpis 2 – podnadpis 1 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(1) Obnovené financovanie MSP s cieľom 
podporiť súkromné investície a vytváranie 
pracovných miest
(Tento pozmeňujúci návrh má byť 
podnadpisom v rámci nadpisu Ambiciózne 
hospodárske politiky pre rast, vytváranie 
kvalitných pracovných miest a boj proti 
deflácii, a to medzi odsekmi 10 a 11.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Maria João Rodrigues

Návrh uznesenia
Odsek 10 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10 a. zdôrazňuje význam flexibility, ktorá 
sa môže používať v rámci existujúceho 
Paktu stability a rastu s cieľom 
zabezpečiť sociálnym investíciám 
manévrovací priestor, konkrétne 
sociálnym investíciám do ľudí, ktorým sa 
poskytnú potrebné zručnosti a podporné 
podmienky celoživotného produktívneho 
a uspokojujúceho zapojenia do 
hospodárstva a spoločnosti; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje potenciálnu úlohu 
sociálneho hospodárstva pri vytváraní 
udržateľných, inkluzívnych a kvalitných 
pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Mara Bizzotto
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Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že zatiaľ čo MSP sú 
chrbticou pracovných miest v EÚ, naďalej 
čelia vážnym ťažkostiam v prístupe k 
financovaniu, a sú znepokojujúco príliš 
zadlžené; víta nové odporúčania Komisie o 
prístupe MSP k finančným prostriedkom, 
ktoré zahrňujú nový prístup k 
insolventnosti a zlyhaniu podnikania; 
vyzýva na ďalšie úsilie o zlepšenie 
programov reštrukturalizácie dlhov ako 
prostriedku na dosiahnutie tohto cieľa;

11. zdôrazňuje, že zatiaľ čo MSP sú 
chrbticou vytvárania pracovných miest v 
EÚ, sú nadmerne zdaňované a naďalej 
čelia vážnym ťažkostiam v prístupe k 
financovaniu, a sú znepokojujúco príliš 
zadlžené; víta nové odporúčania Komisie o 
prístupe MSP k finančným prostriedkom, 
ktoré zahrňujú nový prístup k 
insolventnosti a zlyhaniu podnikania; 
vyzýva na ďalšie úsilie o zlepšenie 
programov reštrukturalizácie dlhov ako 
prostriedku na dosiahnutie tohto cieľa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Anthea McIntyre

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že zatiaľ čo MSP sú 
chrbticou pracovných miest v EÚ, naďalej 
čelia vážnym ťažkostiam v prístupe k 
financovaniu, a sú znepokojujúco príliš 
zadlžené; víta nové odporúčania Komisie o 
prístupe MSP k finančným prostriedkom, 
ktoré zahrňujú nový prístup k 
insolventnosti a zlyhaniu podnikania; 
vyzýva na ďalšie úsilie o zlepšenie 
programov reštrukturalizácie dlhov ako 
prostriedku na dosiahnutie tohto cieľa;

11. zdôrazňuje, že zatiaľ čo MSP sú 
chrbticou vytvárania pracovných miest v 
EÚ, naďalej čelia vážnym ťažkostiam v 
prístupe k financovaniu, a sú 
znepokojujúco príliš zadlžené; víta nové 
odporúčania Komisie o prístupe MSP k 
finančným prostriedkom, ktoré zahrňujú 
nový prístup k insolventnosti a zlyhaniu 
podnikania; žiada, aby členské štáty 
vyvinuli ďalšie úsilie o zlepšenie 
programov reštrukturalizácie dlhov ako 
prostriedku na dosiahnutie tohto cieľa;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 179
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že zatiaľ čo MSP sú 
chrbticou pracovných miest v EÚ, naďalej 
čelia vážnym ťažkostiam v prístupe k 
financovaniu, a sú znepokojujúco príliš 
zadlžené; víta nové odporúčania Komisie o 
prístupe MSP k finančným prostriedkom, 
ktoré zahrňujú nový prístup k 
insolventnosti a zlyhaniu podnikania; 
vyzýva na ďalšie úsilie o zlepšenie 
programov reštrukturalizácie dlhov ako 
prostriedku na dosiahnutie tohto cieľa;

11. zdôrazňuje, že zatiaľ čo MSP sú 
chrbticou vytvárania pracovných miest v 
EÚ, naďalej čelia vážnym ťažkostiam v 
prístupe k financovaniu, predovšetkým 
v prípade podnikov, ktoré vedú ženy, a sú 
znepokojujúco príliš zadlžené; víta nové 
odporúčania Komisie o prístupe MSP k 
finančným prostriedkom, ktoré zahrňujú 
nový prístup k insolventnosti a zlyhaniu 
podnikania; vyzýva na ďalšie úsilie o 
zlepšenie programov reštrukturalizácie 
dlhov ako prostriedku na dosiahnutie tohto 
cieľa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Laura Agea, Tiziana Beghin

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že zatiaľ čo MSP sú 
chrbticou pracovných miest v EÚ, naďalej 
čelia vážnym ťažkostiam v prístupe k 
financovaniu, a sú znepokojujúco príliš 
zadlžené; víta nové odporúčania Komisie o 
prístupe MSP k finančným prostriedkom, 
ktoré zahrňujú nový prístup k 
insolventnosti a zlyhaniu podnikania; 
vyzýva na ďalšie úsilie o zlepšenie 
programov reštrukturalizácie dlhov ako 
prostriedku na dosiahnutie tohto cieľa;

11. zdôrazňuje, že zatiaľ čo MSP sú 
chrbticou vytvárania pracovných miest v 
EÚ, naďalej čelia vážnym ťažkostiam v 
prístupe k financovaniu, a sú 
znepokojujúco príliš zadlžené, čo je 
spôsobené aj nadmerným daňovým 
zaťažením; víta nové odporúčania Komisie 
o prístupe MSP k finančným prostriedkom, 
ktoré zahrňujú nový prístup k 
insolventnosti a zlyhaniu podnikania; 
vyzýva na ďalšie úsilie o zlepšenie 
programov reštrukturalizácie dlhov ako 
prostriedku na dosiahnutie tohto cieľa;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Javi López

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zdôrazňuje, že zatiaľ čo MSP sú 
chrbticou pracovných miest v EÚ, naďalej 
čelia vážnym ťažkostiam v prístupe k 
financovaniu, a sú znepokojujúco príliš 
zadlžené; víta nové odporúčania Komisie o 
prístupe MSP k finančným prostriedkom, 
ktoré zahrňujú nový prístup k 
insolventnosti a zlyhaniu podnikania; 
vyzýva na ďalšie úsilie o zlepšenie 
programov reštrukturalizácie dlhov ako 
prostriedku na dosiahnutie tohto cieľa;

