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Pozmeňujúci návrh 1
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Návrh uznesenia
Citácia 1 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na článok 3 ods. 3 
ZEÚ, ktorý sa týka vnútorného trhu, 
udržateľného rozvoja a sociálneho 
trhového hospodárstva,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Návrh uznesenia
Citácia 1 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Európsky pilier 
sociálnych práv,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 8 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na Parížsku dohodu 
ratifikovanú Európskym parlamentom 4. 
októbra 2016,
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 10 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 10. marca 2020 s názvom Nová 
priemyselná stratégia pre Európu 
(COM(2020)102),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Citácia 10 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 10. marca 2020 s názvom Nová 
priemyselná stratégia pre Európu 
(COM(2020)0102),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Návrh uznesenia
Citácia 10 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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– so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 11. decembra 2019 o európskej zelenej 
dohode (COM(2019)0640),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Citácia 10 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 11. marca 2020 s názvom Nový akčný 
plán EÚ pre obehové hospodárstvo: Za 
čistejšiu a konkurencieschopnejšiu 
Európu (COM(2020)98),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Návrh uznesenia
Citácia 10 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie z 
15. januára 2020 o európskej zelenej 
dohode (2019/2956(RSP)),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
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Citácia 10 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na návrh Komisie na 
akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo 
(COM(2020) 98),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Návrh uznesenia
Citácia 10 c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 19. februára 2020 s názvom Formovanie 
digitálnej budúcnosti Európy 
(COM(2020)0067),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 10 c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 11. decembra 2019 o európskej zelenej 
dohode (COM(2019)0640),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
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Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 10 d (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na návrh nariadenia 
Komisie zo 4. marca 2020, ktorým sa 
stanovuje rámec na dosiahnutie 
klimatickej neutrality a mení nariadenie 
(EÚ) 2018/1999 (európsky klimatický 
predpis) (COM(2020)80),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Návrh uznesenia
Citácia 10 d (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 11. marca 2020 s názvom Nový akčný 
plán EÚ pre obehové hospodárstvo: Za 
čistejšiu a konkurencieschopnejšiu 
Európu (COM(2020)0098),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 10 e (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie z 
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15. mája 2020 o novom viacročnom 
finančnom rámci, vlastných zdrojoch a 
pláne obnovy (2020/2631(RSP)),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 10 f (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie z 
15. januára 2020 o európskej zelenej 
dohode (2019/2956(RSP)),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 10 g (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 
17. apríla 2020 o koordinovaných 
opatreniach EÚ na boj proti pandémii 
COVID-19 a jej dôsledkom 
(2020/2616(RSP)),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
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Citácia 10 h (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na svoje uznesenie z 
23. júla 2020 o záveroch z mimoriadneho 
zasadnutia Európskej rady 17. až 21. júla 
2020 (2020/2732(RSP)),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Návrh uznesenia
Citácia 12 a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 27. mája 2020 s názvom Správny čas pre 
Európu: náprava škôd a príprava 
budúcnosti pre ďalšie generácie 
(COM(2020)456),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Návrh uznesenia
Citácia 12 b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 27. mája 2020 s názvom Upravený 
pracovný program Komisie na rok 2020 
(COM(2020)440),

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 20
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Návrh uznesenia
Citácia 12 c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na zistenia indexu 
digitálnej ekonomiky a spoločnosti 2020, 
ktoré boli uverejnené 11. júna 2020,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 21
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Návrh uznesenia
Citácia 12 d (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na oznámenie Komisie 
z 1. júla 2020 s názvom Európsky 
program v oblasti zručností pre 
udržateľnú konkurencieschopnosť, 
sociálnu spravodlivosť a odolnosť 
(COM(2020)0274),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Návrh uznesenia
Citácia 12 e (nová)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na výročnú správu o 
európskych MSP za obdobie 2018/2019 z 
novembra 2019,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Návrh uznesenia
Citácia 12 f (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na správu OECD s 
názvom „The Missing Entrepreneurs 
2019“ (Chýbajúci podnikatelia 2019) z 
decembra 2019,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 24
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže oznámenie Komisie 
s názvom Stratégia pre MSP pre 
udržateľnú a digitálnu Európu bolo 
uverejnené 10. marca 2020, zatiaľ čo WHO 
11. marca vyhlásila pandémiu ochorenia 
COVID-19, v dôsledku čoho sa 
hospodárske, sociálne a politické 
prostredie, ktoré opisuje Komisia, stalo 
zastaraným;

A. keďže oznámenie Komisie 
s názvom Stratégia pre MSP pre 
udržateľnú a digitálnu Európu bolo 
uverejnené 10. marca 2020, zatiaľ čo WHO 
11. marca vyhlásila pandémiu ochorenia 
COVID-19, v dôsledku čoho bolo potrebné 
stratégiu zrevidovať pre zmenu mnohých 
hospodárskych, sociálnych a politických 
podmienok; keďže v stratégii Komisie 
predloženej v marci sa ešte stále navrhujú 
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platné riešenia štrukturálnych výziev, 
ktorým malé a stredné podniky čelili pred 
krízou spôsobenou ochorením COVID-19, 
a nadchádzajúce riešenia súvisiace s 
environmentálnou a digitálnou 
transformáciou;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 25
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže oznámenie Komisie 
s názvom Stratégia pre MSP pre 
udržateľnú a digitálnu Európu bolo 
uverejnené 10. marca 2020, zatiaľ čo WHO 
11. marca vyhlásila pandémiu ochorenia 
COVID-19, v dôsledku čoho sa 
hospodárske, sociálne a politické 
prostredie, ktoré opisuje Komisia, stalo 
zastaraným;

A. keďže oznámenie Komisie 
s názvom Stratégia pre MSP pre 
udržateľnú a digitálnu Európu bolo 
uverejnené 10. marca 2020, zatiaľ čo WHO 
11. marca vyhlásila pandémiu ochorenia 
COVID-19, čo malo významný vplyv na 
hospodárske, sociálne a politické 
prostredie, v ktorom MSP fungujú;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Tomas Tobé

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Aa. keďže európska 
konkurencieschopnosť zaostáva za 
ostatnými rozvinutými ekonomikami, čo 
ohrozuje potenciál Európy vytvárať 
bohatstvo a prosperitu,

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 27
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže 25 miliónov MSP tvorí viac 
ako polovicu HDP EÚ a zamestnáva 
približne 100 miliónov pracovníkov; keďže 
98,9 % podnikov v nefinančnej obchodnej 
sfére v EÚ sú malé podniky s menej ako 
49 zamestnancami;

B. keďže 25 miliónov MSP v EÚ-28 je 
základným kameňom hospodárstva, 
pretože tvorí viac ako polovicu HDP EÚ, 
zamestnáva približne 100 miliónov 
pracovníkov a predstavuje 98,9 % 
podnikov v nefinančnej obchodnej sfére v 
EÚ; keďže MSP sú preto stredobodom 
Európskej zelenej dohody a digitálnej 
stratégie a zohrávajú kľúčovú úlohu pri 
dosahovaní cieľov EÚ v oblasti 
znižovania emisií skleníkových plynov do 
roku 2030 a 2050, ktoré sú zakotvené v 
klimatickom predpise [COM(2020) 80];

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže 25 miliónov MSP tvorí viac 
ako polovicu HDP EÚ a zamestnáva 
približne 100 miliónov pracovníkov; keďže 
98,9 % podnikov v nefinančnej obchodnej 
sfére v EÚ sú malé podniky s menej ako 49 
zamestnancami;

B. keďže pred pandémiou COVID-19 
tvorilo 25 miliónov MSP viac ako polovicu 
HDP EÚ a zamestnávalo približne 100 
miliónov pracovníkov; keďže 98,9 % 
podnikov v nefinančnej obchodnej sfére v 
EÚ sú malé podniky s menej ako 49 
zamestnancami;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 29
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže mikropodniky, malé 
a stredné podniky (MMSP) na 
vnútroštátnej úrovni aj na úrovni EÚ sú 
veľmi zložité a zároveň rôznorodé 
vzhľadom na ich veľkosť a veľmi 
rozmanité odvetvia činnosti, v ktorých 
pôsobia, pričom každý z nich má vlastnú – 
a niekedy veľmi odlišnú – dynamiku, 
najmä hospodársku, finančnú, sociálnu 
alebo dokonca politickú dynamiku, ktorá 
ich charakterizuje;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 30
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ba. keďže MSP majú zásadný význam 
pre rozvoj a odolnosť európskych 
priemyselných hodnotových reťazcov a 
významne prispievajú k miestnym, 
regionálnym a národným hospodárstvam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
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González Casares, Alicia Homs Ginel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže hospodárska kríza vyvolaná 
pandémiou priviedla značný počet malých 
a stredných podnikov na pokraj úpadku;

C. keďže hospodárska kríza a 
následné pesimistické hospodárske 
vyhliadky vyvolané pandémiou priviedli 
značný počet malých a stredných podnikov 
na pokraj úpadku; keďže kríza likvidity, 
ktorou trpia mnohé MSP, bude mať 
negatívny vplyv nielen na ich každodennú 
prevádzku, ale aj na ich vyhliadky na rast 
v budúcnosti, a to im bude brániť 
v riadnom plánovaní dlhodobých 
investícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Robert Roos, Jessica Stegrud, Izabela-Helena Kloc

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže hospodárska kríza vyvolaná 
pandémiou priviedla značný počet malých 
a stredných podnikov na pokraj úpadku;

C. keďže hospodárska kríza vyvolaná 
pandémiou priviedla značný počet malých 
a stredných podnikov na pokraj úpadku; 
keďže neštandardné menové opatrenia 
Európskej centrálnej banky (ECB) v 
reakcii na hospodársku krízu pomáhajú 
väčším podnikom, pretože sa viac 
spoliehajú na trh s komerčnými dlhmi, ale 
nezlepšujú finančné podmienky pre MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže hospodárska kríza vyvolaná 
pandémiou priviedla značný počet malých 
a stredných podnikov na pokraj úpadku;

C. keďže hospodárska kríza vyvolaná 
pandémiou priviedla značný počet malých 
a stredných podnikov a startupov na pokraj 
úpadku; keďže v záujme minimalizácie 
hospodárskych, sociálnych a 
strategických rizík spojených so zánikom 
týchto spoločností by EÚ a členské štáty 
mali konať odvážne a rýchlo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže hospodárska kríza vyvolaná 
pandémiou priviedla značný počet malých 
a stredných podnikov na pokraj úpadku;

C. keďže hospodárska kríza vyvolaná 
pandémiou priviedla značný počet malých 
a stredných podnikov na pokraj úpadku; 
keďže vnútroštátne bezpečnostné 
opatrenia proti pandémii, hoci sú 
potrebné, brzdia obnovu, pretože MSP 
nemajú nástroje na riešenie dlhotrvajúcej 
krízy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže hospodárska kríza vyvolaná 
pandémiou priviedla značný počet malých 

C. keďže hospodárska kríza vyvolaná 
pandémiou priviedla značný a neurčitý 
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a stredných podnikov na pokraj úpadku; počet malých a stredných podnikov na 
pokraj úpadku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže vplyv nedostatku kapitálu v 
dôsledku krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19 bude v jednotlivých 
odvetviach, typoch spoločností a 
členských štátoch nerovnomerný, čo 
povedie k rozdielom na jednotnom trhu; 
keďže túto situáciu zhoršujú rozdielne 
schopnosti členských štátov zabezpečovať 
štátnu pomoc; keďže kríza spôsobená 
ochorením COVID-19 zvlášť zasiahla 
MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže koncentrácia bohatstva 
v rukách malého počtu veľkých firiem, 
zneužívanie dominantného postavenia na 
trhu, mimoriadne vysoká miera 
vyjednávania, finančná a dokonca aj 
politická moc týchto veľkých korporácií 
a hospodárskych skupín, do ktorých 
patria, prinášajú veľké obmedzenia pre 
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MSP;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 38
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže kríza spôsobená ochorením 
COVID-19 zvlášť ťažko zasiahla 
majiteľky podnikov; keďže ženy tvoria 52 
% celkového európskeho obyvateľstva, ale 
predstavujú len 34,4 % samostatne 
zárobkovo činných osôb v EÚ a 30 % 
začínajúcich podnikateľov1a; keďže 
tvorivosť a podnikateľský potenciál žien 
zostávajú nevyužité a mali by sa ďalej 
rozvíjať; keďže politiky v oblasti MSP by 
mali aktívne riešiť rodové rozdiely;
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/growth/smes/promoti
ng-entrepreneurship/we-work-
for/women_en.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cb. keďže prevažná väčšina MSP je 
z hľadiska financovania závislá od 
bankového sektora;
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Or. pt

Pozmeňujúci návrh 40
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Cc. keďže väčšina MSP pôsobí 
a dosahuje príjmy na vnútroštátnych 
trhoch;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 41
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže Parlament vo svojom 
uznesení s názvom Koordinované 
opatrenia EÚ na boj proti pandémii 
COVID-19 a jej dôsledkom zdôraznil, že 
Európska zelená dohoda a digitálna 
transformácia by mali byť jadrom 
stratégií obnovy a rekonštrukcie po 
odznení pandémie COVID-19; keďže v 
tejto fáze obnovy a rekonštrukcie majú 
európski a vnútroštátni tvorcovia politík 
jedinečnú príležitosť posilniť a súčasne 
zmeniť spôsob fungovania nášho 
hospodárstva a jeho aktérov a urýchliť 
prechod na ekonomicky, sociálne a 
environmentálne udržateľnú spoločnosť; 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 42
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže napriek núdzovej situácii 
spôsobenej ochorením COVID-19 sú 
environmentálna a digitálna 
transformácia stále prioritou, pretože 
pandémiou sa neukončila núdzová 
situácia v oblasti klímy a Európska únia 
stále čelí konkurencii ostatných 
globálnych aktérov v digitálnej a 
technologickej sfére; keďže inovácie 
predstavujú účinný spôsob, ako môžu 
MSP budovať dlhodobý a udržateľný 
rast;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 43
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Da. keďže v dôsledku pandémie 
COVID-19 nerovnosť medzi členskými 
štátmi v schopnosti podporiť MSP 
pravdepodobne prehĺbi nerovnosti 
v hospodárskej súťaži na jednotnom trhu 
medzi MSP vzhľadom na rozdiely vo 
vnútroštátnych podmienkach;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 44
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Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Db. keďže prijatie environmentálne 
udržateľných postupov, inovácií a 
technológií vytvára za predpokladu 
zavedenia správnych administratívnych, 
regulačných a technických podmienok 
nové pracovné miesta a podnikateľské 
príležitosti pre MSP a zároveň zvyšuje ich 
konkurencieschopnosť a znižuje ich 
náklady;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Dc. keďže prijatie zásad obehového 
hospodárstva v celej EÚ má potenciál 
zvýšiť HDP EÚ do roku 2030 o ďalších 
0,5 %, čím sa vytvorí približne 700 000 
nových pracovných miest1a; keďže prínosy 
spojené s obehovým hospodárstvom, ako 
je vyššia efektívnosť, nižšie náklady na 
materiál, zvýšenie ziskovosti 
prostredníctvom modelov uzavretých 
cyklov a zvýšená odolnosť voči nedostatku 
zdrojov a cenovým výkyvom, môžu 
výrazne zvýšiť konkurencieschopnosť 
MSP;
_________________
1a Akčný plán pre obehové hospodárstvo 
(COM(2020)98 final).
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D d (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Dd. keďže odvetvia energetickej 
účinnosti a výroby energie z 
obnoviteľných zdrojov poskytujú MSP 
veľké pracovné a podnikateľské 
príležitosti; keďže efektívnosť využívania 
zdrojov a energie z obnoviteľných zdrojov 
môže podstatne znížiť náklady MSP a 
zvýšiť ich konkurencieschopnosť, ale 
zostáva do veľkej miery nevyužitá, najmä 
v prípade MSP, ktoré nie sú energeticky 
náročné;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D e (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

De. keďže MSP významne prispievajú 
k dosiahnutiu hospodárstva s nulovou 
bilanciou emisií skleníkových plynov 
rozvojom ekologických inovácií, výrobkov, 
procesov a služieb, často rýchlejším 
tempom než väčšie spoločnosti vďaka ich 
väčšej adaptabilite a flexibilite; keďže len 
približne štvrtina európskych MSP 
ponúka ekologické výrobky a služby1a, 
keďže MSP majú naďalej potenciál riešiť 
naliehavé environmentálne a spoločenské 
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problémy; keďže MSP by mali dostať 
podporu nielen v súvislosti s ekologickými 
inováciami, ale aj na zvýšenie 
ekologických noriem orientovaných na 
klímu v ich odvetví;
_________________
1a Eurobarometer (2018). Flash 
Eurobarometer 456: SMEs, resource 
efficiency and green markets (MSP, 
efektívnosť využívania zdrojov 
a ekologické trhy) (s. 75 – 78) 
https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publ
icopinion/index.cfm/survey/getsurveydetai
l/instruments/flash/ surveyky/2151.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D f (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Df. keďže popri menšej časti MSP, 
ktoré pôsobia v oblasti špičkových 
technológií a ktoré priamo prinášajú 
ekologické inovácie, existuje mnoho 
ďalších MSP, ktoré chcú zlepšiť svoje 
environmentálne správanie a zvýšiť 
efektívnosť využívania zdrojov a zaslúžia 
si prístup k financovaniu a technickej 
podpore; keďže ekologické inovácie sú 
veľmi účinným opatrením na zlepšenie 
fungovania existujúcich podnikov v rámci 
ekologického hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie E

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže podľa správy z roku 2019 s 
názvom Mind the Bridge:  Tech Scale-up 
Europe8, počet prosperujúcich podnikov v 
USA je trojnásobný v porovnaní s počtom 
v EÚ;

vypúšťa sa

_________________
8 https://mindthebridge.com/tech-scaleup-
europe-2019-report/

Or. en

Pozmeňujúci návrh 50
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ea. keďže niektoré MSP sú 
inovatívnymi aktérmi a sú lepšie vybavené 
na to, aby čelili zmenám a boli hnacou 
silou zmien, iné sú voči narušeniu 
zraniteľnejšie; je preto veľmi dôležité, aby 
politiky a právne predpisy EÚ poskytovali 
správny rámec na umožnenie rýchleho 
prechodu na obehové, zelené a 
udržateľnejšie obchodné činnosti a 
postupy pre všetky typy MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 51
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E b (nové)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Eb. keďže nedostatok zdrojov, 
zrýchlená spotreba, ekologický úpadok a 
závislosť EÚ od dovážaných surovín a 
zdrojov predstavujú značné riziko pre 
prosperitu európskeho priemyselného 
odvetvia; keďže vzhľadom na to, že MSP 
predstavujú 99 % všetkých podnikov v 
EÚ, je nanajvýš dôležité, aby sa zapojili do 
zmien smerom k vysoko energeticky 
efektívnej priemyselnej základni efektívne 
využívajúcej zdroje, v plnej miere 
založenej na obnoviteľných zdrojoch 
energie, s nulovou bilanciou emisií 
skleníkových plynov a bez toxických látok 
a boli ich hnacou silou; keďže prijatie 
zásad obehového hospodárstva môže byť 
pre MSP prínosné niekoľkými spôsobmi, 
ako je napríklad zníženie vystavenia 
kolísaniu cien a spotrebe, stimulácia 
inovácií, zvyšovanie efektívnosti a 
environmentálna udržateľnosť, čím sa 
celkovo zvýši konkurencieschopnosť 
MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 52
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže mnohé MSP stále nemajú 
úplný prístup k digitalizácii; keďže 
zameranie sa na výskum a inovácie a 
zručnosti by malo sprevádzať zlepšenie 
prístupu k digitálnej infraštruktúre;

F. keďže podľa indexu digitálnej 
ekonomiky a spoločnosti (Digital 
Economy and Society Index) 2020 mnohé 
MSP stále nemajú úplný prístup k 
digitalizácii a zaostávajú za veľkými 
firmami z hľadiska digitálnych zručností 
aj z hľadiska digitalizácie svojej 
prevádzky; keďže využívanie dát 
predstavuje konkurenčnú výhodu v oblasti 
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využívania výhod digitálnej transformácie 
a zameranie sa na zručnosti by malo 
sprevádzať zlepšenie digitálnej 
infraštruktúry, ako aj zlepšenie prístupu k 
údajom pre MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže mnohé MSP stále nemajú 
úplný prístup k digitalizácii; keďže 
zameranie sa na výskum a inovácie a 
zručnosti by malo sprevádzať zlepšenie 
prístupu k digitálnej infraštruktúre;

F. keďže digitálne technológie 
ponúkajú MSP nové príležitosti na 
inováciu, rast a účasť v globálnom 
hospodárstve, ale mnohé MSP stále 
nemajú úplný prístup k digitalizácii; keďže 
jednou z hlavných výziev v oblasti využitia 
potenciálu digitalizácie je nájsť 
kvalifikovaných zamestnancov; keďže 
zameranie sa na výskum a inovácie a 
zručnosti by malo sprevádzať zlepšenie 
prístupu k prístupnejšej, spoľahlivejšej a 
cenovo dostupnejšej digitálnej 
infraštruktúre;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže mnohé MSP stále nemajú 
úplný prístup k digitalizácii; keďže 