11. zdôrazňuje, že zatiaľ čo MSP sú 
chrbticou vytvárania pracovných miest v 
EÚ, naďalej čelia vážnym ťažkostiam v 
prístupe k financovaniu, a sú 
znepokojujúco príliš zadlžené; víta nové 
odporúčania Komisie o prístupe MSP k 
finančným prostriedkom, ktoré zahrňujú 
nový prístup k insolventnosti a zlyhaniu 
podnikania; vyzýva Komisiu, aby 
v prípade potreby vyvinula ďalšie úsilie 
o podporu vykonávania zásad 
stanovených v jej odporúčaní z 12. 3. 2014 
s cieľom zlepšiť programy 
reštrukturalizácie dlhov a programy druhej 
šance na vnútroštátnej úrovni v 
odporúčaniach pre jednotlivé krajiny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Sven Schulze

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11 a. zdôrazňuje, že je dôležité pestovať 
kultúru podnikania v Európe znížením 
prekážok samostatnej zárobkovej činnosti 
a zakladaniu podnikov.  Toto môže 
podporiť inteligentná kombinácia 
finančnej podpory, akou sú 
mikrofinancovanie a os sociálne 
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podnikanie programu v oblasti 
zamestnanosti a sociálnej inovácie (EaSI) 
alebo riešenia v podobe jednotných 
kontaktných miest vo verejnej správe na 
registráciu nových podnikov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Verónica Lope Fontagné

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11 a. je znepokojený tým, že finančná 
fragmentácia v eurozóne v niektorých 
prípadoch ohrozuje rast a udržateľnosť 
MSP; požaduje obnovu úverovej kapacity 
hospodárstva, ktorá MSP umožní 
investovať a vytvárať pracovné miesta, 
ako aj uľahčenie prístupu k podnikaniu 
a prístupu MSP k programom ako 
COSME alebo Horizont 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Sofia Ribeiro, Verónica Lope Fontagné

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11 a. vyzýva členské štáty, aby odstránili 
zbytočnú administratívnu záťaž 
a byrokraciu v prípade samostatne 
zárobkovo činných osôb, mikropodnikov 
a MSP a zľahčili podmienky pre 
začínajúce podniky;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 185
Anthea McIntyre

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta spoločný program Komisie a EIB 
na poskytovanie úverov MSP s využitím 
štrukturálnych fondov na zefektívnenie 
investícií do týchto podnikov s cieľom 
podporiť tvorbu pracovných miest; vyzýva 
ECB doplnila túto politickú činnosť a 
preskúmala spôsoby nákupu aktív MSP, 
alebo slúženia ako ručiteľ za zdroje 
financovania MSP;

12. víta spoločný program Komisie a EIB 
na poskytovanie úverov MSP s využitím 
štrukturálnych fondov na zefektívnenie 
investícií do týchto podnikov s cieľom 
podporiť tvorbu pracovných miest; vyzýva 
ECB, aby preskúmala inovačné spôsoby 
s cieľom ďalej podporiť MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Georgi Pirinski

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta spoločný program Komisie a EIB 
na poskytovanie úverov MSP s využitím 
štrukturálnych fondov na zefektívnenie 
investícií do týchto podnikov s cieľom 
podporiť tvorbu pracovných miest; vyzýva 
ECB doplnila túto politickú činnosť a 
preskúmala spôsoby nákupu aktív MSP, 
alebo slúženia ako ručiteľ za zdroje 
financovania MSP;

12. víta spoločný program Komisie a EIB 
na poskytovanie úverov MSP s využitím 
štrukturálnych fondov na zefektívnenie 
investícií do týchto podnikov s cieľom 
podporiť tvorbu pracovných miest; vyzýva 
ECB, aby doplnila túto politickú činnosť a 
preskúmala spôsoby nákupu aktív MSP, 
alebo slúžila ako ručiteľ zdrojom 
financovania určeného MSP, ktoré 
vytvárajú takmer 80 % pracovných miest v 
mnohých členských štátoch;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 187
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta spoločný program Komisie a EIB 
na poskytovanie úverov MSP s využitím 
štrukturálnych fondov na zefektívnenie 
investícií do týchto podnikov s cieľom 
podporiť tvorbu pracovných miest; vyzýva 
ECB doplnila túto politickú činnosť a 
preskúmala spôsoby nákupu aktív MSP, 
alebo slúženia ako ručiteľ za zdroje 
financovania MSP;

12. víta spoločný program Komisie a EIB 
na poskytovanie úverov MSP s využitím 
štrukturálnych fondov na zefektívnenie 
investícií do týchto podnikov s cieľom 
podporiť tvorbu pracovných miest; vyzýva 
ECB, aby doplnila túto politickú činnosť a 
preskúmala spôsoby nákupu aktív MSP 
a podporila rozvoj MSP v rámci 
programov kvantitatívneho uvoľňovania 
založených na osvedčených postupoch 
uplatňovaných v niektorých členských 
štátoch, alebo aby slúžila ako ručiteľ za 
zdroje financovania MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. víta spoločný program Komisie a EIB 
na poskytovanie úverov MSP s využitím 
štrukturálnych fondov na zefektívnenie 
investícií do týchto podnikov s cieľom 
podporiť tvorbu pracovných miest; vyzýva 
ECB doplnila túto politickú činnosť a 
preskúmala spôsoby nákupu aktív MSP, 
alebo slúženia ako ručiteľ za zdroje 
financovania MSP;

12. víta spoločný program Komisie a EIB 
na poskytovanie úverov MSP s využitím 
štrukturálnych fondov na zefektívnenie 
investícií do týchto podnikov s cieľom 
podporiť tvorbu kvalitných pracovných 
miest; vyzýva ECB, aby doplnila túto 
politickú činnosť a preskúmala spôsoby 
nákupu aktív MSP, alebo slúžila ako 
ručiteľ za zdroje financovania MSP;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 189
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12 a. berie na vedomie rozsiahly program 
ECB nákupu aktív, ktorý je opäť 
zameraný na bankový systém, a preto 
vyzýva ECB, aby optimalizovala celý svoj 
potenciál s cieľom zlepšiť reálne 
hospodárstvo a poskytovala úvery 
s cieľom podporiť rast a riešiť problém 
nezamestnanosti v Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. víta opatrenia oznámené Komisiou na 
podporu vytvárania pracovných miest v 
MSP uvoľnením alternatív voči bankovým 
úverom pre MSP a na zlepšenie 
regulačného rámca s cieľom zvýšiť 
dlhodobé investície do MSP; vyzýva na čo 
najrýchlejšie vykonanie týchto opatrení;

13. víta opatrenia oznámené Komisiou na 
podporu vytvárania pracovných miest v 
MSP uvoľnením alternatív voči bankovým 
úverom pre MSP a na zlepšenie 
regulačného rámca s cieľom zvýšiť 
dlhodobé investície do MSP; vyzýva na čo 
najrýchlejšie vykonanie týchto opatrení; 
požaduje podporu, a to aj pre projekty 
menšieho rozsahu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. víta opatrenia oznámené Komisiou na 
podporu vytvárania pracovných miest v 
MSP uvoľnením alternatív voči bankovým 
úverom pre MSP a na zlepšenie 
regulačného rámca s cieľom zvýšiť 
dlhodobé investície do MSP; vyzýva na čo 
najrýchlejšie vykonanie týchto opatrení;

13. víta opatrenia oznámené Komisiou na 
podporu vytvárania pracovných miest v 
MSP uvoľnením alternatív voči bankovým 
úverom pre MSP a na zlepšenie 
regulačného a fiškálneho rámca s cieľom 
zvýšiť dlhodobé investície do MSP; 
vyzýva na čo najrýchlejšie vykonanie 
týchto opatrení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Jeroen Lenaers

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. víta opatrenia oznámené Komisiou na 
podporu vytvárania pracovných miest v 
MSP uvoľnením alternatív voči bankovým 
úverom pre MSP a na zlepšenie 
regulačného rámca s cieľom zvýšiť 
dlhodobé investície do MSP; vyzýva na čo 
najrýchlejšie vykonanie týchto opatrení;

13. víta opatrenia oznámené Komisiou na 
podporu vytvárania pracovných miest v 
MSP uvoľnením alternatív voči bankovým 
úverom pre MSP a na zlepšenie 
regulačného rámca s cieľom zvýšiť 
dlhodobé investície do MSP; vyzýva na čo 
najrýchlejšie vykonanie týchto opatrení; 
vyzýva Komisiu, aby zvážila finančné 
družstvá na financovanie MSP (úverové 
združenia) ako alternatívne nástroje 
financovania a aby umožnila MSP lepší 
prístup k verejnému obstarávaniu 
a financovaniu na úrovni EÚ a na 
vnútroštátnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Sergio Gutiérrez Prieto
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Návrh uznesenia
Nadpis 2 – podnadpis 1 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

(1) Efektívnejšie využívanie finančných 
prostriedkov
(Tento pozmeňujúci návrh má byť 
podnadpisom v rámci nadpisu Ambiciózne 
hospodárske politiky pre rast, vytváranie 
kvalitných pracovných miest a boj proti 
deflácii, a to medzi odsekmi 13a a 14.)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13 a. zdôrazňuje význam 
sprostredkujúcich orgánov spojených 
s MSP, napríklad obchodných komôr, ako 
motorov so posilňujúcim vplyvom pri 
vykonávaní politík EÚ týkajúcich sa MSP, 
a vyzýva Európsku komisiu, aby s nimi 
začala partnerský dialóg o tom, ako by sa 
politiky týkajúce sa MSP mohli lepšie 
vykonávať, aby sa podporilo vytváranie 
pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Elena Gentile

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

13 a. zdôrazňuje, že rast a politiky 
zamestnanosti majú rozdielny územný 
vplyv a závisia od špecifickej situácie 
každého regiónu EÚ a že regionálne 
rozdiely sa od začiatku krízy prehĺbili; 
podčiarkuje, že odporúčania pre 
jednotlivé krajiny by mali zohľadňovať 
regionálne rozdiely v rámci členských 
štátov s cieľom podporiť rast 
a zamestnanosť a zároveň zachovať 
územnú súdržnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Sven Schulze

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. domnieva sa, že opatrenia politiky 
súdržnosti majú zásadnú úlohu pri 
znižovaní vnútorných rozdielov v 
hospodárskej súťaži a štrukturálnej 
nerovnováhy; vyzýva Komisiu, aby našla 
konkrétne riešenia pre členské štáty, ktoré 
sú pri veľmi vysokej nezamestnanosti 
nútené vrátiť finančné prostriedky EÚ 
pre problémy so spolufinancovaním; 
vyzýva preto Komisiu, aby uplatňovala 
zásadu predbežného uskutočňovania na 
všetky fondy pre tieto členské štáty v 
období 2014 – 2020;

14. domnieva sa, že opatrenia politiky 
súdržnosti majú zásadnú úlohu pri 
znižovaní vnútorných rozdielov v 
hospodárskej súťaži a štrukturálnej 
nerovnováhy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Anthea McIntyre
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Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. domnieva sa, že opatrenia politiky 
súdržnosti majú zásadnú úlohu pri 
znižovaní vnútorných rozdielov v 
hospodárskej súťaži a štrukturálnej 
nerovnováhy; vyzýva Komisiu, aby našla 
konkrétne riešenia pre členské štáty, ktoré 
sú pri veľmi vysokej nezamestnanosti 
nútené vrátiť finančné prostriedky EÚ pre 
problémy so spolufinancovaním; vyzýva 
preto Komisiu, aby uplatňovala zásadu 
predbežného uskutočňovania na všetky 
fondy pre tieto členské štáty v období 2014 
– 2020;

14. domnieva sa, že opatrenia politiky 
súdržnosti majú zásadnú úlohu pri 
znižovaní vnútorných rozdielov v 
hospodárskej súťaži a štrukturálnej 
nerovnováhy v regiónoch, ktoré to najviac 
potrebujú; vyzýva Komisiu, aby zvážila 
vhodné riešenia pre členské štáty, ktoré sú 
pri veľmi vysokej nezamestnanosti nútené 
vrátiť finančné prostriedky EÚ pre 
problémy so spolufinancovaním; vyzýva 
preto Komisiu, aby zistila následky 
uplatňovania zásady predbežného 
uskutočňovania na relevantné fondy pre 
tieto členské štáty v období 2014 – 2020 
a vždy pritom zabezpečovala, aby sa 
dodržiavala zásada rozpočtovej 
zodpovednosti; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Sofia Ribeiro, Krzysztof Hetman

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. domnieva sa, že opatrenia politiky 
súdržnosti majú zásadnú úlohu pri 
znižovaní vnútorných rozdielov v 
hospodárskej súťaži a štrukturálnej 
nerovnováhy; vyzýva Komisiu, aby našla 
konkrétne riešenia pre členské štáty, ktoré 
sú pri veľmi vysokej nezamestnanosti 
nútené vrátiť finančné prostriedky EÚ pre 
problémy so spolufinancovaním; vyzýva 
preto Komisiu, aby uplatňovala zásadu 
predbežného uskutočňovania na všetky 
fondy pre tieto členské štáty v období 2014 
– 2020;

14. domnieva sa, že opatrenia politiky 
súdržnosti majú zásadnú úlohu pri 
znižovaní vnútorných rozdielov v 
hospodárskej súťaži a štrukturálnej 
nerovnováhy; vyzýva Komisiu, aby našla 
konkrétne riešenia pre členské štáty, ktoré 
sú pri veľmi vysokej nezamestnanosti 
nútené vrátiť finančné prostriedky EÚ pre 
problémy so spolufinancovaním;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. domnieva sa, že opatrenia politiky 
súdržnosti majú zásadnú úlohu pri 
znižovaní vnútorných rozdielov v 
hospodárskej súťaži a štrukturálnej 
nerovnováhy; vyzýva Komisiu, aby našla 
konkrétne riešenia pre členské štáty, ktoré 
sú pri veľmi vysokej nezamestnanosti 
nútené vrátiť finančné prostriedky EÚ pre 
problémy so spolufinancovaním; vyzýva 
preto Komisiu, aby uplatňovala zásadu 
predbežného uskutočňovania na všetky 
fondy pre tieto členské štáty v období 2014 
– 2020;