F. keďže mnohé MSP stále nemajú 
úplný prístup k digitalizácii; keďže 
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zameranie sa na výskum a inovácie a 
zručnosti by malo sprevádzať zlepšenie 
prístupu k digitálnej infraštruktúre;

zameranie sa na výskum a inovácie, 
podnikateľské zručnosti, digitálnu 
gramotnosť a pokročilé digitálne zručnosti 
by malo sprevádzať zlepšenie prístupu k 
digitálnej infraštruktúre a dátam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 55
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže mnohé MSP stále nemajú 
úplný prístup k digitalizácii; keďže 
zameranie sa na výskum a inovácie a 
zručnosti by malo sprevádzať zlepšenie 
prístupu k digitálnej infraštruktúre;

F. keďže mnohé MSP stále nemajú 
úplný prístup k digitalizácii; keďže 
zameranie sa na výskum a inovácie, 
zručnosti, ako aj spravodlivé obchodné a 
regulačné rámce by malo sprevádzať 
zavádzanie digitálnej infraštruktúry;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 56
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, 
Alicia Homs Ginel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže v Európskej únii ešte stále 
„chýbajú podnikatelia“, ako sú mládež, 
ženy, migranti, staršie osoby, ktorých 
podnikateľský potenciál je ešte stále 
potrebné naplno rozvinúť; keďže 
posilnenie podnikateľskej kultúry 
nedostatočne zastúpených alebo 
znevýhodnených kategórií môže 
predstavovať nástroj, ktorý im umožní 
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plne prispievať k digitálnej a 
environmentálnej transformácii a zvýšiť 
ich účasť na trhu práce;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 57
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže inovácie majú zásadný 
význam pre MSP a sú kľúčové pre 
konkurencieschopnosť na svetovom trhu; 
keďže existuje veľký potenciál pre účasť 
MSP na hodnotovom reťazci inovatívnych 
zelených technológií, a teda pre to, aby 
zohrávali úlohu pri zabezpečovaní 
dosiahnutia cieľov EÚ v oblasti klímy a 
energetiky; keďže zelené pracovné miesta 
sú relatívne lepšie než pracovné miesta v 
iných odvetviach, keďže sú zvyčajne 
bezpečnejšie, lepšie platené a 
kvalifikované;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 58
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže mnohé MSP sú vážne 
ohrozené nekalou hospodárskou súťažou 
zo strany nadnárodných spoločností, tzv. 
digitálnych platforiem, ktoré obchádzajú 
právne záväzky uložené iným 
spoločnostiam, čím prispievajú 
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k sociálnemu dumpingu, deregulácii 
pracovnoprávnych vzťahov a platobnej 
neschopnosti mnohých spoločností;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 59
Paolo Borchia

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže podľa Eurobarometra už 
takmer štvrtina MSP v Európe začala 
s prechodom na udržateľnosť, ale 
zároveň tretina MSP uvádza, že pri snahe 
zefektívniť svoje činnosti z hľadiska 
zdrojov čelia zložitým administratívnym 
postupom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fa. keďže takmer štvrtina MSP v 
Európe už umožnila prechod na 
udržateľnejšie obchodné modely, čo je 
pozitívny signál pripravenosti MSP prijať 
potrebné zmeny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Eleonora Evi, Ignazio Corrao
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie F b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Fb. keďže zlepšenie ich energetickej 
efektívnosti a efektívnosti využívania 
zdrojov pri súčasnom využívaní energie z 
obnoviteľných zdrojov na pokrytie 
zostávajúceho dopytu po energii prináša 
MSP veľké potenciálne a relatívne 
hospodárske a environmentálne prínosy, 
tento potenciál však zostáva do veľkej 
miery nevyužitý; keďže MSP by svojim 
správaním v oblasti spotreby energie a 
zdrojov mohli prispieť k rýchlemu 
prechodu na obehové hospodárstvo s 
nulovou bilanciou emisií skleníkových 
plynov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 62
Robert Roos
v mene skupiny ECR
Elżbieta Kruk, Jessica Stegrud, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže náklady a zložitosť 
administratívnych postupov stále 
predstavujú významnú prekážku prístupu 
MSP k ochrane duševného vlastníctva vo 
viacerých členských štátoch;

G. keďže finančné a tzv. iritujúce 
náklady na dodržiavanie nadmernej 
regulácie sú pre podniky záťažou; keďže 
náklady a zložitosť administratívnych 
postupov stále predstavujú pre MSP 
významnú prekážku napríklad v oblasti 
prístupu k duševnému vlastníctvu; keďže 
inteligentná deregulácia môže zvýšiť 
kreativitu a inovácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
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Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže náklady a zložitosť 
administratívnych postupov stále 
predstavujú významnú prekážku prístupu 
MSP k ochrane duševného vlastníctva vo 
viacerých členských štátoch;

G. keďže náklady a zložitosť 
administratívnych postupov stále 
predstavujú významnú prekážku prístupu 
MSP nielen k ochrane duševného 
vlastníctva vo viacerých členských štátoch, 
ale aj k príležitostiam v oblasti 
financovania vrátane možností v rámci 
európskych štrukturálnych a investičných 
fondov (EŠIF);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže náklady a zložitosť 
administratívnych postupov stále 
predstavujú významnú prekážku prístupu 
MSP k ochrane duševného vlastníctva vo 
viacerých členských štátoch;

G. keďže náklady a zložitosť 
administratívnych postupov, hrozba 
agresívnych patentových sporov, prístup k 
financovaniu, zručnostiam a informáciám 
stále predstavujú významnú prekážku pre 
MSP vo viacerých členských štátoch, 
zatiaľ čo modely založené na otvorených 
zdrojoch a otvorených dátach poskytujú 
osvedčené postupy pre budúci vývoj;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 65
Robert Roos
v mene skupiny ECR
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Elżbieta Kruk, Izabela-Helena Kloc

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže inovácia sa nezačína 
reguláciou: začína sa tým, že podnikatelia 
kombinujú nápady a financovanie; keďže 
regulácia by mala riešiť osobitné otázky 
ako bezpečnosť a znečisťovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 66
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ga. keďže digitalizácia a zavádzanie 
inovačných riešení budú kľúčové pre 
prínos MSP k úspechu Európskej zelenej 
dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gb. keďže inovácie v MSP sú často 
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výsledkom spoločného úsilia, v rámci 
ktorého podniky navzájom spolupracujú a 
vymieňajú si poznatky a informácie s 
partnermi v rámci širších inovačných 
systémov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Claudia Gamon, Bart 
Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen 
Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie Hayer, Martin Hojsík

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Gc. keďže v prípade grantov je 
zvyčajne vyššia pravdepodobnosť, že sa 
dostanú k MSP alebo na činnosti, do 
ktorých sú MSP pravdepodobnejšie 
zapojené, než v prípade daňových úľav;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 69
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže spoločnosti so strednou 
trhovou kapitalizáciou, ktoré nespĺňajú 
kritériá klasifikácie ako MSP, významne 
prispievajú k zamestnanosti a rastu, 
najmä v niektorých členských štátoch, a 
preto si vyžadujú dodatočné a oddelené 
vymedzenie pojmu spoločnosť so strednou 
trhovou kapitalizáciou, bez toho, aby bolo 
dotknuté vymedzenie MSP, s cieľom 
zabezpečiť, aby spoločnosti so strednou 
trhovou kapitalizáciou s 250 až 499 

vypúšťa sa
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zamestnancami mohli získať viac pomoci 
a mohli byť lepšie propagované;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 70
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Robert Hajšel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže spoločnosti so strednou 
trhovou kapitalizáciou, ktoré nespĺňajú 
kritériá klasifikácie ako MSP, významne 
prispievajú k zamestnanosti a rastu, 
najmä v niektorých členských štátoch, a 
preto si vyžadujú dodatočné a oddelené 
vymedzenie pojmu spoločnosť so strednou 
trhovou kapitalizáciou, bez toho, aby bolo 
dotknuté vymedzenie MSP, s cieľom 
zabezpečiť, aby spoločnosti so strednou 
trhovou kapitalizáciou s 250 až 499 
zamestnancami mohli získať viac pomoci 
a mohli byť lepšie propagované;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Pietro Fiocchi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže spoločnosti so strednou 
trhovou kapitalizáciou, ktoré nespĺňajú 
kritériá klasifikácie ako MSP, významne 
prispievajú k zamestnanosti a rastu, 
najmä v niektorých členských štátoch, a 
preto si vyžadujú dodatočné a oddelené 
vymedzenie pojmu spoločnosť so strednou 

vypúšťa sa
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trhovou kapitalizáciou, bez toho, aby bolo 
dotknuté vymedzenie MSP, s cieľom 
zabezpečiť, aby spoločnosti so strednou 
trhovou kapitalizáciou s 250 až 499 
zamestnancami mohli získať viac pomoci 
a mohli byť lepšie propagované;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže spoločnosti so strednou 
trhovou kapitalizáciou, ktoré nespĺňajú 
kritériá klasifikácie ako MSP, významne 
prispievajú k zamestnanosti a rastu, 
najmä v niektorých členských štátoch, a 
preto si vyžadujú dodatočné a oddelené 
vymedzenie pojmu spoločnosť so strednou 
trhovou kapitalizáciou, bez toho, aby bolo 
dotknuté vymedzenie MSP, s cieľom 
zabezpečiť, aby spoločnosti so strednou 
trhovou kapitalizáciou s 250 až 499 
zamestnancami mohli získať viac pomoci 
a mohli byť lepšie propagované;

H. keďže na definíciu MSP v EÚ sa 
odkazuje vo viac ako 100 právnych aktoch 
EÚ, ktoré sa vzťahujú na širokú škálu 
politík EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 73
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže spoločnosti so strednou H. keďže spoločnosti so strednou 
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trhovou kapitalizáciou, ktoré nespĺňajú 
kritériá klasifikácie ako MSP, významne 
prispievajú k zamestnanosti a rastu, najmä 
v niektorých členských štátoch, a preto si 
vyžadujú dodatočné a oddelené 
vymedzenie pojmu spoločnosť so strednou 
trhovou kapitalizáciou, bez toho, aby bolo 
dotknuté vymedzenie MSP, s cieľom 
zabezpečiť, aby spoločnosti so strednou 
trhovou kapitalizáciou s 250 až 499 
zamestnancami mohli získať viac pomoci a 
mohli byť lepšie propagované;

trhovou kapitalizáciou, ktoré nespĺňajú 
kritériá klasifikácie ako MSP, významne 
prispievajú k zamestnanosti a rastu, najmä 
v niektorých členských štátoch, a preto si 
vyžadujú dodatočné a oddelené 
vymedzenie pojmu spoločnosť so strednou 
trhovou kapitalizáciou, bez toho, aby bolo 
dotknuté vymedzenie MSP, s cieľom 
zabezpečiť, aby spoločnosti so strednou 
trhovou kapitalizáciou s 250 až 499 
zamestnancami mohli získať viac pomoci a 
mohli byť lepšie propagované; trvá na 
tom, že vymedzenie MSP v EÚ by sa 
nemalo meniť a zdroje vyčlenené pre 
MSP by sa nemali oslabiť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 74
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže spoločnosti so strednou 
trhovou kapitalizáciou, ktoré nespĺňajú 
kritériá klasifikácie ako MSP, významne 
prispievajú k zamestnanosti a rastu, najmä 
v niektorých členských štátoch, a preto si 
vyžadujú dodatočné a oddelené 
vymedzenie pojmu spoločnosť so strednou 
trhovou kapitalizáciou, bez toho, aby bolo 
dotknuté vymedzenie MSP, s cieľom 
zabezpečiť, aby spoločnosti so strednou 
trhovou kapitalizáciou s 250 až 499 
zamestnancami mohli získať viac pomoci 
a mohli byť lepšie propagované;

H. keďže spoločnosti so strednou 
trhovou kapitalizáciou, ktoré nespĺňajú 
kritériá klasifikácie ako MSP, významne 
prispievajú k zamestnanosti a rastu, najmä 
v niektorých členských štátoch, uznáva 
plány na vytvorenie samostatnej 
medzikategórie pre spoločnosti s 250 až 
499 zamestnancami; trvá na tom, že žiadna 
takáto nová kategória nesmie byť 
súčasťou vymedzenia MSP a nesmie 
oslabiť jeho účinnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Henrike Hahn
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v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ha. keďže Komisia vo svojej stratégii 
pre MSP potvrdila platnosť súčasného 
vymedzenia MSP; keďže bude ďalej 
skúmať konkrétne otázky, na ktoré 
upozornila počas najnovšej verejnej 
konzultácie, ako sú komplexné vlastnícke 
štruktúry alebo možné účinky odkázanosti 
na určitého dodávateľa, a podávať o nich 
správy; keďže Komisia ešte stále 
nevyhovela rozsudku Európskeho 
súdneho dvora z 15. septembra 2016, v 
ktorom sa požaduje objasnenie kritérií 
„nezávislosti/autonómie“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 76
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H a (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Ha. keďže mikropodniky predstavujú 
významný podiel európskych MSP a majú 
veľmi často ťažkosti s prístupom k 
finančným prostriedkom, ako aj k úplnej 
informovanosti o príležitostiach na 
európskej a vnútroštátnej úrovni, keďže 
táto kategória podnikov bola zároveň 
veľmi ťažko postihnutá krízou 
spôsobenou ochorením COVID-19 a bez 
toho, aby bolo dotknuté súčasné 
vymedzenie MSP, si zaslúži získať väčšiu 
pomoc a lepšiu propagáciu;

Or. en



PE657.190v01-00 38/170 AM\1212400SK.docx

SK

Pozmeňujúci návrh 77
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H b (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hb. keďže verejná správa na európskej 
aj vnútroštátnej úrovni zohráva kľúčovú 
úlohu pri zabezpečovaní uľahčenia 
podnikania a pri podpore investícií 
zameraných na výrazné zvýšenie 
hospodárskej konkurencieschopnosti a 
tým, že je súčasne nutné zabezpečiť 
najprísnejšie normy v oblasti 
transparentnosti a zdravia a bezpečnosti 
pracovníkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 78
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H c (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Hc. keďže jednotná mena prispela 
k zlepšeniu jednotného trhu, a teda je 
prospešná pre mnohé európske MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odsek -1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-1. víta stratégiu pre MSP a súhlasí s 
názorom Komisie, že MSP majú pre 
európske hospodárstvo zásadný význam a 
sú kľúčové na dosiahnutie zelenej a 
digitálnej transformácie v súlade 
s Parížskou dohodou a cieľmi Európskej 
zelenej dohody a európskej digitálnej 
stratégie; vyzýva na prijatie akčného 
plánu s jasnými cieľmi, čiastkovými 
cieľmi a harmonogramom spolu s 
pravidelným monitorovaním, podávaním 
správ a hodnotením;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 80
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek -1 (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

-1. víta novú stratégiu EÚ pre MSP; 
pripomína význam MSP a startupov pre 
konkurencieschopnosť, prosperitu a 
technologickú suverenitu Európy a 
zároveň ich kľúčovú úlohu pri 
zabezpečovaní úspešnej ekologickej a 
udržateľnej digitálnej transformácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 81
Robert Roos
v mene skupiny ECR
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc

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

-1. žiada Komisiu, aby predložila 
aktualizovanú verziu svojho oznámenia s 
názvom Nová stratégia pre MSP, v ktorej 
sa zohľadnia záležitosti uvedené v tomto 
uznesení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva členské štáty, aby prijali 
plán s cieľmi zameraný na dosiahnutie 
rýchleho zníženia počtu pravidiel aspoň o 
30 %;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Jens Gieseke
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Henna Virkkunen, Maria da Graça Carvalho, 
Angelika Niebler, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Markus Pieper, 
Roberta Metsola

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva členské štáty, aby prijali 
plán s cieľmi zameraný na dosiahnutie 
rýchleho zníženia počtu pravidiel aspoň o 
30 %;

1. víta záväzok Komisie zaviesť 
zásadu „jeden za jeden“ ako prvý krok 
smerom k zastaveniu prílevu nových 
nariadení, ale pripomína, že sa tak len 
zachováva súčasný stav, čo nie je 
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dostatočne ambiciózne; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby uplatňovala zásadu 
proporcionality; vyzýva členské štáty, aby 
prijali plán s cieľmi zameraný na 
dosiahnutie rýchleho zníženia počtu 
pravidiel aspoň o 30 % s cieľom znížiť 
náklady MSP na európskej a 
vnútroštátnej úrovni na dodržiavanie 
predpisov a spojené s byrokratickou 
záťažou ako dôležitý predpoklad 
schopnosti hospodárstva obnoviť sa 
a inovovať a konkurencieschopnosti 
spoločností EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva členské štáty, aby prijali 
plán s cieľmi zameraný na dosiahnutie 
rýchleho zníženia počtu pravidiel aspoň o 
30 %;

1. uznáva, že nadmerné množstvo 
noriem a predpisov môže byť prekážkou 
v akomkoľvek úsilí MSP, pretože nemajú 
potrebné zdroje na to, aby čelili zložitým 
byrokratickým požiadavkám; domnieva 
sa, že stratégia zjednodušenia musí mať 
jasné a účinné riadenie a musí aktívne 
zahŕňať produktívne kategórie s cieľom 
identifikovať problémy, priority a 
riešenia; vyzýva členské štáty, aby prijali 
plán s cieľovými hodnotami, cieľmi a 
stratégiami na zníženie nepotrebnej 
záťaže pre MSP a zároveň zabezpečili 
účinnú transpozíciu právnych predpisov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie Hayer, Nicola 
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Beer

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva členské štáty, aby prijali 
plán s cieľmi zameraný na dosiahnutie 
rýchleho zníženia počtu pravidiel aspoň o 
30 %;

1. vyzýva na opätovné vykonávanie 
iniciatívy „Small Business Act“, v rámci 
ktorej by Komisia spolu s členskými štátmi 
mala prijať konkrétny plán s jasným 
harmonogramom a cieľmi zameraný na 
dosiahnutie konzistentného zlepšenia v 
súvislosti s 10 zásadami uznanými v rámci 
iniciatívy; zdôrazňuje potrebu 
konzistentného uplatňovania zásady 
„najskôr myslieť na malých“ a vyzýva 
Komisiu, aby zohľadnila výsledok testu 
MSP v každom posúdení vplyvu na 
podporu svojich návrhov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 86
Robert Roos
v mene skupiny ECR
Elżbieta Kruk, Jessica Stegrud, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva členské štáty, aby prijali 
plán s cieľmi zameraný na dosiahnutie 
rýchleho zníženia počtu pravidiel aspoň o 
30 %;

1. zdôrazňuje, že je dôležité znížiť 
legislatívnu záťaž MSP; žiada Komisiu, 
aby predložila program inteligentnej 
deregulácie pod vedením komisára pre 
vnútorný trh, a to s cieľom znížiť súčasnú 
regulačnú záťaž a vytvoriť kultúrnu 
zmenu v rôznych generálnych 
riaditeľstvách; vyzýva členské štáty a 
Európsku komisiu, aby prijali spoločný 
plán s jednoznačnými cieľmi a 
konkrétnymi mandátmi zameraný na 
dosiahnutie rýchleho zníženia počtu 
pravidiel aspoň o 30 %;



AM\1212400SK.docx 43/170 PE657.190v01-00

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 87
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva členské štáty, aby prijali 
plán s cieľmi zameraný na dosiahnutie 
rýchleho zníženia počtu pravidiel aspoň o 
30 %;

1. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby pri rozvoji svojich politík a právnych 
predpisov systematicky, komplexne a 
dôsledne uplatňovali zásadu „najskôr 
myslieť na malých“; zdôrazňuje, že je 
účinnejšie a efektívnejšie zohľadniť 
potreby a problémy MSP v ranom štádiu 
procesu, a nie riešiť výnimky alebo 
vylúčenia ex post;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 88
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva členské štáty, aby prijali 
plán s cieľmi zameraný na dosiahnutie 
rýchleho zníženia počtu pravidiel aspoň o 
30 %;

1. vyzýva členské štáty, aby prijali 
plán s cieľmi zameraný na dosiahnutie 
rýchleho zníženia počtu pravidiel aspoň o 
30 %; domnieva sa, že dôležitou súčasťou 
lepšieho podnikateľského prostredia v EÚ 
je zjednodušenie regulácie platnej pre 
spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Paolo Borchia
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Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva členské štáty, aby prijali 
plán s cieľmi zameraný na dosiahnutie 
rýchleho zníženia počtu pravidiel aspoň o 
30 %;

1. vyzýva členské štáty, aby prijali 
plán s cieľmi zameraný na dosiahnutie 
rýchleho zníženia počtu pravidiel aspoň o 
30 %; vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
uplatňovanie zásady „jeden za jeden“ a 
zakázali tzv. gold-plating;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. vyzýva členské štáty, aby prijali 
plán s cieľmi zameraný na dosiahnutie 
rýchleho zníženia počtu pravidiel aspoň o 
30 %;