14. domnieva sa, že opatrenia politiky 
súdržnosti majú zásadnú úlohu pri 
znižovaní vnútorných rozdielov v 
hospodárskej súťaži a štrukturálnej 
nerovnováhy; vyzýva Komisiu, aby našla 
konkrétne riešenia pre členské štáty, ktoré 
sú pri veľmi vysokej nezamestnanosti 
nútené vrátiť finančné prostriedky EÚ pre 
problémy so spolufinancovaním; vyzýva 
Komisiu, aby zvážila predbežné 
financovanie s cieľom uľahčiť plné 
využívanie fondov týmito členskými štátmi 
v období 2014 – 2020;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Maria Arena, Hugues Bayet

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14 a. žiada, aby Komisia prijala naliehavé 
opatrenia zamerané na boj s daňovým 
dampingom, daňovými podvodmi 
a daňovými únikmi, a žiada, aby sa na 
úrovni Rady prijala ambiciózna daň 
z finančných transakcií, pretože obidve 
opatrenia by umožnili verejné investície 
v záujme rastu a kvalitných pracovných 
miest;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Sofia Ribeiro

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14 a. dôrazne podporuje boj proti 
daňovým podvodom a daňovým únikom 
a zdôrazňuje nutnosť efektívnejšieho 
používania peňazí daňovníkov a nutnosť 
ďalších krokov zameraných na finančnú 
stabilitu a udržateľnosť Únie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Anthea McIntyre

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14 a. vyjadruje pevné presvedčenie, že 
financovanie EÚ, predovšetkým v rámci 
iniciatívy na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí (iniciatíva YEI) 
a Európskeho sociálneho fondu (ESF), by 
sa nemalo používať na podporu 
vnútroštátnych opatrení, ale namiesto 
toho by malo byť využité na poskytovanie 
dodatočnej podpory, a to spôsobom, ktorý 
dopĺňa a rozširuje vnútroštátne programy 
podľa rozhodnutia členských štátov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 203
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14 a. vyzýva Komisiu, členské štáty a 
regióny, aby zabezpečili plné vykonávanie 
fondov EÚ 2007 – 2013 a aby zabezpečili 
väčší súlad medzi Európskym sociálnym 
fondom a inými európskymi 
štrukturálnymi fondmi a stratégiou EÚ 
2020 ; vyzýva Komisiu, aby dôsledne 
monitorovala účelové viazanie 20 % 
prostriedkov ESF pre chudobu; vyzýva 
Komisiu, aby do najbližšieho RPR 
a odporúčaní pre jednotlivé krajiny 
zahrnula kapitolu týkajúcu sa 
vykonávania FEAD;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Verónica Lope Fontagné

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14 a. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
štrukturálne reformy na trhoch s energiou 
s cieľom dosiahnuť odolnú energetickú 
úniu, ktorá bude menej závislá od 
vonkajších zdrojov, pričom sa 
diverzifikujú zdroje dodávok (napr. 
alžírsky plyn).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Javi López
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Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14 a. víta nový rozsiahly program ECB 
nákupu aktív na zahrnutie dlhopisov 
vydaných v eurozóne ústrednými vládami, 
agentúrami a európskymi inštitúciami 
a opäť pripomína skutočnosť, že mandát 
s dvomi cieľmi ECB v oblasti menovej 
politiky, ako ho uznávajú zmluvy, nie je 
len nástrojom na zabezpečenie cenovej 
stability (článok 2 štatútu ECB), ale že sa 
ním má sledovať aj podpora 
udržateľného hospodárskeho a 
sociálneho pokroku a plnej zamestnanosti 
(článok 3 ZEÚ);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
Sofia Ribeiro

Návrh uznesenia
Podnadpis 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

 Reformy trhu práce na rozšírenie 
rastového potenciálu, ľudského kapitálu a 
produktivity

Reformy na rozšírenie rastového 
potenciálu, ľudského kapitálu a 
produktivity

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
Mara Bizzotto

Návrh uznesenia
Odsek 15



AM\1047155SK.doc 109/122 PE546.787v01-00

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. konštatuje, že rozhodujúce investičné 
plány pre rast a tvorbu pracovných miest 
môžu byť plne realizované iba v prípade, 
ak budú spojené s vnútroštátnymi 
reformami, ktoré zlepšujú kvalitu účasti 
pracovnej sily, zvyšujú produktivitu a 
rozvíjajú ľudský kapitál; domnieva sa, že 
štrukturálne reformy trhu práce by mali 
zaviesť opatrenia na vnútornú flexibilitu 
zamerané na udržanie zamestnanosti v čase 
hospodárskeho narušenia, zabezpečenie 
kvality pracovných miest a bezpečnosť pri 
zmene zamestnania, a poskytnúť systémy 
podpory v nezamestnanosti založené na 
požiadavkách aktivácie a spojené s 
politikami opätovnej integrácie;

15. konštatuje, že rozhodujúce investičné 
plány pre rast a tvorbu pracovných miest 
môžu byť plne realizované iba v prípade, 
ak budú spojené s vnútroštátnymi 
reformami, ktoré zlepšujú kvalitu účasti 
pracovnej sily, zvyšujú produktivitu, 
znižujú zdanenie a rozvíjajú ľudský 
kapitál; domnieva sa, že štrukturálne 
reformy trhu práce by mali zaviesť 
opatrenia na vnútornú flexibilitu zamerané 
na udržanie zamestnanosti v čase 
hospodárskeho narušenia, zabezpečenie 
kvality pracovných miest a bezpečnosť pri 
zmene zamestnania, a poskytnúť systémy 
podpory v nezamestnanosti založené na 
požiadavkách aktivácie a spojené s 
politikami opätovnej integrácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Jutta Steinruck

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. konštatuje, že rozhodujúce investičné 
plány pre rast a tvorbu pracovných miest 
môžu byť plne realizované iba v prípade, 
ak budú spojené s vnútroštátnymi 
reformami, ktoré zlepšujú kvalitu účasti 
pracovnej sily, zvyšujú produktivitu a 
rozvíjajú ľudský kapitál; domnieva sa, že 
štrukturálne reformy trhu práce by mali 
zaviesť opatrenia na vnútornú flexibilitu 
zamerané na udržanie zamestnanosti v čase 
hospodárskeho narušenia, zabezpečenie 
kvality pracovných miest a bezpečnosť pri 
zmene zamestnania, a poskytnúť systémy 
podpory v nezamestnanosti založené na 
požiadavkách aktivácie a spojené s 