1. vyzýva členské štáty a Európsku 
komisiu, aby prijali plán s cieľmi 
zameraný na dosiahnutie rýchleho zníženia 
počtu pravidiel aspoň o 30 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby prijali plán s cieľmi zameraný na 
maximálne zníženie administratívnej a 
regulačnej záťaže MSP, ktorá vyplýva z 
politík a regulácie a aby pritom naďalej 
zabezpečovali vysokú úroveň ochrany 
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životného prostredia a sociálnych noriem; 
na tento účel vyzýva na lepšie zosúladenie 
regulácie, inteligentnú digitalizáciu, 
ľahšiu použiteľnosť pre používateľov, 
efektívnejšie postupy a bezpečnejšie dáta 
odolné z hľadiska ochrany súkromia; 
ďalej požaduje zvýšenú a cielenejšiu 
verejnú technickú a administratívnu 
pomoc a odbornú prípravu pre MSP, 
ktoré uľahčia úplné a správne 
uplatňovanie právnych predpisov EÚ a 
vnútroštátnych právnych predpisov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 92
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. vyzýva Európsku komisiu, aby 
prijala plán, v ktorom sa určia oblasti na 
zníženie administratívnej záťaže, ktorej 
MSP čelia, a ďalší postup, ako aj na 
výmenu najlepších postupov v tejto oblasti 
s cieľom pomôcť členským štátom pri 
prijímaní konkrétnych opatrení s cieľom 
dosiahnuť, aby bol regulačný rámec pre 
MSP menej ťažkopádny; zdôrazňuje, že v 
záujme monitorovania účinnosti 
znižovania byrokracie je takisto dôležité 
posúdiť takéto opatrenia ex post, pričom 
je nutné zohľadniť pohľad MSP a 
neoslabiť práva pracovníkov a 
environmentálne normy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 93
Sara Skyttedal
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Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. víta skutočnosť, že Komisia v 
stratégii pre MSP rieši úsilie o 
zjednodušenie ako jeden z troch 
základných kameňov spolupráce EÚ s 
MSP; keďže zníženie byrokratickej záťaže 
možno považovať za dôležitý predpoklad 
schopnosti hospodárstva obnoviť sa, 
inovovať a prejsť okrem iného na 
klimaticky inteligentnú výrobu, ako aj za 
predpoklad konkurencieschopnosti 
spoločností EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Jens Gieseke
v mene skupiny PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, 
Pernille Weiss, Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, 
Angelika Niebler, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Massimiliano 
Salini, Antonio Tajani, Roberta Metsola

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. domnieva sa, že je potrebné 
posilniť zásadu „veľké úsilie, pokiaľ ide 
o veľké veci, malé úsilie, pokiaľ ide o 
malé veci“, a požaduje nový 
medziinštitucionálny záväzok znížiť 
administratívnu záťaž; žiada Komisiu, 
aby uplatňovala zásadu „najskôr myslieť 
na malých“ vo všetkých príslušných 
oblastiach politiky s cieľom vytvoriť 
právne predpisy, ktoré podnecujú rast a 
rozvoj MSP;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 95
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie Hayer, Nicola 
Beer

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. víta zámer Komisie vymenovať 
osobitného vyslanca EÚ pre MSP s 
cieľom viac zviditeľniť záujmy MSP; 
vyzýva Komisiu, aby vychádzala z 
existujúceho procesu preskúmania 
výkonnosti MSP a aby sa zapojila do 
výročnej diskusie o stave Únie MSP, ktorá 
sa uskutoční v pléne Európskeho 
parlamentu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. opakuje, že zjednodušenie 
postupov a digitalizácia si vyžadujú aj 
modernú, pružnú, digitálnu a menej 
byrokratickú verejnú správu, ako aj 
zjednodušenie a zefektívnenie noriem 
dôkladným a horizontálnym 
uplatňovaním zásady „najskôr myslieť na 
malých“ a zásady „jedenkrát a dosť“;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97



PE657.190v01-00 48/170 AM\1212400SK.docx

SK

Tomas Tobé

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. vyzýva Komisiu, členské štáty a 
miestne samosprávy, aby sa z 
podnikateľského prostredia a 
konkurencieschopnosti stali prvoradé 
priority ich politických programov; 
nabáda všetkých týchto aktérov, aby 
uskutočnili štrukturálne reformy s cieľom 
zvýšiť hospodársky rast v Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 98
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje význam štátnej pomoci 
na podporu MSP v ťažkostiach 
a domnieva sa, že takáto pomoc by mala 
zahŕňať zachovanie pracovných miest, 
ochranu príjmov a dodržiavanie práv 
zamestnancov;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 99
Paolo Borchia

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. považuje rozdiel v produktivite 
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medzi členskými štátmi za jednu z 
hlavných príčin narušenia 
konkurencieschopnosti na vnútornom 
trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 1 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1b. domnieva sa, že tzv. zelená 
transformácia prináša MSP významné 
podnikateľské príležitosti, podniky ale 
čelia obmedzeniam súvisiacim s ich 
veľkosťou a zdrojmi, ktoré im bránia v 
plnohodnotnom využívaní týchto 
príležitostí; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby poskytovali prispôsobenú 
podporu MSP a zabezpečili právne 
predpisy odrážajúce ich potreby a výzvy a 
zároveň poskytovali jasné informácie o 
výhodách, ktoré prinášajú zelené 
rozhodnutia, postupy a obchodné modely;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 101
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 1 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1b. vyzýva Komisiu, aby zaručila 
úplnú rovnováhu medzi zastúpením 
veľkých a malých podnikov vo všetkých 
príslušných orgánoch a výboroch 
spojených s tvorbou politík EÚ, počnúc 
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výborom pre kontrolu regulácie; považuje 
prítomnosť jediného zástupcu MSP vo 
výbore pre kontrolu regulácie za celý 
sektor MSP za nedostatočnú vzhľadom na 
veľkú rozmanitosť MSP v Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Tomas Tobé

Návrh uznesenia
Odsek 1 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1b. víta záväzok Komisie zaviesť 
zásadu „jeden za jeden“ ako prvý krok 
smerom k zastaveniu prílevu nových 
nariadení, ale pripomína, že sa tak len 
zachováva súčasný stav, čo nie je 
dostatočne ambiciózne;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Návrh uznesenia
Odsek 1 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1b. upozorňuje, že treba posilniť 
podporu MSP na úrovni EÚ, čím sa 
odstránia obrovské rozdiely vyplývajúce 
z rozdielnej úrovne vnútroštátnej podpory;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 104
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
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Bompard, Marc Botenga

Návrh uznesenia
Odsek 1 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1c. domnieva sa, že ciele EÚ v oblasti 
udržateľnosti a digitalizácie by mali plne 
zodpovedať finančným a iným zdrojom, 
aby sa členským štátom umožnilo 
podporovať transformáciu MSP v tejto 
oblasti, čo je v kontexte politiky súdržnosti 
zvlášť dôležité pre najmenej rozvinuté 
krajiny a regióny; zdôrazňuje, že takéto 
ciele nemôžu byť protichodné, ale 
naopak, mali by byť v súlade s udržaním 
pracovných miest s právami 
a zlepšovaním pracovných podmienok 
v rôznych odvetviach činnosti;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 105
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 1 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1c. považuje za veľmi dôležité, aby sa 
Komisia zamerala na posilnenie 
jednotného trhu, pokiaľ ide o uľahčenie 
prístupu MSP na trh, cezhraničné 
fungovanie, diverzifikáciu a posilňovanie 
krátkych a udržateľných dodávateľských 
reťazcov; žiada Komisiu, aby využila 
dôrazné opatrenia na presadzovanie práva 
s cieľom zabezpečiť, aby jednotný trh 
prospieval všetkým podnikom a 
spotrebiteľom; v tejto súvislosti žiada, aby 
Komisia venovala osobitnú pozornosť 
boju proti nekalým trhovým praktikám a 
lepšej ochrane MSP;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 1 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1c. uznáva, že hoci mnohé MSP sú 
ochotné investovať do energeticky 
účinných, obehových procesov šetrných k 
životnému prostrediu, existujú značné, 
najmä finančné prekážky, ktoré im v tom 
bránia; vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby tieto prekážky odstránili poskytnutím 
vhodného regulačného rámca a 
technickej a finančnej podpory na 
úspešné a rýchle zavádzanie zelených 
postupov, procesov a služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 107
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 1 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1d. nabáda členské štáty, aby jednotnú 
digitálnu bránu zaviedli spôsobom, ktorý 
bude priaznivý pre MSP, a to 
prostredníctvom úzkej spolupráce s 
regionálnymi a miestnymi orgánmi a 
ľahko použiteľného digitálneho prístupu 
k informáciám, postupom, pomoci a 
službám spojeným s cezhraničným 
podnikaním vrátane poradenstva v oblasti 
verejného obstarávania a zdrojov 
financovania;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 108
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Návrh uznesenia
Odsek 1 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1d. vyjadruje znepokojenie nad 
ťažkosťami pri prístupe k možnostiam 
financovania z EIB, ktorým čelí väčšina 
MSP, najmä MSP s obmedzenou 
kapitalizáciou, a žiada, aby sa podmienky 
prístupu zosúladili so skutočnosťou, 
ktorej čelia MSP v členských štátoch;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 109
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Návrh uznesenia
Odsek 1 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1e. domnieva sa, že v stratégii EÚ pre 
MSP by sa všetky stimuly nemali vyčerpať 
na účasť MSP na „dôležitých projektoch 
spoločného európskeho záujmu“ a mali 
by sa oceňovať a podporovať aj iné 
spôsoby zapojenia MSP do príslušných 
projektov na miestnej, regionálnej 
a vnútroštátnej úrovni, ktoré podporujú 
hospodársku, sociálnu a územnú 
súdržnosť v EÚ;

Or. pt
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Pozmeňujúci návrh 110
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 1 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1e. trvá na tom, že udržateľnosť by 
mala zostať jadrom politík a programov 
EÚ a že by sa mali zaviesť opatrenia, 
ktoré všetkým MSP umožnia plne 
využívať výhody zelenej transformácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 1 f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1f. opakuje svoju výzvu Komisii, aby 
riešila hlavné prekážky, ktorým MSP čelia 
pri uvádzaní udržateľných obehových 
výrobkov a služieb na trh EÚ; žiada 
prijatie opatrení na zvýšenie 
informovanosti spotrebiteľov a posilnenie 
transparentnosti v celom dodávateľskom 
reťazci, pokiaľ ide o environmentálnu a 
sociálnu stopu výrobkov a služieb, a na 
zvýšenie verejného a súkromného dopytu 
po environmentálne udržateľných 
výrobkoch a službách; vyzýva na lepší 
prístup MSP k financovaniu v súvislosti s 
environmentálnou udržateľnosťou; 
vyzýva na podporu otvorených a 
kolaboratívnych sietí, zodpovedajúcich 
služieb a výmeny najlepších postupov, 
cenových stimulov a rozvoja zelenej 
transformácie a obehových metrík a 
ukazovateľov;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. pripomína, že MSP dokážu zlepšiť 
svoj prístup na svetové trhy len vtedy, ak 
budú podporované štruktúrovaným a 
predvídateľným ekosystémom; v tejto 
súvislosti pripomína úlohu obchodných 
komôr v zahraničí; pripomína, že menším 
podnikom a mikropodnikom hrozí bez 
primeranej podpory vylúčenie z globálnych 
trhov;

2. pripomína, že MSP dokážu zlepšiť 
svoj prístup na jednotný trh a na svetové 
trhy len vtedy, ak budú čeliť 
predvídateľnému regulačnému rámcu a 
ak ich budú podporovať štruktúrované 
siete, spoľahlivé informačné zdroje a 
prístup k investičným príležitostiam; v 
tejto súvislosti pripomína úlohu 
obchodných komôr v členských štátoch aj 
na medzinárodnej úrovni; zdôrazňuje 
príležitosť na posilnenie spolupráce medzi 
sieťou vyslancov MSP a vnútroštátnymi a 
miestnymi organizáciami, ktoré MSP 
zastupujú; pripomína, že menším 
podnikom a mikropodnikom hrozí bez 
primeranej podpory a sprievodných 
opatrení vyplývajúcich z obchodnej 
politiky EÚ vylúčenie z globálnych trhov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Robert Roos
v mene skupiny ECR
Jessica Stegrud

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. pripomína, že MSP dokážu zlepšiť 2. pripomína, že niektoré MSP majú 
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svoj prístup na svetové trhy len vtedy, ak 
budú podporované štruktúrovaným a 
predvídateľným ekosystémom; v tejto 
súvislosti pripomína úlohu obchodných 
komôr v zahraničí; pripomína, že menším 
podnikom a mikropodnikom hrozí bez 
primeranej podpory vylúčenie z 
globálnych trhov;

záujem o prístup na svetové trhy; v tejto 
súvislosti pripomína úlohu obchodných 
komôr v zahraničí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. pripomína, že MSP dokážu zlepšiť 
svoj prístup na svetové trhy len vtedy, ak 
budú podporované štruktúrovaným a 
predvídateľným ekosystémom; v tejto 
súvislosti pripomína úlohu obchodných 
komôr v zahraničí; pripomína, že menším 
podnikom a mikropodnikom hrozí bez 
primeranej podpory vylúčenie z globálnych 
trhov;

2. pripomína, že MSP dokážu zlepšiť 
svoj prístup na svetové trhy len vtedy, ak 
budú podporované štruktúrovaným a 
predvídateľným podporným rámcom; v 
tejto súvislosti pripomína úlohu delegácií 
EÚ a obchodných komôr v zahraničí, 
výmeny najlepších postupov s obchodnými 
partnermi a poskytovania primeraných 
informácií; pripomína, že menším 
podnikom a mikropodnikom hrozí bez 
primeranej podpory vylúčenie z globálnych 
trhov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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2. pripomína, že MSP dokážu zlepšiť 
svoj prístup na svetové trhy len vtedy, ak 
budú podporované štruktúrovaným a 
predvídateľným ekosystémom; v tejto 
súvislosti pripomína úlohu obchodných 
komôr v zahraničí; pripomína, že menším 
podnikom a mikropodnikom hrozí bez 
primeranej podpory vylúčenie z globálnych 
trhov;

2. pripomína, že MSP dokážu zlepšiť 
svoju konkurencieschopnosť a svoj 
prístup na svetové trhy len vtedy, ak budú 
podporované štruktúrovaným a 
predvídateľným ekosystémom na miestnej 
aj na medzinárodnej úrovni; v tejto 
súvislosti pripomína úlohu obchodných 
komôr pôsobiacich na miestnej úrovni a v 
zahraničí; varuje, že menším podnikom a 
mikropodnikom hrozí bez primeranej 
podpory vylúčenie z globálnych trhov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 116
Clara Ponsatí Obiols

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. pripomína, že MSP dokážu zlepšiť 
svoj prístup na svetové trhy len vtedy, ak 
budú podporované štruktúrovaným a 
predvídateľným ekosystémom; v tejto 
súvislosti pripomína úlohu obchodných 
komôr v zahraničí; pripomína, že menším 
podnikom a mikropodnikom hrozí bez 
primeranej podpory vylúčenie z globálnych 
trhov;

2. pripomína, že MSP dokážu zlepšiť 
svoj prístup na svetové trhy len vtedy, ak 
budú podporované štruktúrovaným a 
predvídateľným ekosystémom, ktorý siaha 
od miestnej až po globálnu úroveň a v 
ktorom sú zohľadnené názory ich 
regiónov; v tejto súvislosti pripomína 
úlohu obchodných komôr v zahraničí; 
pripomína, že menším podnikom a 
mikropodnikom hrozí bez primeranej 
podpory vylúčenie z globálnych trhov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. pripomína, že MSP dokážu zlepšiť 2. pripomína, že MSP dokážu zlepšiť 
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svoj prístup na svetové trhy len vtedy, ak 
budú podporované štruktúrovaným a 
predvídateľným ekosystémom; v tejto 
súvislosti pripomína úlohu obchodných 
komôr v zahraničí; pripomína, že menším 
podnikom a mikropodnikom hrozí bez 
primeranej podpory vylúčenie z globálnych 
trhov;

svoj prístup na svetové trhy len vtedy, ak 
budú podporované štruktúrovaným a 
predvídateľným ekosystémom; pripomína, 
že menším podnikom a mikropodnikom 
hrozí bez primeranej podpory vylúčenie z 
globálnych trhov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. pripomína, že MSP dokážu zlepšiť 
svoj prístup na svetové trhy len vtedy, ak 
budú podporované štruktúrovaným a 
predvídateľným ekosystémom; v tejto 
súvislosti pripomína úlohu obchodných 
komôr v zahraničí; pripomína, že menším 
podnikom a mikropodnikom hrozí bez 
primeranej podpory vylúčenie z globálnych 
trhov;

2. pripomína, že MSP dokážu zlepšiť 
svoj prístup na svetové trhy len vtedy, ak 
budú podporované štruktúrovaným a 
predvídateľným ekosystémom; v tejto 
súvislosti pripomína úlohu obchodných 
komôr a podobných inštitúcií v zahraničí; 
pripomína, že menším podnikom a 
mikropodnikom hrozí bez primeranej 
podpory vylúčenie z globálnych trhov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Paolo Borchia

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. pripomína, že MSP dokážu zlepšiť 
svoj prístup na svetové trhy len vtedy, ak 
budú podporované štruktúrovaným a 
predvídateľným ekosystémom; v tejto 
súvislosti pripomína úlohu obchodných 
komôr v zahraničí; pripomína, že menším 

2. pripomína, že MSP dokážu zlepšiť 
svoj prístup na svetové trhy len vtedy, ak 
budú podporované štruktúrovaným a 
predvídateľným ekosystémom; v tejto 
súvislosti pripomína úlohu organizácií 
MSP a obchodných komôr v zahraničí; 
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podnikom a mikropodnikom hrozí bez 
primeranej podpory vylúčenie z globálnych 
trhov;

pripomína, že menším podnikom a 
mikropodnikom hrozí bez primeranej 
podpory vylúčenie z globálnych trhov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 120
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2 a. poukazuje na to, že stratégia pre 
MSP by mala byť založená na prístupe, 
ktorý na prvé miesto kladie znalosti, 
keďže kvalifikovaná pracovná sila je 
nevyhnutná na to, aby MSP prosperovali 
a aby mohli úspešne zvládnuť nielen 
environmentálnu a digitálnu 
transformáciu, ale aj tradičné výzvy, 
ktorým tieto podniky čelia; zastáva názor, 
že by sa mali uprednostniť tie zručnosti, 
ktoré v mnohých MSP ešte stále chýbajú, 
ako je digitálna gramotnosť, gramotnosť 
v oblasti verejného obstarávania a 
finančné vzdelávanie, ako aj zručnosti v 
oblasti správy úverového portfólia a 
riadenia dodávateľského reťazca; 
domnieva sa, že obchodné komory môžu 
zohrávať ústrednú úlohu pri 
identifikovaní nedostatku zručností na 
miestnej úrovni; vyzýva na vypracovanie 
osobitného prístupu k zručnostiam v 
mikropodnikoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. vyjadruje poľutovanie nad 
pretrvávajúcim nedostatočným 
zastúpením a nedostatočným 
financovaním žien v MSP; požaduje 
iniciatívy zamerané na činnosti v oblasti 
vzdelávania a zvyšovania kvalifikácie žien 
s cieľom pomôcť im stať sa 
zakladateľkami a manažérkami MSP; 
vyzýva na rozšírenie finančných 
produktov ponúkaných podnikateľkám; 
víta iniciatívu Komisie zameranú na 
inteligentné financovanie z hľadiska 
rodovej rovnosti a vyzýva na jej rýchle 
vykonávanie a na stanovenie cieľa pre 
orgány EIB rozhodujúce o investíciách 
dosiahnuť 50 % rodovú vyváženosť; žiada 
členské štáty, aby plne využívali možnosti 
financovania, ktoré poskytujú rôzne 
programy EÚ na zlepšenie zastúpenia žien 
v MSP a na zvýšenie ich financovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie Hayer, Nicola 
Beer

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2 a. víta doterajšie výsledky 
uplatňovania zásad lepšej právnej 
regulácie; konštatuje, že je potrebné 
dosiahnuť ďalší pokrok, najmä pokiaľ 
ide o zjednodušenie a štandardizáciu 
foriem a postupov, s jednotným 
vykonávaním zásad „jedenkrát a dosť“ a 
„štandardne digitálne“ na úrovni EÚ aj 
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členských štátov; zdôrazňuje, že výsledky 
testu MSP uvedené v posúdení vplyvu 
budúcich návrhov by mali jasne 
preukázať, ako sa dosiahne 
zjednodušenie v súlade so zásadou „jeden 
za jeden“ a v prípade možnosti  ešte väčšie 
zjednodušenie (jeden za dva);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2 a.  zdôrazňuje potrebu všetkých 
dostupných poznatkov na podporu 
inovácií, rozvoja a podnikania; podporuje 
začlenenie agentúr regionálneho rozvoja 
do plánovania a vykonávania novej 
stratégie pre MSP s cieľom využiť ich 
blízkosť, poznatky a skúsenosti pri 
podpore tejto produktívnej štruktúry; 
považuje inteligentnú špecializáciu za 
kľúčový faktor podpory spolupráce medzi 
MSP s cieľom vytvoriť synergické účinky 
v inovačnom procese; zdôrazňuje význam 
účinných mechanizmov na výmenu 
osvedčených postupov v tejto oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2 a. zdôrazňuje, že keďže sú globálne a 
(čo je ešte viac znepokojivé) európske 



PE657.190v01-00 62/170 AM\1212400SK.docx

SK

dodávateľské reťazce v súčasnosti 
prerušené reštriktívnymi opatreniami v 
oblasti obchodu, je čoraz dôležitejšie 
zabezpečiť, aby európsky priemysel a 
MSP mohli získavať vstupy z rozmanitej 
škály tretích krajín, a to harmonizáciou 
technického obsahu európskych a 
medzinárodných noriem, a vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že tomu súčasnosti 
bráni byrokratický prístup Komisie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Robert Roos
v mene skupiny ECR
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2 a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
z dôvodu menových opatrení centrálnej 
banky a regulačného rámca v súčasnosti 
diktuje prístup k úverom omnoho viac 
veľkosť spoločností než úverová bonita; 
navrhuje, aby sa prijali opatrenia na 
zastavenie tohto rozdielneho prístupu k 
úverom; zdôrazňuje, že pokiaľ ide o 
bankový sektor, je potrebné zjednodušiť 
požiadavky na náležitú obozretnosť vo 
vzťahu k zákazníkovi, aby MSP mali 
ľahší prístup k bankovým úverom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2 a. zdôrazňuje význam zvýšenia 
informovanosti MSP o jednotnom trhu, 
jeho pravidlách a nástrojoch, a to aj 
zjednodušením referenčného rámca a 
zlepšením komunikácie o prispôsobených 
príležitostiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Jens Gieseke
v mene skupiny PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, 
Pernille Weiss, Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, 
Angelika Niebler, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Massimiliano 
Salini, Antonio Tajani, Roberta Metsola

Návrh uznesenia
Odsek 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva Komisiu, aby sa 
zasadzovala za otvorený cezhraničný 
obchod založený na pravidlách a aby 
zlepšila prístup európskych MSP na 
medzinárodné trhy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Návrh uznesenia
Odsek 2 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2b. zdôrazňuje, že iniciatívy a 
programy ako EIC, EIT, InvestEU a 
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Digitálna Európa budú mať zásadný 
význam pre zabezpečenie podpory MSP 
pri vývoji inovačných riešení a 
prelomových technológií, čím sa prispeje 
k dosiahnutiu vedúceho postavenia EÚ v 
oblasti technológií a budúceho rastu; 
vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
podporu inovačných príležitostí pre MSP 
a maximalizovali synergické účinky s 
podobnými programami EÚ vo svojich 
vnútroštátnych inovačných stratégiách; 
zdôrazňuje, že inovatívne MSP, ktoré sa 
špecializujú na popredné technológie ako 
umelá inteligencia, veľké dáta, virtuálna 
realita/rozšírená realita, udržateľná 
doprava, robotika, technológie 
distribuovanej databázy transakcií, 
digitálne zdravotníctvo, 3D tlač, 
uskladňovanie energie, inovatívna výroba 
potravín alebo recyklácia, sa z hľadiska 
prežitia spoliehajú na vonkajšie príjmy, 
najmä v čase recesie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Jens Gieseke
v mene skupiny PPE
Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Tom Berendsen, Angelika Niebler, Maria da Graça 
Carvalho, Angelika Winzig, Hildegard Bentele, Pernille Weiss, Eva Maydell, Pilar del 
Castillo Vera, Sven Schulze, Ivan Štefanec, Henna Virkkunen, Antonio Tajani, 
Massimiliano Salini, Roberta Metsola

Návrh uznesenia
Odsek 2 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2b. vyzýva na posilnenie opatrení 
zameraných na riešenie nesúladu medzi 
ponúkanými a požadovanými 
zručnosťami a nedostatku zručností a na 
vybavenie MSP rozsiahlymi základnými, 
digitálnymi a zelenými zručnosťami pre 
rýchlo sa meniace trhy práce; zdôrazňuje, 
že je potrebné podporovať MSP pri 
presadzovaní ich kapacít v oblasti 
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uskutočňovania účinnej transformácie a 
zvyšovania zručností pracovníkov, a to aj 
vzhľadom na zrýchlenie vyvolané krízou 
spôsobenou ochorením Covid-19, a 
zdôrazňuje úlohu, ktorú môže v tomto 
smere zohrávať program Komisie v 
oblasti zručností, najmä podpora investícií 
do ďalšej odbornej prípravy a programov 
učňovskej prípravy v MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 2 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2b. konštatuje, že má obavy týkajúce 
sa nového návrhu Komisie na 
harmonizované normy a ich väčšieho 
zapojenia do dobrovoľného systému 
tvorby technických noriem, zdôrazňuje, že 
to obmedzuje schopnosť európskeho 
legislatívneho rámca prispôsobovať sa 
technologickému pokroku vstupujúcemu 
na trh, čo zase oslabuje schopnosť 
Európy ovplyvniť technický obsah v 
medzinárodných normách a v dôsledku 
toho aj konkurencieschopnosť 
európskeho priemyslu a MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 131
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 2 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2b. pripomína, že MSP zvyčajne 
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nemajú dostatok finančných a ľudských 
zdrojov na to, aby sa mohli zúčastňovať 
na procese formulovania politík a 
pravidiel, ktoré sa ich týkajú, na 
rovnocennej úrovni s ostatnými 
zainteresovanými stranami, najmä 
nadnárodnými spoločnosťami; vyzýva 
preto Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili väčšie a transparentnejšie 
zapojenie MSP s cieľom zabezpečiť 
inkluzívny a účinný proces formulovania 
politík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 2 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2c. domnieva sa, že zásady obehovosti 
musia byť stredobodom modernizácie 
hospodárstva Únie prostredníctvom 
uprednostňovania zníženia jej potrieb 
energie a zdrojov a transformácie celých 
priemyselných odvetví, jej výrobných 
postupov, obchodných modelov, 
hodnotových reťazcov a v konečnom 
dôsledku jej výrobkov a služieb; vyzýva 
Komisiu, aby stanovila odvetvové ciele 
v oblasti efektívneho využívania zdrojov a 
aby vykonávala opatrenia na podporu, 
monitorovanie a kontrolu na základe 
merateľných a spoľahlivých 
ukazovateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. víta otvorenie zrýchlených 
programov odbornej prípravy v oblasti 
digitalizácie prostredníctvom programu 
Digitálna Európa; zdôrazňuje, že odborná 
príprava má zásadný význam pre 
zlepšovanie zručností pracovníkov MSP v 
oblastiach, ako sú technológia 
blockchainu, kybernetická bezpečnosť a 
umelá inteligencia; vyzýva Komisiu, aby 
vykonala hodnotenie ex post s cieľom 
zabezpečiť, aby program spĺňal svoje ciele;

3. víta otvorenie zrýchlených 
programov odbornej prípravy v oblasti 
digitalizácie prostredníctvom programu 
Digitálna Európa; zdôrazňuje, že odborná 
príprava má zásadný význam pre 
zlepšovanie zručností pracovníkov MSP v 
oblastiach, ako sú technológie 
distribuovanej databázy transakcií, 
kybernetická bezpečnosť a umelá 
inteligencia; zdôrazňuje, že digitálnym 
rýchlokurzom pre MSP by mali 
predchádzať dotované programy 
umožňujúce vlastníkom a manažérom 
MSP identifikovať ich digitálne potreby a 
príležitosti; domnieva sa, že je dôležité 
prepojiť v týchto programoch digitálne a 
klimatické aspekty napríklad uľahčením 
digitálneho sledovania, a teda 
transparentnosti vo všetkých hodnotových 
reťazcoch alebo vytvorením internetu 
vecí, ktorý urýchli obehové hospodárstvo 
a pomôže zvyšovať informovanosť o 
potenciálnych úsporách energie a zdrojov 
vrátane samotného IT systému; vyzýva 
Komisiu, aby vykonala hodnotenie ex post 
s cieľom zabezpečiť, aby program spĺňal 
svoje ciele;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. víta otvorenie zrýchlených 3. víta záväzok týkajúci sa programu 
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programov odbornej prípravy v oblasti 
digitalizácie prostredníctvom programu 
Digitálna Európa; zdôrazňuje, že odborná 
príprava má zásadný význam pre 
zlepšovanie zručností pracovníkov MSP v 
oblastiach, ako sú technológia 
blockchainu, kybernetická bezpečnosť a 
umelá inteligencia; vyzýva Komisiu, aby 
vykonala hodnotenie ex post s cieľom 
zabezpečiť, aby program spĺňal svoje 
ciele;

Digitálna Európa, najmä vytvorenie siete 
európskych digitálnych a inovačných 
centier, ktorá okrem iného bude riešiť 
nesúlad medzi ponúkanými a 
požadovanými zručnosťami a podporovať 
špecializáciu v oblasti digitálnych 
technológií a aplikácií prostredníctvom 
podpory navrhovania a poskytovania 
vysokokvalitnej odbornej prípravy; víta 
sľub Komisie, že otvorí zrýchlenú 
odbornú prípravu prostredníctvom 
digitálnych rýchlokurzov pre 
zamestnancov MSP1a, aby sa mohli 
zdokonaliť v oblastiach ako umelá 
inteligencia, kybernetická bezpečnosť 
alebo technológie distribuovanej databázy 
transakcií, a to na základe skúseností z 
platformy koalície pre digitálne zručnosti 
a pracovné miesta; vyzýva Komisiu, aby 
zhodnotila svoje zistenia po vykonaní ex 
post hodnotení týchto opatrení s cieľom 
zaistiť splnenie cieľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. víta otvorenie zrýchlených 
programov odbornej prípravy v oblasti 
digitalizácie prostredníctvom programu 
Digitálna Európa; zdôrazňuje, že odborná 
príprava má zásadný význam pre 
zlepšovanie zručností pracovníkov MSP v 
oblastiach, ako sú technológia blockchainu, 
kybernetická bezpečnosť a umelá 
inteligencia; vyzýva Komisiu, aby 
vykonala hodnotenie ex post s cieľom 
zabezpečiť, aby program spĺňal svoje ciele;

3. víta otvorenie zrýchlených 
programov odbornej prípravy v oblasti 
digitalizácie prostredníctvom programu 
Digitálna Európa; zdôrazňuje, že odborná 
príprava má zásadný význam pre 
zlepšovanie zručností pracovníkov MSP v 
oblastiach, ako sú technológia blockchainu, 
kybernetická bezpečnosť a umelá 
inteligencia; vyzýva Komisiu, aby 
vykonala hodnotenie ex post s cieľom 
zabezpečiť, aby program spĺňal svoje ciele; 
súhlasí s Európskou komisiou, že aspoň 
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jedno centrum digitálnych inovácií v 
každom členskom štáte[1] by malo mať 
vysoký stupeň špecializácie v oblasti 
umelej inteligencie1a;
_________________
1a BIELA KNIHA o umelej inteligencii – 
európsky prístup k excelentnosti a dôvere 
(COM(2020) 65 final)

Or. en

Pozmeňujúci návrh 136
Paolo Borchia

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. víta otvorenie zrýchlených 
programov odbornej prípravy v oblasti 
digitalizácie prostredníctvom programu 
Digitálna Európa; zdôrazňuje, že odborná 
príprava má zásadný význam pre 
zlepšovanie zručností pracovníkov MSP v 
oblastiach, ako sú technológia blockchainu, 
kybernetická bezpečnosť a umelá 
inteligencia; vyzýva Komisiu, aby 
vykonala hodnotenie ex post s cieľom 
zabezpečiť, aby program spĺňal svoje ciele;

3. víta otvorenie zrýchlených 
programov odbornej prípravy v oblasti 
digitalizácie prostredníctvom programu 
Digitálna Európa; zdôrazňuje, že odborná 
príprava podnikateľov a ich personálu má 
zásadný význam pre zlepšovanie zručností 
pracovníkov MSP v oblastiach, ako sú 
technológia blockchainu, kybernetická 
bezpečnosť a umelá inteligencia; vyzýva 
Komisiu, aby vykonala hodnotenie ex post 
s cieľom zabezpečiť, aby program spĺňal 
svoje ciele a poskytoval programy 
odbornej prípravy a sprievodné opatrenia 
zamerané na mikropodniky a malé a 
stredné podniky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Clara Ponsatí Obiols

Návrh uznesenia
Odsek 3
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. víta otvorenie zrýchlených 
programov odbornej prípravy v oblasti 
digitalizácie prostredníctvom programu 
Digitálna Európa; zdôrazňuje, že odborná 
príprava má zásadný význam pre 
zlepšovanie zručností pracovníkov MSP v 
oblastiach, ako sú technológia blockchainu, 
kybernetická bezpečnosť a umelá 
inteligencia; vyzýva Komisiu, aby 
vykonala hodnotenie ex post s cieľom 
zabezpečiť, aby program spĺňal svoje ciele;

3. víta otvorenie zrýchlených 
programov odbornej prípravy v oblasti 
digitalizácie prostredníctvom programu 
Digitálna Európa; zdôrazňuje, že odborná 
príprava má zásadný význam pre 
zlepšovanie zručností pracovníkov MSP v 
oblastiach, ako sú technológia blockchainu, 
kybernetická bezpečnosť a umelá 
inteligencia; vyzýva Komisiu, aby 
vykonala hodnotenie ex post s cieľom 
zabezpečiť, aby program spĺňal svoje ciele 
a zabezpečil, aby členské štáty ani 
spoločnosti takúto digitalizáciu 
nevyužívali na oslabenie základných práv 
a slobôd občanov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. víta otvorenie zrýchlených 
programov odbornej prípravy v oblasti 
digitalizácie prostredníctvom programu 
Digitálna Európa; zdôrazňuje, že odborná 
príprava má zásadný význam pre 
zlepšovanie zručností pracovníkov MSP v 
oblastiach, ako sú technológia blockchainu, 
kybernetická bezpečnosť a umelá 
inteligencia; vyzýva Komisiu, aby 
vykonala hodnotenie ex post s cieľom 
zabezpečiť, aby program spĺňal svoje ciele;

3. víta otvorenie zrýchlených 
programov odbornej prípravy v oblasti 
digitalizácie prostredníctvom programu 
Digitálna Európa; zdôrazňuje, že odborná 
príprava má zásadný význam pre 
zlepšovanie zručností pracovníkov MSP v 
oblastiach, ako sú technológia blockchainu, 
kybernetická bezpečnosť a umelá 
inteligencia; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, že program Digitálna Európa 
bude podporovať iniciatívy v oblasti 
odbornej prípravy pre mikropodniky a 
poskytovať im technickú pomoc, a aby 
vykonala hodnotenie ex post s cieľom 
zabezpečiť, aby program spĺňal svoje ciele;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 139
Pietro Fiocchi

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. víta otvorenie zrýchlených 
programov odbornej prípravy v oblasti 
digitalizácie prostredníctvom programu 
Digitálna Európa; zdôrazňuje, že odborná 
príprava má zásadný význam pre 
zlepšovanie zručností pracovníkov MSP v 
oblastiach, ako sú technológia blockchainu, 
kybernetická bezpečnosť a umelá 
inteligencia; vyzýva Komisiu, aby 
vykonala hodnotenie ex post s cieľom 
zabezpečiť, aby program spĺňal svoje ciele;

3. víta otvorenie zrýchlených 
programov odbornej prípravy v oblasti 
digitalizácie prostredníctvom programu 
Digitálna Európa; zdôrazňuje, že odborná 
príprava má zásadný význam pre 
zlepšovanie zručností pracovníkov MSP v 
oblastiach, ako sú technológia blockchainu, 
kybernetická bezpečnosť a umelá 
inteligencia; vyzýva Komisiu, aby 
vykonala hodnotenie ex post s cieľom 
zabezpečiť, aby program spĺňal svoje ciele 
a zabezpečoval programy odbornej 
prípravy a sprievodné opatrenia venované 
mikropodnikom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Jens Gieseke
v mene skupiny PPE
Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Tom Berendsen, Angelika Niebler, Maria da Graça 
Carvalho, Angelika Winzig, Hildegard Bentele, Pernille Weiss, Eva Maydell, Pilar del 
Castillo Vera, Sven Schulze, Ivan Štefanec, Henna Virkkunen, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. pripomína, že zlepšenie 
manažérskych zručností zamestnancov aj 
podnikateľov v malých podnikoch je 
vhodným spôsobom zlepšovania ich 
inovačných kapacít; zdôrazňuje, ako by 
prijatie programov odbornej prípravy v 
oblasti riadenia spolu s technickou 
pomocou pri využívaní IKT a nových 
technológií mohlo byť účinnou 
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kombináciou na zlepšenie schopnosti 
menších spoločností využívať interné 
inovácie, chápať miestne trhy, 
porovnávať ich výkonnosť, integrovať 
práva duševného vlastníctva do celkovej 
obchodnej stratégie a otvoriť MSP novým 
príležitostiam prebiehajúcej digitálnej 
transformácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. domnieva sa, že aby bola verejná 
správa priaznivejšia pre podniky, mali by 
sa v rámci verejného sektora a medzi jeho 
zamestnancami podporovať nástroje 
elektronickej verejnej správy, politiky 
digitálnych inovácií a zlepšovanie 
digitálnych zručností; vyzýva Komisiu, 
aby zabezpečila výmenu vnútroštátnych a 
regionálnych najlepších postupov v tejto 
oblasti s osobitným odkazom na verejné 
riadenie hospodárskej 
konkurencieschopnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva členské štáty, aby 
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zabezpečili, aby MSP rozvíjali potrebné 
zručnosti na úspešné zapojenie sa do 
zelenej a digitálnej transformácie; 
domnieva sa, že osobitná pozornosť by sa 
mala venovať zlepšeniu digitálnej 
gramotnosti pracovnej sily, ako aj 
zvyšovaniu informovanosti a zlepšovaniu 
pripravenosti na hrozby spojené s IKT, 
ako sú kybernetické útoky a narušenia 
ochrany údajov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh uznesenia
Odsek 3 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
podpora rovnosti je faktorom 
konkurencieschopnosti; trvá na tom, že 
tzv. sklený strop brzdí 
konkurencieschopnosť tým, že na základe 
rodovej príslušnosti sťažuje začlenenie 
dostupných zručností a znalostí do 
produkčného systému;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 144
Jens Gieseke
v mene skupiny PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, 
Pernille Weiss, Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, 
Angelika Niebler, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Sara Skyttedal, 
Antonio Tajani, Massimiliano Salini

Návrh uznesenia
Odsek 3 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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3b. konštatuje, že harmonizácia práv 
duševného vlastníctva je už dlho známa 
ako dôležitý krok pri vytváraní jednotného 
trhu, a preto vyzýva Komisiu, aby 
prioritne riešila navrhovaný akčný plán 
pre oblasť duševného vlastníctva s cieľom 
vytvoriť jednotný trh, ktorý bude zahŕňať 
aj tovary chránené autorským právom a 
patentované vynálezy, čo bude prínosom 
pre globálnu konkurencieschopnosť 
inovatívnych MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 145
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. žiada, aby inovačné politiky a 
nástroje EÚ podporovali aj nedigitálne 
MSP, najmä v tradičných odvetviach, v 
ktorých digitalizácia nie je dobre rozvinutá;

4. žiada, aby všadeprítomné inovačné 
politiky a nástroje EÚ podporovali nielen 
tie MSP, ktoré by inovovali v každom 
prípade, ale podľa ich potrieb aj ostatné 
MSP, najmä v tradičných odvetviach, v 
ktorých digitalizácia nie je dobre rozvinutá; 
v tejto súvislosti zdôrazňuje potenciál 
Európskeho inovačného a 
technologického inštitútu a jeho 
znalostných a inovačných komunít, 
pretože predstavujú účinný spôsob na 
posilnenie spolupráce medzi MSP, 
výskumnými centrami a univerzitami v 
záujme podpory miestneho podnikania a 
riešenia najnaliehavejších spoločenských 
výziev nášho veku; trvá na tom, že 
program Horizont Európa predstavuje 
prioritu a potrebuje stabilné 
financovanie;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 146
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. žiada, aby inovačné politiky a 
nástroje EÚ podporovali aj nedigitálne 
MSP, najmä v tradičných odvetviach, v 
ktorých digitalizácia nie je dobre rozvinutá;

4. žiada, aby inovačné a digitálne 
politiky a nástroje EÚ podporovali aj 
nedigitálne MSP, najmä v tradičných 
odvetviach, v ktorých digitalizácia nie je 
dobre rozvinutá; konštatuje, že ďalšími 
opatreniami sa má maximalizovať prístup 
k informáciám a zavádzanie digitálnych 
technológií s cieľom sprofesionalizovať 
riadenie podnikania a viac preveriť 
používanie cloud computingu, umelej 
inteligencie a nástrojov na analýzu dát; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že väčšina 
MSP nemá prístup k dátam, ktoré 
vytvárajú; v tejto súvislosti víta európsku 
stratégiu v oblasti údajov zameranú na 
vytvorenie skutočného trhu s dátami, v 
rámci ktorého budú mať MSP ľahký 
prístup k dátam a ich využívaniu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Paolo Borchia, Joëlle Mélin, Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. žiada, aby inovačné politiky a 
nástroje EÚ podporovali aj nedigitálne 
MSP, najmä v tradičných odvetviach, v 
ktorých digitalizácia nie je dobre rozvinutá;

4. žiada, aby inovačné politiky a 
nástroje EÚ podporovali aj nedigitálne 
MSP, najmä v tradičných odvetviach ako 
výroba, v ktorých digitalizácia nie je dobre 
rozvinutá; vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že nedigitálne MSP sú čoraz viac vylúčené 
z programov financovania výskumu a 
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inovácií na európskej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. žiada, aby inovačné politiky a 
nástroje EÚ podporovali aj nedigitálne 
MSP, najmä v tradičných odvetviach, v 
ktorých digitalizácia nie je dobre rozvinutá;

4. žiada, aby inovačné politiky a 
nástroje EÚ podporovali aj nedigitálne 
MSP, najmä v tradičných odvetviach, v 
ktorých digitalizácia nie je dobre rozvinutá 
alebo nie je relevantná pre produkčné a 
výrobné procesy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. žiada, aby inovačné politiky a 
nástroje EÚ podporovali aj nedigitálne 
MSP, najmä v tradičných odvetviach, v 
ktorých digitalizácia nie je dobre rozvinutá;

4. žiada, aby inovačné politiky a 
nástroje EÚ zostali čo najviac odvetvovo 
neutrálne a podporovali tak aj nedigitálne 
MSP, najmä v tradičných odvetviach, v 
ktorých digitalizácia nie je dobre rozvinutá;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Pietro Fiocchi

Návrh uznesenia
Odsek 4
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. žiada, aby inovačné politiky a 
nástroje EÚ podporovali aj nedigitálne 
MSP, najmä v tradičných odvetviach, v 
ktorých digitalizácia nie je dobre 
rozvinutá;