15. konštatuje, že rozhodujúce investičné 
plány pre rast a tvorbu pracovných miest 
môžu byť plne realizované iba v prípade, 
ak budú spojené s vnútroštátnymi 
reformami, ktoré zlepšujú kvalitu účasti 
pracovnej sily, zvyšujú produktivitu a 
rozvíjajú ľudský kapitál; domnieva sa, že 
štrukturálne reformy trhu práce by mali 
zaviesť opatrenia na vnútornú flexibilitu 
zamerané na udržanie zamestnanosti v čase 
hospodárskeho narušenia, zabezpečenie 
kvality pracovných miest a bezpečnosť pri 
zmene zamestnania, a poskytnúť systémy 
podpory v nezamestnanosti založené na 
požiadavkách aktivácie a spojené s 
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politikami opätovnej integrácie; politikami opätovnej integrácie; 
zdôrazňuje, že štrukturálne reformy, 
napríklad reindustrializácia, sú oveľa 
dôležitejšie ako reformy trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Ádám Kósa

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. konštatuje, že rozhodujúce investičné 
plány pre rast a tvorbu pracovných miest 
môžu byť plne realizované iba v prípade, 
ak budú spojené s vnútroštátnymi 
reformami, ktoré zlepšujú kvalitu účasti 
pracovnej sily, zvyšujú produktivitu a 
rozvíjajú ľudský kapitál; domnieva sa, že 
štrukturálne reformy trhu práce by mali 
zaviesť opatrenia na vnútornú flexibilitu 
zamerané na udržanie zamestnanosti v čase 
hospodárskeho narušenia, zabezpečenie 
kvality pracovných miest a bezpečnosť pri 
zmene zamestnania, a poskytnúť systémy 
podpory v nezamestnanosti založené na 
požiadavkách aktivácie a spojené s 
politikami opätovnej integrácie;

15. konštatuje, že rozhodujúce investičné 
plány pre rast a tvorbu pracovných miest 
môžu byť plne realizované iba v prípade, 
ak budú spojené s vnútroštátnymi 
reformami, ktoré zlepšujú kvalitu účasti 
pracovnej sily, zvyšujú činnosť, 
produktivitu a rozvíjajú ľudský kapitál 
vrátane ľudí, ktorí sa nachádzajú 
v najzúfalejšej situácii a z krátkodobého 
hľadiska nemajú žiadne zručnosti 
primerané dopytu trhu práce; domnieva 
sa, že štrukturálne reformy trhu práce by 
mali zaviesť opatrenia na vnútornú 
flexibilitu zamerané na udržanie 
zamestnanosti v čase hospodárskeho 
narušenia, zabezpečenie kvality 
pracovných miest a bezpečnosť pri zmene 
zamestnania, a poskytnúť systémy podpory 
v nezamestnanosti založené na 
požiadavkách aktivácie a spojené s 
politikami opätovnej integrácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Sofia Ribeiro

Návrh uznesenia
Odsek 15
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. konštatuje, že rozhodujúce investičné 
plány pre rast a tvorbu pracovných miest 
môžu byť plne realizované iba v prípade, 
ak budú spojené s vnútroštátnymi 
reformami, ktoré zlepšujú kvalitu účasti 
pracovnej sily, zvyšujú produktivitu a 
rozvíjajú ľudský kapitál; domnieva sa, že 
štrukturálne reformy trhu práce by mali 
zaviesť opatrenia na vnútornú flexibilitu 
zamerané na udržanie zamestnanosti v čase 
hospodárskeho narušenia, zabezpečenie 
kvality pracovných miest a bezpečnosť pri 
zmene zamestnania, a poskytnúť systémy 
podpory v nezamestnanosti založené na 
požiadavkách aktivácie a spojené s 
politikami opätovnej integrácie;

15. konštatuje, že rozhodujúce investičné 
plány pre rast a tvorbu pracovných miest 
môžu byť plne realizované iba v prípade, 
ak budú spojené s vnútroštátnymi 
reformami, ktoré zlepšujú kvalitu účasti 
pracovnej sily, zvyšujú produktivitu a 
rozvíjajú ľudský kapitál vo všetkých 
vekových skupinách; domnieva sa, že 
štrukturálne reformy trhu práce by mali 
zaviesť opatrenia na vnútornú flexibilitu 
zamerané na udržanie zamestnanosti v čase 
hospodárskeho narušenia, zabezpečenie 
kvality pracovných miest a bezpečnosť pri 
zmene zamestnania, a poskytnúť systémy 
podpory v nezamestnanosti založené na 
požiadavkách aktivácie a spojené s 
politikami opätovnej integrácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. konštatuje, že rozhodujúce investičné 
plány pre rast a tvorbu pracovných miest 
môžu byť plne realizované iba v prípade, 
ak budú spojené s vnútroštátnymi 
reformami, ktoré zlepšujú kvalitu účasti 
pracovnej sily, zvyšujú produktivitu a 
rozvíjajú ľudský kapitál; domnieva sa, že 
štrukturálne reformy trhu práce by mali 
zaviesť opatrenia na vnútornú flexibilitu 
zamerané na udržanie zamestnanosti v čase 
hospodárskeho narušenia, zabezpečenie 
kvality pracovných miest a bezpečnosť pri 
zmene zamestnania, a poskytnúť systémy 
podpory v nezamestnanosti založené na 
požiadavkách aktivácie a spojené s 

15. konštatuje, že rozhodujúce 
investičné plány pre rast a tvorbu 
pracovných miest môžu byť plne 
realizované iba v prípade, ak budú spojené 
s vnútroštátnymi reformami, ktoré zlepšujú 
kvalitu účasti pracovnej sily, zvyšujú 
produktivitu a rozvíjajú ľudský kapitál; 
estime que les réformes structurelles du 
marché du travail doivent introduire des 
mesures de flexibilité interne destinées à 
maintenir l'emploi en période de troubles 
économiques, à garantir la qualité et la 
sécurité de l'emploi pour tous les types de 
contrat;

15. konštatuje, že rozhodujúce investičné 
plány pre rast a tvorbu pracovných miest 
môžu byť plne realizované iba v prípade, 
ak budú spojené s vnútroštátnymi 
reformami, ktoré zlepšujú kvalitu účasti 
pracovnej sily, zvyšujú produktivitu a 
rozvíjajú ľudský kapitál; domnieva sa, že 
štrukturálne reformy trhu práce by mali 
zaviesť opatrenia na vnútornú flexibilitu 
zamerané na udržanie zamestnanosti v čase 
hospodárskeho narušenia, zabezpečenie 
kvality a bezpečnosti pracovných miest, 
a to pre všetky druhy pracovných zmlúv;
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politikami opätovnej integrácie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 212
Thomas Mann