4. žiada, aby inovačné politiky a 
špecializované nástroje EÚ podporovali 
MSP, najmä mikropodniky, vo všetkých 
výrobných odvetviach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 151
Jens Gieseke
v mene skupiny PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Sven Schulze, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, 
Pernille Weiss, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom Berendsen, Ioan-
Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Roberta Metsola

Návrh uznesenia
Odsek 4 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. požaduje politiky a nástroje EÚ na 
podporu inovovania a digitalizácie 
všetkých MSP; domnieva sa, že je 
nevyhnutné digitalizovať MSP v Únii 
vrátane tradičných MSP; vyzýva Komisiu 
a členské štáty, aby okrem iného 
investovali do dátového hospodárstva, 
umelej inteligencie, inteligentnej výroby, 
internetu vecí, kvantovej výpočtovej 
techniky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. pripomína úlohu odbornej prípravy, 5. pripomína úlohu odborného 
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ktorá je nevyhnutná na podporu absorpcie 
absolventov a nezamestnaných 
pracovníkov na trhu práce, a na 
zabezpečenie toho, aby mali MSP riadne 
vyškolených zamestnancov; nabáda 
členské štáty, aby čo najlepšie využili 
nadchádzajúci Európsky sociálny fond plus 
(ESF Plus) a Európsky fond regionálneho 
rozvoja (EFRR);

vzdelávania a prípravy a celoživotného 
vzdelávania vrátane rekvalifikácie a 
zvyšovania kvalifikácie, ktoré sú 
nevyhnutné pre integráciu absolventov a 
nezamestnaných pracovníkov, ako aj 
legálnych migrantov a utečencov do trhu 
práce, a na zabezpečenie toho, aby mali 
MSP riadne vyškolených 
zamestnancov; nabáda členské štáty, aby 
čo najlepšie využili nadchádzajúci 
Európsky sociálny fond plus (ESF Plus), 
Európsky fond regionálneho rozvoja 
(EFRR) a Fond na spravodlivú 
transformáciu (FST); vyzýva Komisiu, aby 
úzko spolupracovala s členskými štátmi s 
cieľom vypracovať strednodobé a 
dlhodobé prognózy týkajúce sa zručností, 
ktoré vyžaduje trh práce, a zabezpečiť 
dobré zosúladenie zručností uchádzačov o 
zamestnanie a zručností požadovaných 
zamestnávateľmi; vyzýva na posilnenie 
programov, ktoré ponúkajú inovatívne 
nástroje celoživotného vzdelávania, s 
cieľom uspokojiť potreby a obmedzenia 
zamestnávateľov a zamestnancov v MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. pripomína úlohu odbornej prípravy, 
ktorá je nevyhnutná na podporu absorpcie 
absolventov a nezamestnaných 
pracovníkov na trhu práce, a na 
zabezpečenie toho, aby mali MSP riadne 
vyškolených zamestnancov; nabáda 
členské štáty, aby čo najlepšie využili 
nadchádzajúci Európsky sociálny fond plus 
(ESF Plus) a Európsky fond regionálneho 

5. pripomína úlohu odbornej prípravy 
a celoživotného vzdelávania, ktoré sú 
nevyhnutné na podporu rekvalifikácie a 
zvyšovania kvalifikácie absolventov a 
nezamestnaných pracovníkov s cieľom 
umožniť ich absorpciu na trhu práce, a na 
zabezpečenie toho, aby mali MSP riadne 
vyškolených zamestnancov; nabáda 
Komisiu a členské štáty, aby posilnili 
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rozvoja (EFRR); spoluprácu s cieľom čo najlepšie využiť 
nadchádzajúci Európsky sociálny fond plus 
(ESF plus), Európsky fond regionálneho 
rozvoja (EFRR) a Fond na spravodlivú 
transformáciu (FST) podľa osobitných 
potrieb miestnych spoločenstiev; víta, že 
FST bude okrem iného smerovať 
investície do MSP s cieľom prispieť k 
znižovaniu sociálnych nerovností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 154
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. pripomína úlohu odbornej prípravy, 
ktorá je nevyhnutná na podporu absorpcie 
absolventov a nezamestnaných 
pracovníkov na trhu práce, a na 
zabezpečenie toho, aby mali MSP riadne 
vyškolených zamestnancov; nabáda 
členské štáty, aby čo najlepšie využili 
nadchádzajúci Európsky sociálny fond plus 
(ESF Plus) a Európsky fond regionálneho 
rozvoja (EFRR);

5. pripomína úlohu odbornej prípravy 
a celoživotného vzdelávania, ktoré sú 
nevyhnutné na podporu absorpcie 
absolventov a nezamestnaných 
pracovníkov na trhu práce, a na 
zabezpečenie toho, aby mali MSP riadne 
vyškolených zamestnancov; nabáda 
členské štáty, aby čo najlepšie využili 
nadchádzajúci Európsky sociálny fond plus 
(ESF Plus) a Európsky fond regionálneho 
rozvoja (EFRR);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 155
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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5. pripomína úlohu odbornej prípravy, 
ktorá je nevyhnutná na podporu absorpcie 
absolventov a nezamestnaných 
pracovníkov na trhu práce, a na 
zabezpečenie toho, aby mali MSP riadne 
vyškolených zamestnancov; nabáda 
členské štáty, aby čo najlepšie využili 
nadchádzajúci Európsky sociálny fond plus 
(ESF Plus) a Európsky fond regionálneho 
rozvoja (EFRR);

5. pripomína úlohu odbornej prípravy, 
ktorá je nevyhnutná na riešenie nesúladu 
medzi dopytom po kvalifikovanej 
pracovnej sile a jej ponukou; nabáda 
členské štáty, aby čo najlepšie využili 
nadchádzajúci Európsky sociálny fond plus 
(ESF Plus) a Európsky fond regionálneho 
rozvoja (EFRR) v synergii s programami 
Digitálna Európa a Horizont Európa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
rodové rozdiely v podnikaní a prístupe k 
financovaniu pre mikropodniky a malé a 
stredné podniky pod vedením žien stále 
pretrvávajú; víta iniciatívu v oblasti 
rodovo inteligentného financovania, ktorú 
zavedie Komisia; vyzýva Komisiu, aby 
posúdila prekážky, ktoré ešte stále bránia 
úplnému využitiu podnikateľského 
potenciálu žien, a aby posilnila výmenu 
najlepších postupov, a to aj pokiaľ ide o 
zlepšovanie zručností a sebadôvery žien v 
tejto oblasti; zdôrazňuje, že využívanie dát 
rozčlenených podľa pohlavia pomôže s 
dôkladnejším posúdením a zlepší celkovú 
kvalitu rozhodovacieho procesu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. naliehavo vyzýva na riešenie 
nedostatku znalostí a zručností v MSP v 
súvislosti s environmentálne 
udržateľnými technológiami, postupmi a 
obchodnými modelmi; vyzýva Komisiu a 
členské štáty EÚ, aby urýchlili a rozšírili 
iniciatívy s cieľom identifikovať potreby v 
oblasti zručností a riešiť nedostatky na 
trhu práce prostredníctvom vzdelávacích 
stratégií, stratégií odbornej prípravy a 
programov rozvoja zručností zameraných 
na MSP, najmä v odvetviach, v ktorých si 
ciele EÚ v oblasti udržateľnej energetiky 
a životného prostredia vyžadujú zásadnú 
transformáciu výrobkov, procesov a 
služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. trvá na tom, že tento proces 
prepojenia zručností a odbornej prípravy 
si vyžaduje štruktúrovaný, systematický a 
intenzívny vzťah medzi vzdelávacím 
systémom a výrobným systémom; 
podporuje rozvoj týchto prepojovacích 
stratégií a zdôrazňuje úlohu, ktorú môžu 
MSP zohrávať v tomto procese;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 159
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Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Návrh uznesenia
Odsek 5 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. zdôrazňuje, že je potrebné 
navrhnúť a vykonávať opatrenia na 
podporu odbornej prípravy vedúcich 
a výkonných pracovníkov a poskytovať 
riadiacu, organizačnú, technologickú 
a obchodnú podporu navrhnutú osobitne 
pre potreby mikropodnikov a malých 
podnikov;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 160
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. pripomína, že malé a stredné 
podniky zapojené do tradičných remesiel 
predstavujú osobitne zraniteľnú časť siete 
MSP; uznáva ich hospodársku a 
spoločenskú hodnotu a vyzýva členské 
štáty, aby zabezpečili 
konkurencieschopnosť tohto odvetvia;

6. pripomína, že stratégia pre MSP 
musí pokrývať MSP rôznych veľkostí a 
typov od tradičných a sociálnych podnikov 
až po podniky zamerané na špičkové 
technológie; pripomína, že malé a stredné 
podniky zapojené do tradičných remesiel, 
sociálne podniky a mikropodniky, 
predstavujú osobitne zraniteľnú časť siete 
MSP; uznáva ich hospodársku a 
spoločenskú hodnotu a vyzýva členské 
štáty, aby zabezpečili prežitie a 
životaschopnosť tohto odvetvia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Paolo Borchia
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Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. pripomína, že malé a stredné 
podniky zapojené do tradičných remesiel 
predstavujú osobitne zraniteľnú časť siete 
MSP; uznáva ich hospodársku a 
spoločenskú hodnotu a vyzýva členské 
štáty, aby zabezpečili 
konkurencieschopnosť tohto odvetvia;

6. pripomína, že malé a stredné 
podniky zapojené do tradičných remesiel 
predstavujú osobitne zraniteľnú časť siete 
MSP; uznáva ich hospodársku a sociálnu 
hodnotu; vyzýva členské štáty, aby 
zabezpečili konkurencieschopnosť tohto 
odvetvia, a to aj podporou generačnej 
transformácie a samostatnej zárobkovej 
činnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. pripomína, že malé a stredné 
podniky zapojené do tradičných remesiel 
predstavujú osobitne zraniteľnú časť siete 
MSP; uznáva ich hospodársku a 
spoločenskú hodnotu a vyzýva členské 
štáty, aby zabezpečili 
konkurencieschopnosť tohto odvetvia;

6. pripomína, že malé a stredné 
podniky zapojené do tradičných 
kreatívnych odvetví predstavujú osobitne 
zraniteľnú časť siete MSP; uznáva ich 
hospodársku a spoločenskú hodnotu a 
vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
konkurencieschopnosť tohto odvetvia a 
prístup k informáciám o inovačných 
príležitostiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
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Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. pripomína, že malé a stredné 
podniky zapojené do tradičných remesiel 
predstavujú osobitne zraniteľnú časť siete 
MSP; uznáva ich hospodársku a 
spoločenskú hodnotu a vyzýva členské 
štáty, aby zabezpečili 
konkurencieschopnosť tohto odvetvia;

6. pripomína, že malé a stredné 
podniky pôsobiace v oblasti cestovného 
ruchu, kultúry, predaja, dopravy, služieb a 
tradičných remesiel predstavujú osobitne 
zraniteľné časti siete MSP; uznáva ich 
hospodársku a spoločenskú hodnotu a 
vyzýva členské štáty a Komisiu, aby 
zabezpečili konkurencieschopnosť týchto 
odvetví;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. pripomína, že malé a stredné 
podniky zapojené do tradičných remesiel 
predstavujú osobitne zraniteľnú časť siete 
MSP; uznáva ich hospodársku 
a spoločenskú hodnotu a vyzýva členské 
štáty, aby zabezpečili 
konkurencieschopnosť tohto odvetvia;

6. pripomína, že malé a stredné 
podniky zapojené do tradičných remesiel 
predstavujú osobitne zraniteľnú časť siete 
MSP; uznáva ich hospodársku 
a spoločenskú hodnotu a vyzýva členské 
štáty, aby zabezpečili osobitnú podporu 
ochrany a zveľaďovania tohto odvetvia;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 165
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh



AM\1212400SK.docx 85/170 PE657.190v01-00

SK

6. pripomína, že malé a stredné 
podniky zapojené do tradičných remesiel 
predstavujú osobitne zraniteľnú časť siete 
MSP; uznáva ich hospodársku a 
spoločenskú hodnotu a vyzýva členské 
štáty, aby zabezpečili 
konkurencieschopnosť tohto odvetvia;

6. pripomína, že malé a stredné 
podniky zapojené do tradičných remesiel 
predstavujú osobitne zraniteľnú časť siete 
MSP; uznáva ich historickú, kultúrnu, 
hospodársku a spoločenskú hodnotu a 
vyzýva členské štáty, aby zabezpečili 
konkurencieschopnosť tohto odvetvia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Pietro Fiocchi

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. pripomína, že malé a stredné 
podniky zapojené do tradičných remesiel 
predstavujú osobitne zraniteľnú časť siete 
MSP; uznáva ich hospodársku a 
spoločenskú hodnotu a vyzýva členské 
štáty, aby zabezpečili 
konkurencieschopnosť tohto odvetvia;

6. pripomína, že malé a stredné 
podniky zapojené do tradičných remesiel 
predstavujú osobitne zraniteľnú časť siete 
MSP; uznáva ich hospodársku a 
spoločenskú hodnotu a vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby zabezpečili 
konkurencieschopnosť tohto odvetvia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. podporuje vypracovanie osobitnej 
stratégie digitalizácie pre európske MSP 
pôsobiace v oblasti kvalitnej výroby a 
spracúvania potravín ako kľúčového 
faktora ich fungovania na jednotnom aj 
medzinárodnom trhu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 168
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zabezpečili investície potrebné na 
zabezpečenie širšieho prístupu vo všetkých 
európskych regiónoch, najmä vo 
vidieckych oblastiach a v regiónoch, na 
ktoré sa vzťahuje článok 174 ZFEÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie Hayer, Nicola Beer

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
MSP čoraz viac brzdí nekalá hospodárska 
súťaž nadnárodných spoločností, ktorých 
rastúci význam na vnútornom trhu prispel 
k sociálnemu dumpingu a deregulácii 
pracovnej sily, ako aj k platobnej 
neschopnosti mnohých MSP;

7. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
MSP čoraz viac brzdí nekalá hospodárska 
súťaž nadnárodných spoločností, ktorých 
rastúci význam na vnútornom trhu prispel 
k sociálnemu dumpingu a deregulácii 
pracovnej sily, ako aj k platobnej 
neschopnosti mnohých MSP; vyzýva na 
dôsledné a účinné presadzovanie 
regulácie hospodárskej súťaže s cieľom 
zabezpečiť, aby MSP mohli využívať 
výhody jednotného trhu na spravodlivom 
základe a využiť príležitosť na rozšírenie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
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Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
MSP čoraz viac brzdí nekalá hospodárska 
súťaž nadnárodných spoločností, ktorých 
rastúci význam na vnútornom trhu prispel 
k sociálnemu dumpingu a deregulácii 
pracovnej sily, ako aj k platobnej 
neschopnosti mnohých MSP;

7. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
MSP čoraz viac brzdí nekalá hospodárska 
súťaž a trhové praktiky, ktoré môžu 
vyplývať zo zneužívania postavenia 
veľkých spoločností na trhu a ktoré často 
prispievajú k sociálnemu dumpingu a 
deregulácii pracovnej sily, ako aj k 
platobnej neschopnosti mnohých MSP; 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, aby 
presadzovanie právnych predpisov Únie v 
oblasti hospodárskej súťaže skutočne 
zaručovalo rovnaké podmienky pre MSP 
aj väčšie subjekty s väčším množstvom 
zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Paolo Borchia, Thierry Mariani, Joëlle Mélin, Jérôme Rivière

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
MSP čoraz viac brzdí nekalá hospodárska 
súťaž nadnárodných spoločností, ktorých 
rastúci význam na vnútornom trhu prispel 
k sociálnemu dumpingu a deregulácii 
pracovnej sily, ako aj k platobnej 
neschopnosti mnohých MSP;

7. vyzýva členské štáty, aby zaviedli 
opatrenia na ochranu mikropodnikov a 
MSP pred nekalou hospodárskou súťažou 
zo strany nadnárodných spoločností, 
ktorých rastúci význam na vnútornom trhu 
prispel k sociálnemu dumpingu a 
deregulácii pracovnej sily, ako aj k 
platobnej neschopnosti mnohých MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 172
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Jens Gieseke
v mene skupiny PPE
Eva Maydell, Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Pernille Weiss, 
Angelika Winzig, Hildegard Bentele, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Sven Schulze

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
MSP čoraz viac brzdí nekalá hospodárska 
súťaž nadnárodných spoločností, ktorých 
rastúci význam na vnútornom trhu prispel 
k sociálnemu dumpingu a deregulácii 
pracovnej sily, ako aj k platobnej 
neschopnosti mnohých MSP;

7. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
MSP čoraz viac brzdí nekalá hospodárska 
súťaž nadnárodných spoločností, ktorých 
rastúci význam na vnútornom trhu prispel 
k platobnej neschopnosti mnohých MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Robert Roos, Jessica Stegrud

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
MSP čoraz viac brzdí nekalá hospodárska 
súťaž nadnárodných spoločností, ktorých 
rastúci význam na vnútornom trhu prispel 
k sociálnemu dumpingu a deregulácii 
pracovnej sily, ako aj k platobnej 
neschopnosti mnohých MSP;

7. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
MSP čoraz viac brzdí nekalá hospodárska 
súťaž nadnárodných spoločností; 
zdôrazňuje, že voľný pohyb pracovníkov 
môže prispievať k sociálnemu dumpingu a 
že z neho majú prospech najmä 
nadnárodné spoločnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Jens Gieseke
v mene skupiny PPE
Markus Pieper, Ivan Štefanec, Maria da Graça Carvalho, Angelika Winzig, Pernille 
Weiss, Angelika Niebler, Tom Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Sven 
Schulze, Eva Maydell, Hildegard Bentele, Massimiliano Salini, Antonio Tajani, Roberta 
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Metsola

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva na vznik európskych 
šampiónov a zároveň vytváranie 
príležitostí pre MSP, aby mohli z takýchto 
šampiónov profitovať, napr. zapojením 
MSP do dodávateľského reťazca; 
zdôrazňuje, že keďže sú globálne a 
európske dodávateľské reťazce v 
súčasnosti prerušené reštriktívnymi 
opatreniami v oblasti obchodu, je čoraz 
dôležitejšie zabezpečiť, aby európsky 
priemysel a MSP mohli získavať vstupy z 
rozmanitej škály tretích krajín, a to 
harmonizáciou technického obsahu 
európskych a medzinárodných noriem; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že tomu 
súčasnosti bráni byrokratický prístup 
Komisie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zastáva názor, že je potrebné prijať 
účinné opatrenia na ochranu MSP pred 
vysokou, niekedy až šokujúcou mierou 
vyjednávania, ako aj pred finančnou 
a dokonca politickou mocou veľkých 
spoločností a hospodárskych skupín, ku 
ktorým patria, v kontexte zavedených 
hospodárskych vzťahov; zdôrazňuje, že 
takéto vzťahy sú pre MSP veľmi 
diskriminačné, keďže v oblastiach ako 
energetika, bankovníctvo a poisťovníctvo, 
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komunikácia a telekomunikácie atď. 
dominujú veľké spoločnosti pôsobiace 
v rámci prirodzených monopolov alebo 
oligopolov;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 176
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, 
Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie Hayer, Nicola 
Beer

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. víta iniciatívu Komisie REFIT s 
cieľom zistiť, či je vymedzenie MSP stále 
vhodné na daný účel; konštatuje, že je 
potrebné objasniť, ako sa posudzujú 
podnikatelia, samostatne zárobkovo činné 
osoby, startupy, družstevné podniky a 
spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou, ktoré čelia podobným 
výzvam ako MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. zdôrazňuje význam podpory 
spoločenskej prestíže podnikania 
a podpory podnikateľskej kultúry; nabáda 
na začleňovanie zručností a postojov 
súvisiacich s podnikaním do počiatočných 
fáz vzdelávania;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 7 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. vyzýva členské štáty, aby zlepšili 
svoje právne systémy umožňujúce obnovu 
podnikov, ktorým hrozí platobná 
neschopnosť, prostredníctvom 
mechanizmov druhej príležitosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 179
Jens Gieseke
v mene skupiny PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Eva Maydell, Pernille Weiss, Hildegard Bentele, 
Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom Berendsen, Ioan-
Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Sven Schulze

Návrh uznesenia
Odsek 7 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7b. pripomína, že spoločnosti so 
strednou trhovou kapitalizáciou, ktoré 
nespĺňajú kritériá klasifikácie ako MSP, 
významne prispievajú k zamestnanosti 
a rastu, najmä v niektorých členských 
štátoch, a preto si vyžadujú dodatočné 
a oddelené vymedzenie pojmu spoločnosť 
so strednou trhovou kapitalizáciou, bez 
toho, aby bolo dotknuté vymedzenie MSP 
a ich podpora, s cieľom zabezpečiť, aby 
spoločnosti so strednou trhovou 
kapitalizáciou s 250 až 499 
zamestnancami mohli získať viac pomoci 
a mohli byť lepšie propagované;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Jens Gieseke
v mene skupiny PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Sven Schulze, Roberta Metsola

Návrh uznesenia
Odsek 7 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7c. zdôrazňuje, že stratégia pre MSP 
by sa mala vypracovať v súlade 
s priemyselnou stratégiou, so zelenou 
dohodou, s európskou stratégiou v oblasti 
údajov a s akčným plánom pre obehové 
hospodárstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 181
Jens Gieseke
v mene skupiny PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

Návrh uznesenia
Odsek 7 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7d. zdôrazňuje, že hlavné iniciatívy, 
ako sú aliancie pre batérie alebo vodík, 
musia zahŕňať silné prvky pre MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
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Jens Gieseke
v mene skupiny PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Sven Schulze, Markus Pieper, 
Massimiliano Salini, Antonio Tajani, Roberta Metsola

Návrh uznesenia
Odsek 7 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7e. vyzýva Komisiu, aby urýchlene 
vymenovala zástupcu pre MSP na vysokej 
úrovni; vyzýva Komisiu, aby zo zástupcu 
pre MSP urobila ústredný útvar predsedu 
Komisie s cieľom umožniť dohľad nad 
otázkami MSP na všetkých generálnych 
riaditeľstvách; zdôrazňuje, že s cieľom 
vytvoriť rovnaké podmienky 
v cezhraničných podnikoch a zabrániť 
zbytočnému zaťaženiu by sa mal klásť 
dôraz na riešenie tzv. gold-platingu zo 
strany zástupcu pre MSP a výboru pre 
kontrolu regulácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Jens Gieseke
v mene skupiny PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Sven Schulze, Markus Pieper, 
Massimiliano Salini, Antonio Tajani, Roberta Metsola

Návrh uznesenia
Odsek 7 f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7f. vyzýva Komisiu, aby rozšírila výbor 
pre kontrolu regulácie a zároveň v ňom 
zabezpečila väčšinu nezávislých expertov 
a aby okrem personálnej podpory, ktorú 
mu poskytuje Spoločné výskumné 
centrum, zvýšila aj počet vlastných 
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zamestnancov; zdôrazňuje, že je potrebné 
posilniť kontrolu rozmeru MSP vo 
všetkých posúdeniach vplyvu, a to aj 
prostredníctvom príslušných zástupcov; 
pripomína, že počas legislatívnych 
procesov EÚ by sa mali príslušné orgány 
zameriavať skôr na kvalitu posúdenia 
vplyvu než na rýchlosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Jens Gieseke
v mene skupiny PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

Návrh uznesenia
Odsek 7 g (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7g. vyzýva Komisiu, aby malým 
a stredným podnikom zabezpečila 
skutočné jednotné kontaktné miesto pre 
všetky otázky týkajúce sa možností 
financovania z EÚ; žiada zabezpečiť, aby 
režimy podpory EÚ vrátane riešenia 
dôsledkov pandémie COVID-19 
obsahovali silnú zložku pre MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
Jens Gieseke
v mene skupiny PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan

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

7h. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že financovanie v rámci Európskej rady 
pre inováciu bude smerovať predovšetkým 
do MSP s vysokým rizikom a vysokým 
potenciálom a k inovátorom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Jens Gieseke
v mene skupiny PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Návrh uznesenia
Odsek 7 i (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7i. vyzýva Komisiu, aby v rámci 
systému pre európske MSP uznala tzv. 
iniciátorov v jednotlivých odvetviach 
s cieľom zabezpečiť, aby subjekty, ktoré 
sú v súčasnosti vzorom, boli aj naďalej 
motivované k priekopníckym iniciatívam, 
dekarbonizácii a intenzívnemu rozvoju 
podnikania v súlade s prioritami Únie 
a cieľom v oblasti klímy do roku 2050;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Jens Gieseke
v mene skupiny PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

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

7j. zdôrazňuje, že stratégia pre MSP 
by sa mala vypracovať v súlade 
s priemyselnou stratégiou, so stratégiou 
pre MSP, zelenou dohodou, s európskou 
stratégiou v oblasti údajov a s akčným 
plánom pre obehové hospodárstvo; vyzýva 
Komisiu, aby predložila plán vykonávania 
stratégie pre MSP vrátane 
harmonogramu opatrení a strednodobých 
kontrolných bodov a aby sa k nim 
zaviazala;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Eva Kaili

Návrh uznesenia
Podnadpis 2 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– poznamenáva, že pandémia COVID-19 
zvýrazňuje krehkosť európskeho 
priemyselného systému, a vyzýva na 
európsku reakciu s cieľom zaručiť 
podporu pre sieť MSP v EÚ; domnieva 
sa, že pre pokrytie strát MSP vzniknutých 
prerušením ich činnosti by mal zásadný 
význam európsky systém poistenia; vyzýva 
európske inštitúcie, vlády, sektor 
poisťovníctva a podniky, aby vypracovali 
rámec, ktorý by zabezpečil primeranú 
podporu pre MSP v prípade budúcich 
systémových rizík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 8
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poznamenáva, že v nadväznosti na 
vyhlásenie pandémie zo strany WHO sa 
zvýšili obchodné obmedzenia a narušenia 
dodávateľského reťazca;

8. poznamenáva, že v nadväznosti na 
vyhlásenie pandémie zo strany WHO sa 
zvýšili obchodné obmedzenia a narušenia 
dodávateľského reťazca; v tomto smere 
vyzýva Európsku komisiu, aby 
spoločnosti, ktoré dodávajú zdravotnícke 
potreby, neboli vystavené ťažkostiam na 
vnútornom trhu, ako sú tie, ktoré sa 
vyskytli počas krízy spôsobenej ochorením 
COVID-19;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poznamenáva, že v nadväznosti na 
vyhlásenie pandémie zo strany WHO sa 
zvýšili obchodné obmedzenia a narušenia 
dodávateľského reťazca;

8. poznamenáva, že v nadväznosti na 
vyhlásenie pandémie zo strany WHO sa 
zvýšili obchodné obmedzenia a narušenia 
dodávateľského reťazca, čo opäť dokazuje, 
že je potrebné, aby Európska únia získala 
priemyselnú autonómiu a zabezpečila si 
strategické hodnotové reťazce vrátane 
výrobného priemyslu vnútri svojich 
hraníc;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 8
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poznamenáva, že v nadväznosti na 
vyhlásenie pandémie zo strany WHO sa 
zvýšili obchodné obmedzenia a narušenia 
dodávateľského reťazca;

8. poznamenáva, že v nadväznosti na 
vyhlásenie pandémie zo strany WHO sa 
zvýšili obchodné obmedzenia a narušenia 
dodávateľského reťazca; uznáva, že ak 
chceme naplno využiť potenciál 
jednotného trhu EÚ aj v čase krízy, je 
dôležité uprednostňovať návrhy, ktoré 
prinesú prospech pre MSP najúčinnejším 
spôsobom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Paolo Borchia

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poznamenáva, že v nadväznosti na 
vyhlásenie pandémie zo strany WHO sa 
zvýšili obchodné obmedzenia a narušenia 
dodávateľského reťazca;

8. poznamenáva, že v nadväznosti na 
vyhlásenie pandémie zo strany WHO sa 
zvýšili obchodné obmedzenia a narušenia 
dodávateľského reťazca; konštatuje, že 
mnohé európske spoločnosti boli nútené 
zastaviť výrobu z dôvodu nedostatku 
surovín a komponentov z Číny;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. poznamenáva, že v nadväznosti na 
vyhlásenie pandémie zo strany WHO sa 

8. poznamenáva, že v nadväznosti na 
zavedenie opatrení zameraných na 
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zvýšili obchodné obmedzenia a narušenia 
dodávateľského reťazca;

zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 
sa zvýšili obchodné obmedzenia 
a narušenia dodávateľského reťazca;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 
tým, že odvetvie cestovného ruchu a sektor 
ubytovacích a stravovacích služieb, ktoré 
vo veľkej miere pozostávajú z MSP, patrili 
medzi odvetvia najviac postihnuté krízou 
spôsobenou ochorením COVID-19; 
zdôrazňuje význam nepretržitých 
a rýchlych opatrení zameraných na 
obnovenie a zachovanie dôvery medzi 
cestujúcimi a prevádzkovateľmi 
príslušných zariadení; vyzýva Komisiu, 
aby umožnila výmenu najlepších postupov 
medzi členskými štátmi a regiónmi 
s cieľom prispieť k určeniu ďalšieho 
postupu pri obnove tohto odvetvia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 8 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. konštatuje, že pandémia COVID-
19 výrazne zmenila prostredie, v ktorom 
pôsobia MSP; vyzýva na prijatie 
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prepracovaného a silného strategického 
programu v oblasti MSP na základe tejto 
novej reality s konkrétnym plánom 
vykonávania nástrojov zahrnutých do 
programu EÚ na obnovu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Pietro Fiocchi

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. je znepokojený tým, že 
v nadväznosti na núdzovú situáciu 
súvisiacu s pandémiou ochorenia COVID-
19 nerovnosť medzi členskými štátmi, 
pokiaľ ide o ich schopnosť podporovať 
MSP, prehĺby rozdiely v oblasti 
hospodárskej súťaže na vnútornom trhu;

9. je znepokojený tým, že 
v nadväznosti na núdzovú situáciu 
súvisiacu s pandémiou ochorenia COVID-
19 nerovnosť medzi členskými štátmi, 
pokiaľ ide o ich fiškálnu politiku 
a schopnosť podporovať MSP, prehĺbi 
rozdiely v oblasti hospodárskej súťaže na 
vnútornom trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 197
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. upriamuje pozornosť na 
skutočnosť, že nástroje, ktoré EÚ 
doposiaľ využíva v rámci reakcie na 
pandémiu COVID-19 a ktoré sú pre 
mnohé MSP nedostupné, sú pomalé, 
nedostatočné a neprimerané; prihovára 
sa, aby EÚ prevzala väčšiu zodpovednosť, 
pokiaľ ide o financovanie a zaručenie 
platobnej schopnosti MSP, pracovných 
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miest, miezd a práv zamestnancov, čím by 
sa znížili škodlivé účinky nadmerného 
zadlženia;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 198
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. víta návrh Komisie na podporu 
odvetví, ktoré sú najviac postihnuté 
súčasnou krízou, a žiada ju, aby 
pripravila pracovný plán s reálnymi 
cieľmi, v ktorom bude venovať pozornosť 
MSP z týchto odvetví, aby mohli v čo 
najkratšom čase obnoviť svoju 
konkurencieschopnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 199
Izaskun Bilbao Barandica, Martina Dlabajová

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. trvá na tom, že je potrebné 
venovať mimoriadnu pozornosť 
kontrolným opatreniam s cieľom 
predchádzať skrytým protekcionistickým 
opatreniam, ktoré by mohli prehĺbiť vplyv 
týchto nerovností; žiada osobitnú 
ostražitosť, pokiaľ ide o normy, ktoré 
bránia MSP v prístupe na trh v niektorých 
členských štátoch;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 200
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. poukazuje na to, že hospodárska 
kríza mimoriadne tvrdo postihla MSP 
v odvetviach cestovného ruchu, kultúry, 
rekreácie, obchodných veľtrhov 
a podujatí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 201
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. nalieha na členské štáty, aby 
implementovali smernicu o boji proti 
oneskoreným platbám v obchodných 
transakciách; pripomína, že likvidita sa 
musí poskytovať MSP rýchlo, pričom by 
sa mali posilniť aj opatrenia na opätovnú 
kapitalizáciu MSP;

10. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
vykonávali smernicu o boji proti 
oneskoreným platbám v obchodných 
transakciách; pripomína, že likvidita sa 
musí poskytovať MSP rýchlo, pričom by 
sa mali posilniť aj opatrenia na opätovnú 
kapitalizáciu MSP; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby do smernice o oneskorených 
platbách1a urýchlene doplnila účinné 
nástroje na monitorovanie 
a presadzovanie a aby prijala primerané 
záväzné opatrenia na posilnenie 
súčasného rámca s cieľom zabezpečiť, že 
rýchle platby sa v rámci jednotného trhu 
stanú normou;
_________________
1a Smernica Európskeho parlamentu 
a Rady 2011/7/EÚ zo 16. februára 2011 
o boji proti oneskoreným platbám 
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v obchodných transakciách.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Paolo Borchia

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. nalieha na členské štáty, aby 
implementovali smernicu o boji proti 
oneskoreným platbám v obchodných 
transakciách; pripomína, že likvidita sa 
musí poskytovať MSP rýchlo, pričom by 
sa mali posilniť aj opatrenia na opätovnú 
kapitalizáciu MSP;

10. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
vykonávali smernicu o boji proti 
oneskoreným platbám v obchodných 
transakciách prostredníctvom podpory 
iniciatív na úrovni EÚ s cieľom 
zabezpečiť dodržiavanie platobných 
podmienok aj vo vzťahoch medzi 
podnikmi; pripomína, že likvidita sa musí 
poskytovať MSP rýchlo, pričom by sa mali 
posilniť aj opatrenia na opätovnú 
kapitalizáciu MSP; pripomína, že v roku 
2018 len 40 % spoločností dostávalo 
platby včas;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 203
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. nalieha na členské štáty, aby 
implementovali smernicu o boji proti 
oneskoreným platbám v obchodných 
transakciách; pripomína, že likvidita sa 
musí poskytovať MSP rýchlo, pričom by 
sa mali posilniť aj opatrenia na opätovnú 

10. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
vykonávali smernicu o boji proti 
oneskoreným platbám v obchodných 
transakciách, a vyzýva Komisiu, aby 
posúdila potrebu jej revízie; pripomína, že 
likvidita sa musí poskytovať MSP rýchlo, 
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kapitalizáciu MSP; pričom by sa mali posilniť aj opatrenia na 
opätovnú kapitalizáciu MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 204
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. nalieha na členské štáty, aby 
implementovali smernicu o boji proti 
oneskoreným platbám v obchodných 
transakciách; pripomína, že likvidita sa 
musí poskytovať MSP rýchlo, pričom by 
sa mali posilniť aj opatrenia na opätovnú 
kapitalizáciu MSP;

10. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
vykonávali smernicu o boji proti 
oneskoreným platbám v obchodných 
transakciách, najmä pokiaľ ide o orgány 
verejnej správy; pripomína, že likvidita sa 
musí poskytovať MSP rýchlo, pričom by 
sa mali posilniť aj opatrenia na opätovnú 
kapitalizáciu MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 205
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. nalieha na členské štáty, aby 
implementovali smernicu o boji proti 
oneskoreným platbám v obchodných 
transakciách; pripomína, že likvidita sa 
musí poskytovať MSP rýchlo, pričom by 
sa mali posilniť aj opatrenia na opätovnú 
kapitalizáciu MSP;

10. naliehavo vyzýva členské štáty, 
ktoré tak ešte neurobili, aby vykonávali 
smernicu o boji proti oneskoreným platbám 
v obchodných transakciách; pripomína, že 
likvidita sa musí poskytovať MSP rýchlo, 
pričom by sa mali posilniť aj opatrenia na 
opätovnú kapitalizáciu MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 206
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Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. víta uvoľnenie obmedzení štátnej 
pomoci, ale vyjadruje poľutovanie nad 
jeho nerovnomerným vykonávaním v celej 
Únii; vyzýva Komisiu a Radu, aby 
obnovili konkurenčné prostredie 
s rovnakými podmienkami medzi 
členskými štátmi;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. víta uvoľnenie obmedzení štátnej 
pomoci, ale vyjadruje poľutovanie nad jeho 
nerovnomerným vykonávaním v celej 
Únii; vyzýva Komisiu a Radu, aby obnovili 
konkurenčné prostredie s rovnakými 
podmienkami medzi členskými štátmi;

11. víta uvoľnenie obmedzení štátnej 
pomoci, ale vyjadruje poľutovanie nad jeho 
nerovnomerným vykonávaním v celej 
Únii; vyzýva Komisiu a Radu, aby obnovili 
konkurenčné prostredie s rovnakými 
podmienkami medzi členskými štátmi; 
požaduje pružnejší prístup k pravidlám 
štátnej pomoci, pokiaľ ide o pomoc 
zameranú na prekonanie geografickej 
nevýhody MSP, ktoré sa nachádzajú na 
najvzdialenejších územiach Európskej 
únie, ako sú ostrovy, najvzdialenejšie 
regióny, ako aj horské a riedko osídlené 
oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
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Robert Roos
v mene skupiny ECR
Izabela-Helena Kloc

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. víta uvoľnenie obmedzení štátnej 
pomoci, ale vyjadruje poľutovanie nad jeho 
nerovnomerným vykonávaním v celej 
Únii; vyzýva Komisiu a Radu, aby obnovili 
konkurenčné prostredie s rovnakými 
podmienkami medzi členskými štátmi;

11. víta uvoľnenie obmedzení štátnej 
pomoci, ale vyjadruje poľutovanie nad jeho 
nerovnomerným vykonávaním v celej 
Únii;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 209
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. víta uvoľnenie obmedzení štátnej 
pomoci, ale vyjadruje poľutovanie nad jeho 
nerovnomerným vykonávaním v celej 
Únii; vyzýva Komisiu a Radu, aby obnovili 
konkurenčné prostredie s rovnakými 
podmienkami medzi členskými štátmi;

11. víta dočasné uvoľnenie obmedzení 
štátnej pomoci, ale vyjadruje poľutovanie 
nad jeho nerovnomerným vykonávaním 
v celej Únii; vyzýva Komisiu a Radu, aby 
obnovili konkurenčné prostredie 
s rovnakými podmienkami medzi 
členskými štátmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Jens Gieseke
v mene skupiny PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Návrh uznesenia
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Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. víta uvoľnenie obmedzení štátnej 
pomoci, ale vyjadruje poľutovanie nad jeho 
nerovnomerným vykonávaním v celej 
Únii; vyzýva Komisiu a Radu, aby obnovili 
konkurenčné prostredie s rovnakými 
podmienkami medzi členskými štátmi;

11. víta uvoľnenie obmedzení štátnej 
pomoci, ale vyjadruje poľutovanie nad jeho 
nerovnomerným vykonávaním v celej 
Únii; vyzýva Komisiu a Radu, aby zaručili 
konkurenčné prostredie s rovnakými 
podmienkami medzi členskými štátmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 211
Jens Gieseke
v mene skupiny PPE
Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, Hildegard Bentele, 
Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom Berendsen, Vasile 
Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, Antonio Tajani, Roberta 
Metsola

Návrh uznesenia
Odsek 11 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11a. keďže krízou spôsobenou 
pandémiou COVID-19 sú najviac 
zasiahnuté MSP v odvetví dopravy 
a cestovného ruchu; zdôrazňuje, že je 
potrebné oslobodiť tieto odvetvia od 
administratívnej záťaže a nákladnej 
regulácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Jens Gieseke
v mene skupiny PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

Návrh uznesenia
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Odsek 11 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11b. pripomína význam zlepšenia 
prístupu MSP v kultúrnom a kreatívnom 
odvetví k digitálnym technológiám 
a podporným programom, keďže kríza 
spôsobená ochorením COVID-19 ukázala 
ich kľúčovú úlohu v našom hospodárstve 
a sociálnom živote;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 213
Jens Gieseke
v mene skupiny PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani

Návrh uznesenia
Odsek 11 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11c. vyzýva Komisiu, aby starostlivo 
analyzovala hospodársky vplyv krízy 
spôsobenej ochorením COVID-19 na 
MSP, a vyzýva Komisiu, aby pri 
navrhovaní právnych predpisov, najmä 
v oblasti zelenej dohody, vykonala nové 
posúdenia vplyvu, pričom zohľadní obavy 
MSP vyplývajúce z krízy spôsobenej 
ochorením COVID-19;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 214
Pietro Fiocchi

Návrh uznesenia
Odsek 12
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
nie viac ako 600 000 MSP dokáže vyvážať 
mimo EÚ; víta nový portál vytvorený 
Komisiou na podporu MSP 
prostredníctvom informácií 
o administratívnych postupoch 
a medzinárodných obchodných predpisoch; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila viacjazyčný prístup k tomuto 
nástroju;

12. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
nie viac ako 600 000 MSP dokáže vyvážať 
mimo EÚ; víta nový portál vytvorený 
Komisiou na podporu MSP 
prostredníctvom informácií 
o administratívnych postupoch 
a medzinárodných obchodných predpisoch; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila viacjazyčný prístup k tomuto 
nástroju; domnieva sa, že na pomoc 
mikropodnikom a MSP pri 
internacionalizácii je nevyhnutný rozvoj 
sprievodných opatrení a nástrojov; vyzýva 
Komisiu, aby naplánovala nástroje, akým 
bola v minulosti misia pre rast;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
nie viac ako 600 000 MSP dokáže vyvážať 
mimo EÚ; víta nový portál vytvorený 
Komisiou na podporu MSP 
prostredníctvom informácií 
o administratívnych postupoch 
a medzinárodných obchodných predpisoch; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila viacjazyčný prístup k tomuto 
nástroju;

12. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
nie viac ako 600 000 MSP v súčasnosti 
vyváža mimo EÚ; víta nový portál 
vytvorený Komisiou na podporu MSP 
prostredníctvom informácií 
o administratívnych postupoch 
a medzinárodných obchodných predpisoch; 
naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila viacjazyčný prístup k tomuto 
nástroju; žiada, aby sa vyvinuli ďalšie 
nástroje s cieľom väčšmi podporovať 
internacionalizáciu mikropodnikov 
a MSP;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 216
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. žiada osobitnú podporu pre sociálne 
MSP, o ktorú sa už žiadalo v pozícii 
Európskeho parlamentu k programu 
COSME;

13. žiada osobitnú podporu pre sociálne 
MSP vrátane podnikov sociálneho 
hospodárstva, o ktorú sa už žiadalo 
v pozícii Európskeho parlamentu 
k programu COSME; uznáva, že boli 
zvlášť postihnuté krízou spôsobenou 
ochorením COVID-19, keďže ich právne 
postavenie často neumožňuje nakladanie 
s finančnými rezervami; poukazuje na 
pridanú spoločenskú hodnotu, ktorú 
podniky sociálneho hospodárstva 
poskytujú svojim miestnym 
spoločenstvám, ako aj v oblasti podpory 
sociálnych inovácií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. žiada osobitnú podporu pre sociálne 
MSP, o ktorú sa už žiadalo v pozícii 
Európskeho parlamentu k programu 
COSME;