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. konštatuje, že rozhodujúce investičné 
plány pre rast a tvorbu pracovných miest 
môžu byť plne realizované iba v prípade, 
ak budú spojené s vnútroštátnymi 
reformami, ktoré zlepšujú kvalitu účasti 
pracovnej sily, zvyšujú produktivitu a 
rozvíjajú ľudský kapitál; domnieva sa, že 
štrukturálne reformy trhu práce by mali 
zaviesť opatrenia na vnútornú flexibilitu 
zamerané na udržanie zamestnanosti v čase 
hospodárskeho narušenia, zabezpečenie 
kvality pracovných miest a bezpečnosť pri 
zmene zamestnania, a poskytnúť systémy 
podpory v nezamestnanosti založené na 
požiadavkách aktivácie a spojené s 
politikami opätovnej integrácie;

15. konštatuje, že rozhodujúce investičné 
plány pre rast a tvorbu pracovných miest, 
ako aj opatrenia ECB môžu byť úspešné 
iba v prípade, ak budú spojené s 
vnútroštátnymi štrukturálnymi reformami, 
ktoré zlepšujú konkurencieschopnosť, 
kvalitu účasti pracovnej sily, zvyšujú 
produktivitu a rozvíjajú ľudský kapitál; 
domnieva sa, že štrukturálne reformy trhu 
práce by mali zaviesť opatrenia na 
vnútornú flexibilitu zamerané na udržanie 
zamestnanosti v čase hospodárskeho 
narušenia, zabezpečenie kvality 
pracovných miest a bezpečnosť pri zmene 
zamestnania, a poskytnúť systémy podpory 
v nezamestnanosti založené na 
požiadavkách aktivácie a spojené s 
politikami opätovnej integrácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. konštatuje, že rozhodujúce investičné 
plány pre rast a tvorbu pracovných miest 

15. konštatuje, že rozhodujúce investičné 
plány pre udržateľný rast a tvorbu 
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môžu byť plne realizované iba v prípade, 
ak budú spojené s vnútroštátnymi 
reformami, ktoré zlepšujú kvalitu účasti 
pracovnej sily, zvyšujú produktivitu a 
rozvíjajú ľudský kapitál; domnieva sa, že 
štrukturálne reformy trhu práce by mali 
zaviesť opatrenia na vnútornú flexibilitu 
zamerané na udržanie zamestnanosti v čase 
hospodárskeho narušenia, zabezpečenie 
kvality pracovných miest a bezpečnosť pri 
zmene zamestnania, a poskytnúť systémy 
podpory v nezamestnanosti založené na 
požiadavkách aktivácie a spojené s 
politikami opätovnej integrácie;

kvalitných pracovných miest môžu byť 
plne realizované iba v prípade, ak budú 
spojené s vnútroštátnymi reformami, ktoré 
zlepšujú kvalitu účasti pracovnej sily, 
zvyšujú produktivitu, rozvíjajú ľudský 
kapitál a podporujú silné systémy 
sociálnej ochrany a sociálne služby; 
domnieva sa, že štrukturálne reformy trhu 
práce by mali zaviesť opatrenia na 
vnútornú flexibilitu zamerané na udržanie 
zamestnanosti v čase hospodárskeho 
narušenia, zabezpečenie kvality 
pracovných miest a bezpečnosť pri zmene 
zamestnania, a poskytnúť systémy podpory 
v nezamestnanosti, ktoré zabezpečujú 
primeranú podporu prepusteným 
pracovníkom a ktoré sú spojené 
s aktívnymi politikami trhu práce a 
opätovnej integrácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
Inês Cristina Zuber

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. konštatuje, že rozhodujúce investičné 
plány pre rast a tvorbu pracovných miest 
môžu byť plne realizované iba v prípade, 
ak budú spojené s vnútroštátnymi 
reformami, ktoré zlepšujú kvalitu účasti 
pracovnej sily, zvyšujú produktivitu a 
rozvíjajú ľudský kapitál; domnieva sa, že 
štrukturálne reformy trhu práce by mali 
zaviesť opatrenia na vnútornú flexibilitu 
zamerané na udržanie zamestnanosti v 
čase hospodárskeho narušenia, 
zabezpečenie kvality pracovných miest a 
bezpečnosť pri zmene zamestnania, a 
poskytnúť systémy podpory v 
nezamestnanosti založené na 
požiadavkách aktivácie a spojené s 

15. konštatuje, že rozhodujúce investičné 
plány pre rast a tvorbu pracovných miest 
môžu byť plne realizované iba v prípade, 
ak budú spojené s vnútroštátnymi 
reformami, ktoré zlepšujú kvalitu účasti 
a práv pracovnej sily, zvyšujú produktivitu 
a rozvíjajú ľudský kapitál; mal by sa 
zaručiť prístup k zamestnaniu s právami 
a hodnotnou sociálnou podporou;



PE546.787v01-00 114/122 AM\1047155SK.doc

SK

politikami opätovnej integrácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Heinz K. Becker

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. konštatuje, že rozhodujúce investičné 
plány pre rast a tvorbu pracovných miest 
môžu byť plne realizované iba v prípade, 
ak budú spojené s vnútroštátnymi 
reformami, ktoré zlepšujú kvalitu účasti 
pracovnej sily, zvyšujú produktivitu a 
rozvíjajú ľudský kapitál; domnieva sa, že 
štrukturálne reformy trhu práce by mali 
zaviesť opatrenia na vnútornú flexibilitu 
zamerané na udržanie zamestnanosti v čase 
hospodárskeho narušenia, zabezpečenie 
kvality pracovných miest a bezpečnosť pri 
zmene zamestnania, a poskytnúť systémy 
podpory v nezamestnanosti založené na 
požiadavkách aktivácie a spojené s 
politikami opätovnej integrácie;

15. konštatuje, že rozhodujúce investičné 
plány pre rast a tvorbu pracovných miest 
môžu byť plne realizované iba v prípade, 
ak budú spojené s vnútroštátnymi 
reformami, ktoré zlepšujú kvalitu účasti 
pracovnej sily, zvyšujú produktivitu a 
rozvíjajú ľudský kapitál vo všetkých 
vekových skupinách; poukazuje na 
skutočnosť, že rozhodnutie Európskeho 
parlamentu a Rady o posilnenej 
spolupráci v sieti verejných služieb 
zamestnanosti (VSZ) je kľúčovým prvkom 
zlepšenia trhov práce; domnieva sa, že 
štrukturálne reformy trhu práce by mali 
zaviesť opatrenia na vnútornú flexibilitu 
zamerané na udržanie zamestnanosti v čase 
hospodárskeho narušenia, zabezpečenie 
kvality pracovných miest a bezpečnosť pri 
zmene zamestnania, a poskytnúť systémy 
podpory v nezamestnanosti založené na 
realistických požiadavkách aktivácie a 
spojené s politikami opätovnej integrácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Návrh uznesenia
Odsek 15
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. konštatuje, že rozhodujúce investičné 
plány pre rast a tvorbu pracovných miest 
môžu byť plne realizované iba v prípade, 
ak budú spojené s vnútroštátnymi 
reformami, ktoré zlepšujú kvalitu účasti 
pracovnej sily, zvyšujú produktivitu a 
rozvíjajú ľudský kapitál; domnieva sa, že 
štrukturálne reformy trhu práce by mali 
zaviesť opatrenia na vnútornú flexibilitu 
zamerané na udržanie zamestnanosti v 
čase hospodárskeho narušenia, 
zabezpečenie kvality pracovných miest a 
bezpečnosť pri zmene zamestnania, a 
poskytnúť systémy podpory v 
nezamestnanosti založené na 
požiadavkách aktivácie a spojené s 
politikami opätovnej integrácie;