13. žiada osobitnú podporu pre sociálne 
MSP vrátane družstiev, o ktorú sa už 
žiadalo v pozícii Európskeho parlamentu 
k programu COSME, pretože vytvárajú 
verejnú hodnotu pre miestne 
spoločenstvá, v ktorých sú založené; 
poukazuje na to, že sociálne inovácie by 
sa mali naďalej podporovať;



AM\1212400SK.docx 111/170 PE657.190v01-00

SK

Or. en

Pozmeňujúci návrh 218
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. žiada osobitnú podporu pre 
sociálne MSP, o ktorú sa už žiadalo 
v pozícii Európskeho parlamentu 
k programu COSME;

13. žiada osobitnú podporu pre MSP, 
o ktorú sa už žiadalo v pozícii Európskeho 
parlamentu k programu COSME;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Izaskun Bilbao Barandica

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. zdôrazňuje úlohu, ktorú zohráva 
sociálne hospodárstvo pri vytváraní 
pracovných miest na príslušnom území, 
pri podpore podnikania a v kvalite 
pracovných vzťahov; nabáda na podporu 
sociálneho podnikania a podporu 
iniciatív, ktoré posilňujú účasť 
pracovníkov na kapitáli a riadení MSP.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Jens Gieseke
v mene skupiny PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola
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Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
plán obnovy venoval MSP len malú 
pozornosť, a vyzýva na prijatie opatrení na 
zabezpečenie prístupu pre MSP; pripomína 
Rade, že prežitie MSP po skončení 
pandémie ochorenia COVID-19 bude 
závisieť od rýchleho rozhodovania;

14. zdôrazňuje, že európske 
hospodárstvo je veľmi prepojené 
a existujú silné vzájomné vzťahy medzi 
spoločnosťami rôznych veľkostí 
a v rôznych členských štátoch, a teda aj 
európsky prístup, ktorý zabezpečí, aby mal 
úžitok celý reťazec produktivity od 
veľkých výrobných miest až po MSP, 
bude úspešnejší pri zvyšovaní celosvetovej 
konkurencieschopnosti Európy; vyjadruje 
poľutovanie nad tým, že v pláne obnovy sa 
venovala MSP len malá pozornosť, 
a vyzýva na prijatie opatrení na 
zabezpečenie prístupu pre MSP; pripomína 
Rade, že prežitie MSP po skončení 
pandémie ochorenia COVID-19 bude 
závisieť od rýchleho rozhodovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
plán obnovy venoval MSP len malú 
pozornosť, a vyzýva na prijatie opatrení na 
zabezpečenie prístupu pre MSP; 
pripomína Rade, že prežitie MSP po 
skončení pandémie ochorenia COVID-19 
bude závisieť od rýchleho rozhodovania;

14. zdôrazňuje potrebu rýchleho 
prijatia nástrojov v rámci plánu obnovy 
a vyzýva na prijatie opatrení na 
zabezpečenie rýchleho prístupu MSP 
k financovaniu obnovy; vyjadruje 
poľutovanie nad rozhodnutím Európskej 
rady zrušiť navrhovaný Nástroj na 
podporu platobnej schopnosti, ktorý by 
poskytoval likviditu najmä MSP 
v členských štátoch s obmedzenými 
rozpočtovými prostriedkami a podporou 
pre MSP, čím by sa minimalizovali 
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rozdiely v rámci vnútorného trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
plán obnovy venoval MSP len malú 
pozornosť, a vyzýva na prijatie opatrení na 
zabezpečenie prístupu pre MSP; 
pripomína Rade, že prežitie MSP po 
skončení pandémie ochorenia COVID-19 
bude závisieť od rýchleho rozhodovania;

14. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v pláne obnovy sa venovala MSP len malá 
pozornosť a obmedzili sa špecializované 
programy, ako je Nástroj na podporu 
platobnej schopnosti; pripomína Rade, že 
prežitie MSP po skončení pandémie 
ochorenia COVID-19 bude závisieť od 
rýchleho rozhodovania a schopnosti 
poskytnúť MSP dostatočné finančné 
prostriedky a vhodné nástroje na 
zvládnutie krízy likvidity a rozsiahlejšej 
ekologickej a digitálnej transformácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 223
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
plán obnovy venoval MSP len malú 
pozornosť, a vyzýva na prijatie opatrení na 
zabezpečenie prístupu pre MSP; pripomína 
Rade, že prežitie MSP po skončení 
pandémie ochorenia COVID-19 bude 
závisieť od rýchleho rozhodovania;

14. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v pláne obnovy sa venovala MSP len malá 
pozornosť a že plán nepodporuje rodovo 
citlivé politiky a opatrenia v tejto oblasti; 
pripomína Rade, že je potrebné ihneď 
obnoviť likviditu MSP s cieľom 
zabezpečiť ich základné fungovanie, 
a varuje, že prežitie MSP po skončení 
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pandémie ochorenia COVID-19 bude 
závisieť od rýchleho rozhodovania 
a primeraného financovania;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 224
Robert Roos
v mene skupiny ECR
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
plán obnovy venoval MSP len malú 
pozornosť, a vyzýva na prijatie opatrení na 
zabezpečenie prístupu pre MSP; pripomína 
Rade, že prežitie MSP po skončení 
pandémie ochorenia COVID-19 bude 
závisieť od rýchleho rozhodovania;

14. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v pláne obnovy sa venovala MSP len malá 
pozornosť, a vyzýva na prijatie opatrení na 
zabezpečenie prístupu pre MSP; pripomína 
Rade, že prežitie MSP po skončení 
pandémie ochorenia COVID-19 bude 
závisieť od rýchleho rozhodovania 
a rýchlej dostupnosti likvidity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. pripomína ústrednú úlohu, ktorú 
zohrávajú mnohé MSP v priemyselných 
ekosystémoch a európskych strategických 
hodnotových reťazcoch;
vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 
zabezpečili plnú účasť MSP na všetkých 
nástrojoch priemyselnej politiky;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 226
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Návrh uznesenia
Odsek 14 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. zasadzuje sa o vytvorenie, zmenu 
alebo posilnenie poslania verejných 
orgánov, či už na vnútroštátnej úrovni 
alebo na úrovni EÚ, ktorých účelom je 
výlučne riešiť problémy MSP;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 227
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Návrh uznesenia
Odsek 14 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14b. domnieva sa, že je potrebné 
posilniť politiky a postupy, ktorými sa 
účinne uľahčí financovanie 
z prostriedkov EÚ pre MSP, najmä pre 
mikropodniky a malé podniky, vzhľadom 
na ich skutočný hospodársky vplyv a ich 
štrukturálne nedostatky, pričom sa vždy, 
keď je to možné, zohľadnia existujúce 
odvetvové a vnútroštátne špecifiká;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 228
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Návrh uznesenia
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Odsek 14 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14c. domnieva sa, že stratégia EÚ pre 
MSP by mala vždy v plnej miere 
zohľadňovať ich vnútroštátne špecifiká, 
čím by sa zabezpečila náležitá pozornosť 
širokej národnej autonómii členských 
štátov vo všeobecnom rámci Spoločenstva;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 229
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Nicola Danti, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, Fredrick Federley, 
Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie Hayer

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
uznali ako hlavné politické priority 
ochranu zamestnanosti a výrobných 
kapacít MSP; naliehavo ich vyzýva, aby 
predložili konkrétne opatrenia na podporu 
MSP, ktorým hrozí platobná neschopnosť;

15. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
uznali ako hlavné politické priority 
ochranu zamestnanosti a výrobných 
kapacít MSP; víta iniciatívu SURE, ktorej 
cieľom je pokryť náklady na vnútroštátne 
režimy skráteného pracovného času; 
naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
predložili konkrétne opatrenia na podporu 
MSP, ktorým hrozí platobná neschopnosť; 
víta Nástroj na podporu platobnej 
schopnosti, ktorý predložila Komisia 
v rámci balíka Next Generation EU, 
a žiada, aby tento nástroj fungoval 
prakticky a efektívne a aby bol čo najskôr 
funkčný, pričom by dopĺňal opatrenia 
prijaté členskými štátmi; vyzýva Komisiu, 
aby aktívne podporovala členské štáty pri 
transponovaní smernice o preventívnej 
reštrukturalizácii s cieľom zabezpečiť 
reálnu druhú šancu pre MSP 
v ťažkostiach;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 230
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
uznali ako hlavné politické priority 
ochranu zamestnanosti a výrobných 
kapacít MSP; naliehavo ich vyzýva, aby 
predložili konkrétne opatrenia na podporu 
MSP, ktorým hrozí platobná neschopnosť;

15. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
uznali ako hlavné politické priority 
ochranu zamestnanosti a prežitie MSP 
a startupov; naliehavo ich vyzýva, aby 
predložili konkrétne opatrenia na podporu 
MSP a startupov, ktorým hrozí platobná 
neschopnosť, najmä v prípade zrušenia 
Nástroja na podporu platobnej schopnosti 
na návrh Európskej rady;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 231
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
mnohé MSP nemajú prístup k financovaniu 
EÚ z dôvodu prílišnej zložitosti 
príslušných postupov a kritérií 
oprávnenosti; vyzýva Komisiu, aby znížila 
takéto prekážky;

16. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
mnohé MSP nemajú prístup k financovaniu 
EÚ z dôvodu nedostatočnej 
informovanosti, ale aj zdĺhavosti 
a prílišnej zložitosti príslušných postupov 
a kritérií oprávnenosti; vyzýva Komisiu, 
aby odstránila takéto prekážky a lepšie 
prispôsobila podmienky potrebám MSP; 
opakovane vyjadruje svoju pozíciu v rámci 
Programu pre jednotný trh VFR 
v prospech zdvojnásobenia rozpočtových 
prostriedkov pridelených na rozpočtový 
riadok programu COSME; naliehavo 
žiada, aby sa financovanie EÚ lepšie 
prispôsobilo s cieľom podnietiť väčšiu 
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účasť špičkových a inovačných MSP 
mimo digitálnej oblasti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 232
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
mnohé MSP nemajú prístup k financovaniu 
EÚ z dôvodu prílišnej zložitosti 
príslušných postupov a kritérií 
oprávnenosti; vyzýva Komisiu, aby znížila 
takéto prekážky;

16. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
mnohé MSP vrátane mikropodnikov 
a startupov nemajú prístup k financovaniu 
EÚ z dôvodu prílišnej zložitosti 
príslušných postupov a kritérií 
oprávnenosti; vyzýva Komisiu, aby 
odstránila takéto prekážky a väčšmi 
podporovala stimuly prispôsobené 
potrebám MSP vrátane mikropodnikov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
mnohé MSP nemajú prístup k financovaniu 
EÚ z dôvodu prílišnej zložitosti 
príslušných postupov a kritérií 
oprávnenosti; vyzýva Komisiu, aby znížila 
takéto prekážky;

16. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
mnohé mikropodniky a MSP nemajú 
prístup k financovaniu EÚ z dôvodu 
prílišnej zložitosti príslušných postupov 
a kritérií oprávnenosti; vyzýva Komisiu, 
aby odstránila takéto prekážky, a to najmä 
zjednodušením postupov a zabezpečením 
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online prístupu k informáciám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 234
Pietro Fiocchi

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
mnohé MSP nemajú prístup k financovaniu 
EÚ z dôvodu prílišnej zložitosti 
príslušných postupov a kritérií 
oprávnenosti; vyzýva Komisiu, aby znížila 
takéto prekážky;

16. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
mnohé mikropodniky a MSP nemajú 
prístup k financovaniu EÚ z dôvodu 
prílišnej zložitosti príslušných postupov 
a kritérií oprávnenosti; vyzýva Komisiu, 
aby odstránila takéto prekážky 
a zabezpečila nástroje na základe veľkosti 
podnikov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Paolo Borchia

Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
mnohé MSP nemajú prístup k financovaniu 
EÚ z dôvodu prílišnej zložitosti 
príslušných postupov a kritérií 
oprávnenosti; vyzýva Komisiu, aby znížila 
takéto prekážky;

16. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
mnohé MSP nemajú prístup k financovaniu 
EÚ z dôvodu prílišnej zložitosti 
príslušných postupov a kritérií 
oprávnenosti; vyzýva Komisiu, aby 
odstránila takéto prekážky a zabezpečila 
nástroje na základe veľkosti podnikov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Margarita de la Pisa Carrión
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Návrh uznesenia
Odsek 16

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
mnohé MSP nemajú prístup k financovaniu 
EÚ z dôvodu prílišnej zložitosti 
príslušných postupov a kritérií 
oprávnenosti; vyzýva Komisiu, aby znížila 
takéto prekážky;

16. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
mnohé MSP nemajú prístup k financovaniu 
EÚ z dôvodu prílišnej zložitosti 
príslušných postupov a kritérií 
oprávnenosti; vyzýva Komisiu, aby 
odstránila takéto prekážky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 237
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. podporuje navrhovanie 
a vykonávanie politík v oblasti finančnej 
podpory prispôsobených potrebám MSP, 
či už vypracovaných v rámci finančného 
systému alebo na rôznych úrovniach 
verejnej správy na vnútroštátnej úrovni 
alebo na úrovni EÚ; zdôrazňuje význam 
verejného bankového sektora pre podporu 
MSP a podporu rozvoja;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 238
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás González Casares, 
Alicia Homs Ginel

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. pripomína, že na to, aby mohli 
startupy prosperovať, je nevyhnutné 
zabezpečiť tzv. trpezlivý kapitál, ktorý im 
umožní rásť aj vtedy, keď s výsledkami 
ich práce nie je možné okamžite 
obchodovať; v tejto súvislosti víta úlohu 
Európskej rady pre inováciu a najmä 
vyčlenený rozpočet pre MSP v rámci 
programu Horizont Európa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 239
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby využívali pozitívne stimuly v oblasti 
vzťahov s verejnosťou, ako sú 
environmentálne ocenenia podporujúce 
správanie šetrné k životnému prostrediu, 
a to s cieľom zvýšiť informovanosť medzi 
podnikmi a komunitami a zároveň 
pomáhať MSP pri získavaní uznania za 
ich úsilie a činnosti v oblasti ochrany 
životného prostredia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 240
Robert Roos
v mene skupiny ECR
Elżbieta Kruk, Evžen Tošenovský, Izabela-Helena Kloc

Návrh uznesenia
Odsek 16 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh
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16a. vyzýva Komisiu, aby pri 
navrhovaní nových programov EÚ 
výslovne zvážila, či MSP môžu dané 
finančné prostriedky primerane využiť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Paolo Borchia

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
zaručili spravodlivý prístup k bankovým 
úverom pre MSP; poukazuje na význam 
tradičných bankových modelov vrátane 
malých regionálnych bánk, sporiteľní 
a verejných orgánov;

17. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
zaručili spravodlivý prístup k bankovým 
úverom pre MSP; poukazuje na význam 
tradičných bankových modelov vrátane 
malých regionálnych bánk, sporiteľní 
a verejných orgánov; uznáva, že 
najdôležitejším vonkajším zdrojom 
financovania MSP v Únii sú tradične 
bankové úvery, keďže bankové 
financovanie predstavuje viac ako tri 
štvrtiny financovania MSP, zatiaľ čo 
v USA predstavuje menej ako polovicu, 
v dôsledku čoho sú MSP osobitne 
zraniteľné v prípade sprísnenia 
podmienok poskytovania bankových 
úverov; konštatuje, že krízy prispievajú 
k fragmentácii bankového financovania 
a úverových podmienok; vyjadruje 
poľutovanie nad rozdielnymi 
podmienkami poskytovania úverov pre 
MSP so sídlom v rôznych krajinách 
eurozóny; vyzýva členské štáty, aby 
spolupracovali s finančným sektorom, 
pokiaľ ide o ich povinnosť zabezpečiť 
úplný a spravodlivý prístup MSP 
k bankovým úverom; zdôrazňuje dôležitú 
úlohu a dobre rozvinuté možnosti bánk 
s osobitnými miestnymi a regionálnymi 
znalosťami pri poskytovaní úverov MSP 
vzhľadom na ich dlhodobé vzťahy s MSP; 
poukazuje na to, že tam, kde existujú 
osvedčené miestne banky, dokážu účinne 
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poskytovať úvery malým a stredným 
podnikom a predchádzať pri tom stratám; 
zdôrazňuje preto význam miestnych 
rozvojových bánk; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 242
Jens Gieseke
v mene skupiny PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
zaručili spravodlivý prístup k bankovým 
úverom pre MSP; poukazuje na význam 
tradičných bankových modelov vrátane 
malých regionálnych bánk, sporiteľní 
a verejných orgánov;

17. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
zaručili spravodlivý prístup 
k financovaniu pre MSP; pripomína, že 
prístup k financovaniu je kľúčovým 
faktorom, ktorý umožňuje rast a inovácie; 
poukazuje na význam tradičných 
bankových modelov vrátane malých 
regionálnych bánk, sporiteľní a verejných 
orgánov; a vyzýva na ďalšiu podporu 
inovatívnych obchodných modelov; 
poukazuje na to, že na MSP majú 
nepriamy vplyv ohlasovacie povinnosti 
finančných sprostredkovateľov a väčších 
podnikov; naliehavo vyzýva členské štáty 
a Komisiu, aby predložili nové iniciatívy 
na riešenie problému oneskorených 
platieb, ktoré naďalej predstavujú pre 
MSP veľkú výzvu v oblasti likvidity;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 243
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel
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Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
zaručili spravodlivý prístup k bankovým 
úverom pre MSP; poukazuje na význam 
tradičných bankových modelov vrátane 
malých regionálnych bánk, sporiteľní 
a verejných orgánov;

17. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
zaručili spravodlivý prístup k bankovým 
úverom pre MSP; poukazuje na význam 
tradičných bankových modelov vrátane 
malých regionálnych bánk, sporiteľní 
a verejných orgánov; zastáva názor, že 
iniciatívy únie kapitálových trhov môžu 
pomôcť aj MSP rásť prostredníctvom 
alternatívnych spôsobov prístupu 
k finančným prostriedkom, ktoré nie sú 
v Európskej únii také rozvinuté ako inde;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 244
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
zaručili spravodlivý prístup k bankovým 
úverom pre MSP; poukazuje na význam 
tradičných bankových modelov vrátane 
malých regionálnych bánk, sporiteľní 
a verejných orgánov;

17. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
zaručili nediskriminačný prístup 
k bankovým úverom pre MSP, najmä pre 
tie, ktoré sa zameriavajú na nehmotné 
aktíva; poukazuje na význam tradičných 
bankových modelov vrátane malých 
regionálnych bánk, sporiteľní a verejných 
orgánov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 245
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, 
Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie Hayer, Nicola 
Beer
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Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
zaručili spravodlivý prístup k bankovým 
úverom pre MSP; poukazuje na význam 
tradičných bankových modelov vrátane 
malých regionálnych bánk, sporiteľní 
a verejných orgánov;

17. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
zaručili spravodlivý prístup k bankovým 
úverom pre MSP; poukazuje na význam 
tradičných bankových modelov vrátane 
malých regionálnych bánk, družstevných 
bánk a verejných orgánov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 246
Paolo Borchia