15. konštatuje, že rozhodujúce investičné 
plány pre rast a tvorbu pracovných miest 
môžu byť plne realizované iba v prípade, 
ak budú spojené s vnútroštátnymi 
reformami, ktoré podporujú dynamický trh 
práce, zlepšujú kvalitu účasti na trhu 
práce, zvyšujú produktivitu a rozvíjajú 
ľudský kapitál;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Marian Harkin

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. konštatuje, že rozhodujúce investičné 
plány pre rast a tvorbu pracovných miest 
môžu byť plne realizované iba v prípade, 
ak budú spojené s vnútroštátnymi 
reformami, ktoré zlepšujú kvalitu účasti 
pracovnej sily, zvyšujú produktivitu a 
rozvíjajú ľudský kapitál; domnieva sa, že 
štrukturálne reformy trhu práce by mali 
zaviesť opatrenia na vnútornú flexibilitu 
zamerané na udržanie zamestnanosti v čase 
hospodárskeho narušenia, zabezpečenie 
kvality pracovných miest a bezpečnosť pri 
zmene zamestnania, a poskytnúť systémy 
podpory v nezamestnanosti založené na 
požiadavkách aktivácie a spojené s 

15. konštatuje, že rozhodujúce investičné 
plány pre rast a tvorbu pracovných miest 
môžu byť plne realizované iba v prípade, 
ak budú spojené s vnútroštátnymi 
reformami, ktoré zlepšujú kvalitu účasti 
pracovnej sily, zvyšujú produktivitu a 
rozvíjajú ľudský kapitál vo všetkých 
vekových skupinách; domnieva sa, že 
štrukturálne reformy trhu práce by mali 
zaviesť opatrenia na vnútornú flexibilitu 
zamerané na udržanie zamestnanosti v čase 
hospodárskeho narušenia, zabezpečenie 
kvality pracovných miest a bezpečnosť pri 
zmene zamestnania, a poskytnúť systémy 
podpory v nezamestnanosti založené na 
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politikami opätovnej integrácie; realistických požiadavkách aktivácie a 
spojené s politikami opätovnej integrácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Lampros Fountoulis

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. konštatuje, že rozhodujúce investičné 
plány pre rast a tvorbu pracovných miest 
môžu byť plne realizované iba v prípade, 
ak budú spojené s vnútroštátnymi 
reformami, ktoré zlepšujú kvalitu účasti 
pracovnej sily, zvyšujú produktivitu a 
rozvíjajú ľudský kapitál; domnieva sa, že 
štrukturálne reformy trhu práce by mali 
zaviesť opatrenia na vnútornú flexibilitu 
zamerané na udržanie zamestnanosti v čase 
hospodárskeho narušenia, zabezpečenie 
kvality pracovných miest a bezpečnosť pri 
zmene zamestnania, a poskytnúť systémy 
podpory v nezamestnanosti založené na 
požiadavkách aktivácie a spojené s 
politikami opätovnej integrácie;

15. konštatuje, že rozhodujúce investičné 
plány pre rast a tvorbu pracovných miest 
môžu byť plne realizované iba v prípade, 
ak budú spojené s vnútroštátnymi 
reformami, ktoré zlepšujú kvalitu účasti 
pracovnej sily, zvyšujú produktivitu a 
rozvíjajú ľudský kapitál; domnieva sa, že 
štrukturálne reformy trhu práce by mali 
zaviesť opatrenia  zamerané na udržanie 
zamestnanosti v čase hospodárskeho 
narušenia, zabezpečenie kvality 
pracovných miest a bezpečnosť pri zmene 
zamestnania, a poskytnúť systémy podpory 
v nezamestnanosti založené na 
požiadavkách aktivácie a spojené s 
politikami opätovnej integrácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Maria João Rodrigues

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15 a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
pokiaľ ide o štrukturálne reformy, 
Komisia sa príliš zameriava na zníženie 
ochrany zamestnania, a to ako 
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existujúcich, tak i nových pracovných 
miest, pripomína, že podľa údajov 
hospodárske oživenie odďaľujú práve 
tieto sústavné nesprávne politické reakcie 
kombinujúce flexibilitu a nižší príjem; 
zdôrazňuje, že štrukturálne reformy by 
mali byť navrhnuté v širšej a holistickej 
perspektíve, prispôsobené každému 
členskému štátu, zamerané na rôzne 
otázky, napríklad riadenie podnikov, 
organizácií a trhu práce, vzdelávanie, 
výskum a inovácia, verejná správa, 
daňové systémy, a ich cieľom by malo byť 
posilnenie potenciálu rastu, udržateľnosť 
a zníženie sociálnych nerovností; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Anthea McIntyre

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15 a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zvážili inovatívne spôsoby povzbudenia 
investícií v Európe;  zdôrazňuje najnovšie 
tendencie niektorých firiem presúvať 
výrobu a služby späť do Európy a 
upozorňuje na príležitosti, ktoré tým 
vznikajú v oblasti vytvárania pracovných 
miest, najmä pre mladých ľudí; je 
presvedčený, že hospodárstva EÚ majú 
jedinečnú príležitosť urýchliť túto 
tendenciu presúvania pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Maria Arena, Hugues Bayet
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Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
prispôsobené politiky na podporu 
vytvárania pracovných miest pre dlhodobo 
nezamestnaných, starších nezamestnaných 
ľudí, ženy a ďalšie prioritné skupiny 
najviac postihnuté krízou, ako sú 
prisťahovalci alebo ľudia so zdravotným 
postihnutím;

16. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
prispôsobené politiky na podporu 
vytvárania pracovných miest pre dlhodobo 
nezamestnaných, starších nezamestnaných 
ľudí, ženy a ďalšie prioritné skupiny 
najviac postihnuté krízou, ako sú 
prisťahovalci alebo ľudia so zdravotným 
postihnutím; žiada, aby sa odporúčania 
pre jednotlivé krajiny systematicky 
zaoberali otázkou zníženia rozdielov v 
odmeňovaní a dôchodkoch žien a mužov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Mara Bizzotto

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
prispôsobené politiky na podporu 
vytvárania pracovných miest pre dlhodobo 
nezamestnaných, starších nezamestnaných 
ľudí, ženy a ďalšie prioritné skupiny 
najviac postihnuté krízou, ako sú 
prisťahovalci alebo ľudia so zdravotným 
postihnutím;

16. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
prispôsobené politiky na podporu 
vytvárania pracovných miest pre dlhodobo 
nezamestnaných, starších nezamestnaných 
ľudí, ženy a ďalšie prioritné skupiny 
najviac postihnuté krízou, ako sú ľudia so 
zdravotným postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Thomas Mann

Návrh uznesenia
Odsek 16
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
prispôsobené politiky na podporu 
vytvárania pracovných miest pre dlhodobo 
nezamestnaných, starších nezamestnaných 
ľudí, ženy a ďalšie prioritné skupiny 
najviac postihnuté krízou, ako sú 
prisťahovalci alebo ľudia so zdravotným 
postihnutím;

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
vypracovali prispôsobené politiky na 
podporu vytvárania pracovných miest pre 
dlhodobo nezamestnaných, starších 
nezamestnaných ľudí, ženy a ďalšie 
prioritné skupiny najviac postihnuté krízou, 
ako sú prisťahovalci alebo ľudia so 
zdravotným postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 224
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
prispôsobené politiky na podporu vytvárania 
pracovných miest pre dlhodobo 
nezamestnaných, starších nezamestnaných 
ľudí, ženy a ďalšie prioritné skupiny najviac 
postihnuté krízou, ako sú prisťahovalci 
alebo ľudia so zdravotným postihnutím;

16. Prie la Commission de faire un 
meilleur usage des Recommandations par 
Pays dans le cadre du Semestre Européen 
afin de concevoir des politiques sur mesure 
pour soutenir la création d'emplois de 
qualité pour les chômeurs de longue durée, 
les chômeurs âgés, les femmes et d'autres 
groupes prioritaires très durement touchés 
par la crise, comme les migrants et les 
personnes handicapées;

16. vyzýva Komisiu, aby v rámci 
európskeho semestra lepšie využívala 
odporúčania pre jednotlivé krajiny 
s cieľom vypracovať prispôsobené politiky 
na podporu vytvárania pracovných miest 
pre dlhodobo nezamestnaných, starších 
nezamestnaných ľudí, ženy a ďalšie 
prioritné skupiny najviac postihnuté krízou, 
ako sú prisťahovalci alebo ľudia so 
zdravotným postihnutím;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 225
Brando Benifei

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 16. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
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prispôsobené politiky na podporu 
vytvárania pracovných miest pre dlhodobo 
nezamestnaných, starších nezamestnaných 
ľudí, ženy a ďalšie prioritné skupiny 
najviac postihnuté krízou, ako sú 
prisťahovalci alebo ľudia so zdravotným 
postihnutím;

prispôsobené politiky na podporu 
vytvárania pracovných miest pre dlhodobo 
nezamestnaných, starších nezamestnaných 
ľudí, ženy a ďalšie prioritné skupiny 
najviac postihnuté krízou, ako sú 
prisťahovalci alebo ľudia so zdravotným 
postihnutím, vrátane opatrení na podporu 
antidiskriminačných politík na 
pracovisku, zosúladenia pracovného a 
súkromného života, celoživotného 
vzdelávania a odbornej prípravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 226
Anthea McIntyre

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
prispôsobené politiky na podporu 
vytvárania pracovných miest pre dlhodobo 
nezamestnaných, starších nezamestnaných 
ľudí, ženy a ďalšie prioritné skupiny 
najviac postihnuté krízou, ako sú 
prisťahovalci alebo ľudia so zdravotným 
postihnutím;

16. vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
vypracovali prispôsobené politiky na 
podporu vytvárania pracovných miest pre 
dlhodobo nezamestnaných, starších 
nezamestnaných ľudí, ženy, ľudí so 
zdravotným postihnutím a ďalšie prioritné 
skupiny najviac postihnuté krízou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 227
Verónica Lope Fontagné

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
prispôsobené politiky na podporu 
vytvárania pracovných miest pre dlhodobo 

16. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
prispôsobené politiky na podporu 
vytvárania pracovných miest pre dlhodobo 
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nezamestnaných, starších nezamestnaných 
ľudí, ženy a ďalšie prioritné skupiny 
najviac postihnuté krízou, ako sú 
prisťahovalci alebo ľudia so zdravotným 
postihnutím;

nezamestnaných, starších nezamestnaných 
ľudí, ženy a ďalšie prioritné skupiny 
najviac postihnuté krízou, ako sú 
prisťahovalci, rómske obyvateľstvo 
alebo ľudia so zdravotným postihnutím;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 228
Dominique Martin, Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
prispôsobené politiky na podporu 
vytvárania pracovných miest pre dlhodobo 
nezamestnaných, starších nezamestnaných 
ľudí, ženy a ďalšie prioritné skupiny 
najviac postihnuté krízou, ako sú 
prisťahovalci alebo ľudia so zdravotným 
postihnutím;

16. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
prispôsobené politiky na podporu 
vytvárania pracovných miest pre dlhodobo 
nezamestnaných, starších nezamestnaných 
ľudí, ženy a ďalšie prioritné skupiny 
najviac postihnuté krízou, ako sú ľudia so 
zdravotným postihnutím;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 229
Monika Vana
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
prispôsobené politiky na podporu 
vytvárania pracovných miest pre dlhodobo 
nezamestnaných, starších nezamestnaných 
ľudí, ženy a ďalšie prioritné skupiny 
najviac postihnuté krízou, ako sú 
prisťahovalci alebo ľudia so zdravotným 
postihnutím;

16. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
prispôsobené politiky na podporu 
vytvárania pracovných miest pre dlhodobo 
nezamestnaných, starších nezamestnaných 
ľudí, ženy a ďalšie prioritné skupiny 
najviac postihnuté krízou, ako sú 
prisťahovalci alebo ľudia so zdravotným 
postihnutím; naliehavo žiada Komisiu, aby 
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od každého členského štátu požadovala 
národný plán zamestnanosti pre tvorbu 
dôstojných/kvalitných pracovných miest, 
ako sa na tom členské štáty dohodli na 
jarnom zasadnutí Rady v roku 2012;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 230
Ulla Tørnæs, Martina Dlabajová

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
prispôsobené politiky na podporu 
vytvárania pracovných miest pre dlhodobo 
nezamestnaných, starších nezamestnaných 
ľudí, ženy a ďalšie prioritné skupiny 
najviac postihnuté krízou, ako sú 
prisťahovalci alebo ľudia so zdravotným 
postihnutím;

16. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
prispôsobené politiky na podporu 
vytvárania udržateľných pracovných miest 
pre dlhodobo nezamestnaných, starších 
nezamestnaných ľudí, ženy a ďalšie 
prioritné skupiny najviac postihnuté krízou, 
ako sú prisťahovalci alebo ľudia so 
zdravotným postihnutím;

Or. en