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. zdôrazňuje, že samotné 
financovanie prostredníctvom 
kapitálových trhov nebude postačovať na 
zabezpečenie dostatočného financovania 
a primeraných finančných riešení pre 
MSP, a domnieva sa, že na to, aby sa čo 
najlepšie naplnili skutočné potreby 
financovania MSP a reálnej ekonomiky 
a aby sa umožnil dlhodobý udržateľný 
rozvoj, musí byť sektor finančných služieb 
stabilný a musí nákladovo efektívnym 
spôsobom ponúkať širokú škálu možností 
financovania prispôsobených na mieru; 
v tomto smere poukazuje na význam 
tradičných bankových modelov vrátane 
malých regionálnych bánk, sporiteľní 
a verejných inštitúcií; v tejto súvislosti 
konštatuje, že je potrebné zabezpečiť lepší 
prístup k úverom aj pre mikropodniky 
a samostatne zárobkovo činné osoby; 
vyzýva EIB, aby užšie spolupracovala so 
svojimi finančnými sprostredkovateľmi 
v členských štátoch s cieľom šíriť 
príslušné informácie pre MSP v záujme 
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zlepšenia ich prístupu k financovaniu; 
zdôrazňuje význam EIB pri podpore 
partnerstiev a posilňovaní podporných 
nástrojov na financovanie činností 
mikropodnikov, malých a stredných 
podnikov a inovatívnych startupov; okrem 
toho vyzýva EIB, aby väčšmi 
spolupracovala s regionálnymi verejnými 
inštitúciami s cieľom optimalizovať 
možnosti financovania pre MSP; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 17 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. vyzýva na urýchlené prijatie 
a vykonávanie iniciatív európskej zelenej 
dohody, najmä tých, ktoré ponúkajú MSP 
najväčšie príležitosti v oblasti 
zamestnanosti a konkurencieschopnosti, 
napríklad vykonávanie akčného plánu pre 
obehové hospodárstvo, ktorým sa 
maximalizujú prínosy pre udržateľné, 
miestne poľnohospodársko-potravinárske, 
textilné a stavebné MSP, ale ktorý zároveň 
poskytuje veľké podnikateľské a inovačné 
príležitosti pre MSP v reakcii na sprísnené 
normy ekodizajnu či zvýšené požiadavky 
na trvanlivosť, opätovnú použiteľnosť 
a opraviteľnosť výrobkov vrátane tzv. 
práva na opravu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 248
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odsek 17 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17b. pripomína, že MSP prispievajú 
k 70 %1a pridanej hodnoty a zamestnávajú 
viac ako 90 %1b pracovníkov 
v stavebníctve, a preto naliehavo vyzýva 
na urýchlené začatie vlny obnovy 
a zabezpečenie jej dostatočného 
financovania; vyzýva Komisiu, aby 
v rámci iniciatívy „vlny obnovy“ 
predložila celoeurópsky program 
solárnych striech do roku 2030, ktorým by 
sa najmä v MSP vytvoril väčší počet 
miestnych pracovných miest pri 
navrhovaní, výstavbe, prevádzke a údržbe 
malých elektrární na výrobu energie 
z obnoviteľných zdrojov;
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/energy/topics/energy-
efficiency/energy-efficient-
buildings/energy-performance-buildings-
directive_en#facts-and-figures. 
1b 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/constr
uction_en. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 249
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 17 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17c. žiada, aby pokrokové MSP 
udržateľné z hľadiska životného 
prostredia slúžili ako štandard vo svojej 
skupine výrobkov alebo služieb; vyzýva na 
intenzívnejšiu podporu úspešných 
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príkladov environmentálne udržateľných 
a ekologických podnikov1a na európskej 
a vnútroštátnej úrovni s cieľom ukázať 
hospodárske príležitosti spojené 
s udržateľnými obchodnými postupmi 
a zároveň poskytnúť cenné podnety na 
účinnú tvorbu politík;
_________________
1a 
https://www.eea.europa.eu/help/glossary/e
ea-glossary/eco-industry. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 250
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 17 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17d. zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť 
informovanosť vlastníkov a manažérov 
MSP, ako aj združení a podporných 
organizácií MSP o možnostiach 
financovania výkonnejších technológií, 
o zmluvných službách (napríklad 
poradenstvo, odborné poradenstvo 
a odborná príprava) týkajúcich sa 
ekodizajnu a efektívneho využívania 
a riadenia zdrojov a o ekologickom 
podnikaní a ekologických technológiách, 
výrobkoch a službách; žiada členské štáty 
a Komisiu, aby posilnili poskytovanie 
služieb pre MSP v týchto oblastiach, 
najmä na regionálnej a miestnej úrovni, 
a aby na tieto ciele vo väčšej miere 
vyčleňovali prostriedky z európskych 
štrukturálnych fondov a z FST;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 251
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 17 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17e. žiada Komisiu, aby vyhodnotila 
možné vytvorenie tzv. zelených centier, 
ktoré by boli rovnocenné s digitálnymi 
centrami a poskytovali by zosúladené 
informácie, poradenstvo, pomoc 
a odbornú prípravu, pokiaľ ide 
o udržateľnú transformáciu podnikov 
prispôsobenú potrebám rôznych druhov 
MSP, environmentálne udržateľné 
podnikateľské a obchodné modely vrátane 
skracovania a ekologizácie hodnotových 
reťazcov, ekologické inovácie, prístup 
k financovaniu a na trhy pre ekologicky 
udržateľné MSP, ako aj výmenu 
najlepších postupov prostredníctvom 
prepojenia rôznych subjektov 
a potenciálnych obchodných partnerov, 
a to aj z hľadiska obehového 
hospodárstva; zdôrazňuje, že takéto centrá 
by museli byť úzko prepojené 
s existujúcimi sieťami a štruktúrami, ako 
sú sieť Enterprise Europe Network alebo 
Európske vedomostné centrum znalostí 
o efektívnosti využívania zdrojov, aby sa 
predišlo akejkoľvek duplicite;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 252
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 17 f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17f. víta návrh Komisie vytvoriť 
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pozíciu poradcov pre udržateľnosť; 
vyzýva na urýchlené prijatie tohto návrhu 
založeného na otvorenom 
a transparentnom výberovom konaní na 
základe otvorenej výzvy na predloženie 
záujmu a načrtnutí príslušného portfólia 
s jasným plánom, harmonogramom, 
cieľmi a čiastkovými cieľmi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 253
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 17 g (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17g. vyzýva Komisiu, aby vypracovala 
a presadzovala súbor nástrojov pre 
udržateľné podnikové politiky MSP 
vrátane spoločenskej a environmentálnej 
zodpovednosti podnikov, udržateľného 
účtovníctva a výkazníctva a nástrojov na 
zavádzanie modelov s nízkym odpadom 
a obehovou výrobou, udržateľných 
dodávateľských reťazcov a energetických 
auditov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 254
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 17 h (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17h. poukazuje na to, že okrem 
horizontálneho rozmeru výmeny 
poznatkov (t. j. medzi MSP) zohráva 
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významnú úlohu pri prekonávaní 
rozdielov medzi očakávaniami 
a vykonávaním aj horizontálna 
koordinácia medzi inštitúciami EÚ, 
fondmi a finančnými nástrojmi; 
zdôrazňuje potrebu proaktívneho prístupu 
k sieťam a organizáciám MSP na 
miestnej, regionálnej a vnútroštátnej 
úrovni s cieľom poskytovať včasné 
informácie a usmernenia na využívanie 
dostupných a plánovaných možností 
financovania z EÚ; pripomína Komisii, 
aby využívala všetky komunikačné 
prostriedky a možnosti odovzdávania 
poznatkov (propagačné e-maily, sociálne 
médiá, webináre a podobne), ako aj 
súťaže pre študentov a mladých 
podnikateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 255
Paolo Borchia

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva na zvýšenie podielu MSP 
na vládnych zákazkách získaných 
z verejného obstarávania zabezpečením 
prístupu MSP a bojom proti takým 
kritériám verejného obstarávania, ktoré 
stanovujú požiadavky alebo kvalifikácie 
nad rámec základných prvkov obstarávanej 
služby alebo tovaru;

18. vyzýva na zvýšenie podielu MSP, 
najmä podielu mikropodnikov, na 
vládnych zákazkách získaných z verejného 
obstarávania odstránením 
diskriminačných postupov a nerovností 
v kritériách prístupu, ktoré bránia 
prístupu mikropodnikov a MSP, a bojom 
proti takým kritériám verejného 
obstarávania, ktoré stanovujú požiadavky 
alebo kvalifikácie nad rámec základných 
prvkov obstarávanej služby alebo tovaru; 
vyzýva na ocenenie tzv. zmlúv z km 0 
stanovením kritérií na prémie pre miestne 
podniky podľa vzoru európskych 
právnych predpisov o poľnohospodárstve 
a krátkom dodávateľskom reťazci;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 256
Jens Gieseke
v mene skupiny PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva na zvýšenie podielu MSP 
na vládnych zákazkách získaných 
z verejného obstarávania zabezpečením 
prístupu MSP a bojom proti takým 
kritériám verejného obstarávania, ktoré 
stanovujú požiadavky alebo kvalifikácie 
nad rámec základných prvkov obstarávanej 
služby alebo tovaru;

18. vyzýva na zvýšenie podielu MSP 
na vládnych zákazkách získaných 
z verejného obstarávania zabezpečením 
prístupu MSP a bojom proti takým 
kritériám verejného obstarávania, ktoré 
stanovujú požiadavky alebo kvalifikácie 
nad rámec základných prvkov obstarávanej 
služby alebo tovaru; vyzýva na vyčlenenie 
určitého podielu verejného obstarávania 
pre MSP, ak je to možné, s cieľom zvýšiť 
celkový podiel MSP na verejnom 
obstarávaní; žiada, aby tvorcovia 
verejných politík mohli do určitej miery 
využívať služby miestnych MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 257
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva na zvýšenie podielu MSP na 
vládnych zákazkách získaných z verejného 
obstarávania zabezpečením prístupu MSP 
a bojom proti takým kritériám verejného 
obstarávania, ktoré stanovujú požiadavky 
alebo kvalifikácie nad rámec základných 

18. domnieva sa, že vnútroštátna 
a európska verejná správa by mala ísť 
príkladom a zvyšovať podiel MSP na 
zákazkách získaných z verejného 
obstarávania; zdôrazňuje, že ekologické 
a obehové verejné obstarávanie je 
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prvkov obstarávanej služby alebo tovaru; strategickým nástrojom na podporu 
udržateľných modelov výroby a spotreby 
a zároveň podporuje miestne inovatívne 
MSP; požaduje povinné minimálne 
cieľové hodnoty na systematické 
využívanie environmentálnych kritérií vo 
verejnom obstarávaní;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 258
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva na zvýšenie podielu MSP 
na vládnych zákazkách získaných 
z verejného obstarávania zabezpečením 
prístupu MSP a bojom proti takým 
kritériám verejného obstarávania, ktoré 
stanovujú požiadavky alebo kvalifikácie 
nad rámec základných prvkov obstarávanej 
služby alebo tovaru;

18. vyzýva na zvýšenie podielu MSP 
na vládnych zákazkách získaných 
z verejného obstarávania zabezpečením 
prístupu MSP, a to aj rozdelením väčších 
zákaziek na menšie časti a bojom proti 
takým kritériám verejného obstarávania, 
ktoré stanovujú požiadavky alebo 
kvalifikácie nad rámec základných prvkov 
obstarávanej služby alebo tovaru;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 259
Martina Dlabajová, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, Bart Groothuis, 
Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, Klemen Grošelj, 
Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie Hayer, Nicola 
Beer

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva na zvýšenie podielu MSP na 
vládnych zákazkách získaných 

18. vyzýva na posilnenie príležitostí 
MSP na účasť vo verejnom obstarávaní 



PE657.190v01-00 134/170 AM\1212400SK.docx

SK

z verejného obstarávania zabezpečením 
prístupu MSP a bojom proti takým 
kritériám verejného obstarávania, ktoré 
stanovujú požiadavky alebo kvalifikácie 
nad rámec základných prvkov obstarávanej 
služby alebo tovaru;

zabezpečením prístupu MSP 
k informáciám, zjednodušením postupov 
a predchádzaním takým kritériám 
verejného obstarávania, ktoré stanovujú 
požiadavky alebo kvalifikácie nad rámec 
základných prvkov obstarávanej služby 
alebo tovaru;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 260
Pietro Fiocchi

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva na zvýšenie podielu MSP 
na vládnych zákazkách získaných 
z verejného obstarávania zabezpečením 
prístupu MSP a bojom proti takým 
kritériám verejného obstarávania, ktoré 
stanovujú požiadavky alebo kvalifikácie 
nad rámec základných prvkov obstarávanej 
služby alebo tovaru;

18. vyzýva na zvýšenie podielu MSP, 
najmä mikropodnikov, na vládnych 
zákazkách získaných z verejného 
obstarávania zabezpečením prístupu MSP 
a bojom proti takým kritériám verejného 
obstarávania, ktoré stanovujú požiadavky 
alebo kvalifikácie nad rámec základných 
prvkov obstarávanej služby alebo tovaru;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 261
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. zdôrazňuje ústrednú úlohu 
verejného obstarávania pri ovplyvňovaní 
environmentálneho správania 
priemyselných subjektov vrátane MSP 
vyvíjaním tlaku na vysoké 
environmentálne normy v dodávateľských 
reťazcoch; vyzýva preto členské štáty, aby 
plne využívali politiky zeleného verejného 
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obstarávania a prispôsobili ich aj účasti 
MSP, ktoré môžu zohrávať významnú 
úlohu pri vytváraní dopytu po 
ekologických výrobkoch a službách, a to 
napríklad tým, že budú vyžadovať, aby 
výrobky obsahovali minimálne množstvo 
recyklovaného obsahu alebo dosahovali 
konkrétne úrovne energetickej účinnosti a 
efektívnosti využívania zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 262
Paolo Borchia, Jérôme Rivière, Thierry Mariani, Joëlle Mélin

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. vyzýva Komisiu, aby podporovala 
trvalú a neustálu konkurencieschopnosť 
malých a stredných podnikov 
podnecovaním inovácií a uľahčením 
účasti týchto podnikov na obstarávaní 
inovácií a obstarávaní vo fáze pred 
komerčným využitím, ktoré sú všeobecne 
prístupné len veľkým priemyselným 
skupinám; vyzýva európske inštitúcie, aby 
zaviedli kritérium na uplatňovanie 
existujúcich a budúcich európskych 
právnych predpisov na hospodársky 
rozmer MSP s cieľom zjednodušiť právne 
predpisy vo vzťahu k ich oblasti činnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 263
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

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

18a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby zjednodušili postupy verejného 
obstarávania využitím flexibility nového 
rámca EÚ pre obstarávanie; podporuje 
výzvu Komisie členským štátom 
a verejným obstarávateľom, aby 
rozdeľovali veľké zákazky vo verejnom 
obstarávaní na menšie časti s cieľom 
uľahčiť účasť MSP, a tým prispieť 
k skráteniu a diverzifikácii 
dodávateľských reťazcov; žiada, aby 
verejné orgány a MSP boli lepšie poučené 
o existujúcej flexibilite a o prispôsobení 
pravidiel verejného obstarávania na tento 
účel;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 264
Jens Gieseke
v mene skupiny PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Ioan-Rareş Bogdan, Vasile Blaga, Sven Schulze, Roberta Metsola

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. pripomína význam partnerskej 
spolupráce s vnútroštátnymi orgánmi 
verejnej správy na vytváraní európskeho 
trhu verejného obstarávania založeného 
na stredne veľkých verejných súťažiach, 
ktoré umožnia MSP zúčastniť sa na 
procese verejného obstarávania a kde sa 
môže uskutočniť skutočná a spravodlivá 
hospodárska súťaž medzi účastníkmi 
trhu; zdôrazňuje, že je potrebné, aby bol 
jednotný európsky dokument pre 
obstarávanie prístupnejší pre MSP;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 265
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. zdôrazňuje, že je potrebné posilniť 
nástroje na ochranu MSP, keď tretie 
krajiny prijímajú nezákonné opatrenia, 
ktoré majú negatívny vplyv na podniky 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 266
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 18 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18a. požaduje účinnejšie verejné 
obstarávanie prostredníctvom usmernení, 
odporúčaní, výmeny poznatkov 
a skúseností ako cieľa;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 267
Jens Gieseke
v mene skupiny PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

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

18b. vyzýva členské štáty, aby navrhli 
svoje daňové systémy tak, aby boli lepšie 
prispôsobené prostrediu s často 
nedostatočným kapitálom, v ktorom 
pôsobia začínajúce podniky 
a mikropodniky, a to zabezpečením toho, 
aby sa akciové opcie zdaňovali len na 
mieste predaja a aby sa mohli vydávať bez 
hlasovacích práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 268
Jens Gieseke
v mene skupiny PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Angelika Niebler, Maria da Graça Carvalho, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani

Návrh uznesenia
Odsek 18 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18c. zdôrazňuje, že daňové výhody 
týkajúce sa akciových opcií by sa mali 
vždy, keď je to možné, uznávať cez 
hranice členských štátov, aby zamestnanci 
mohli využívať svoje práva na voľný 
pohyb bez toho, že by museli čeliť 
nepriaznivému zaobchádzaniu zo strany 
daňových úradov a často aj sankciám;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 269
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 19
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. nalieha na Komisiu, aby využila 
nástroje na ochranu obchodu na znižovanie 
narušení trhu vyplývajúcich z obchodu 
s tretími krajinami; žiada, aby sa zásada 
„najskôr myslieť na malých“ stala 
kľúčovým bodom európskej obchodnej 
politiky;

19. nalieha na Komisiu, aby využila 
nástroje na ochranu obchodu na znižovanie 
narušení trhu vyplývajúcich z obchodu s 
tretími krajinami; žiada, aby sa zásada 
„najskôr myslieť na malých“ stala 
kľúčovým bodom európskej obchodnej 
politiky, a vyzýva na zavedenie opatrení, 
ktoré umožnia MSP ľahko identifikovať 
relevantné a prospešné aspekty dohôd; 
víta oznámenie Komisie, že otvorí nový 
informačný portál o colných postupoch 
a formalitách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 270
Paolo Borchia

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. nalieha na Komisiu, aby využila 
nástroje na ochranu obchodu na znižovanie 
narušení trhu vyplývajúcich z obchodu s 
tretími krajinami; žiada, aby sa zásada 
„najskôr myslieť na malých“ stala 
kľúčovým bodom európskej obchodnej 
politiky;

19. nalieha na Komisiu, aby využila 
nástroje na ochranu obchodu na znižovanie 
narušení trhu vyplývajúcich z obchodu s 
tretími krajinami; žiada, aby sa zásada 
„najskôr myslieť na malých“ stala 
kľúčovým bodom európskej obchodnej 
politiky a aby sa do obchodných dohôd 
zahrnula samostatná kapitola o MSP, 
ktorá bude odkazovať na ustanovenia 
iných kapitol zamerané na podporu 
mikropodnikov a MSP a umožní 
vlastníkom mikropodnikov a MSP rýchlo 
nájsť relevantné a prospešné aspekty 
dohody;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 271
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
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Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Nicola 
Beer

Návrh uznesenia
Odsek 19

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19. nalieha na Komisiu, aby využila 
nástroje na ochranu obchodu na znižovanie 
narušení trhu vyplývajúcich z obchodu 
s tretími krajinami; žiada, aby sa zásada 
„najskôr myslieť na malých“ stala 
kľúčovým bodom európskej obchodnej 
politiky;

19. naliehavo vyzýva Komisiu, aby sa 
usilovala o rovnaké podmienky 
a regulačné prostredie, v ktorom budú 
môcť MSP prosperovať a súťažiť na 
celom svete; žiada, aby sa zásada „najskôr 
myslieť na malých“ stala kľúčovým bodom 
európskej obchodnej politiky, a to najmä 
zahrnutím kapitol a ustanovení 
špecifických pre MSP do rokovaní 
o dohodách o voľnom obchode s tretími 
krajinami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 272
Sandra Pereira, Sira Rego, Giorgos Georgiou, Cornelia Ernst, Marisa Matias, Manuel 
Bompard, Marc Botenga

Návrh uznesenia
Odsek 19 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

19a. vyzýva Komisiu, aby monitorovala 
ďalší vývoj a posúdila možnosť núdzovej 
podpory v spojení s už oznámenými 
nástrojmi vrátane hotovostnej podpory 
a kapitalizácie;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 273
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
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Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. poznamenáva, že kríza súvisiaca 
s pandémiou ochorenia COVID-19 
priviedla MSP k inovačným technológiám 
a podnikateľským modelom, ako sú 
elektronický obchod a hospodárstvo 
spoločného využívania zdrojov, a vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila, že investície do 
výskumu a inovácií budú zamerané na 
účasť MSP;

20. poznamenáva, že kríza súvisiaca 
s pandémiou ochorenia COVID-19 
priviedla MSP k inovačným technológiám, 
spôsobom organizácie práce 
a podnikateľským modelom, ako sú práca 
na diaľku, elektronický obchod 
a hospodárstvo spoločného využívania 
zdrojov, a vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, že investície do výskumu 
a inovácií budú zamerané na účasť MSP; 
požaduje preto, aby sa v rámci programu 
Horizont Európa sprístupnili MSP 
významné prostriedky prostredníctvom 
Európskej rady pre inováciu, ale aj 
prostredníctvom kolaboratívnych častí 
programu; vyzýva Komisiu, aby 
zabezpečila, že partnerstvá a misie 
programu Horizont Európa budú 
transparentné a inkluzívne počas celého 
ich vykonávania, najmä pokiaľ ide 
o účasť MSP, stanovenie ich 
strategického výskumného programu 
a ročných pracovných programov, ako aj 
spravodlivé spoločné využívanie zistení 
a výsledkov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 274
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. poznamenáva, že kríza súvisiaca 
s pandémiou ochorenia COVID-19 
priviedla MSP k inovačným technológiám 
a podnikateľským modelom, ako sú 

20. poznamenáva, že kríza súvisiaca 
s pandémiou ochorenia COVID-19 
priviedla MSP k inovačným technológiám 
a digitálnym podnikateľským modelom, 
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elektronický obchod a hospodárstvo 
spoločného využívania zdrojov, a vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila, že investície do 
výskumu a inovácií budú zamerané na 
účasť MSP;

ako sú elektronický obchod a hospodárstvo 
spoločného využívania zdrojov, a vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila, že investície do 
výskumu a inovácií budú zamerané na 
účasť MSP; zdôrazňuje, že je potrebné 
posilniť normy kybernetickej bezpečnosti 
MSP a zabezpečiť, aby zodpovedné 
orgány a správne orgány spolupracovali 
so súkromným sektorom na vytváraní 
jednotných kontaktných miest v členských 
štátoch s cieľom uľahčiť prístup MSP 
k informáciám, usmerneniam 
a poradenstvu v záujme identifikácie 
a vykonávania opatrení na zvýšenie 
kybernetickej bezpečnosti pri ich 
činnostiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 275
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Návrh uznesenia
Odsek 20

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20. poznamenáva, že kríza súvisiaca 
s pandémiou ochorenia COVID-19 
priviedla MSP k inovačným technológiám 
a podnikateľským modelom, ako sú 
elektronický obchod a hospodárstvo 
spoločného využívania zdrojov, a vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila, že investície do 
výskumu a inovácií budú zamerané na 
účasť MSP;

20. poznamenáva, že kríza súvisiaca 
s pandémiou ochorenia COVID-19 
priviedla MSP k inovačným technológiám, 
podnikateľským modelom a novým 
formám organizácie práce, ako sú 
elektronický obchod, hospodárstvo 
spoločného využívania zdrojov a práca na 
diaľku; poukazuje na to, že časť MSP 
nebola pripravená rýchlo sa prispôsobiť 
novým okolnostiam; v tejto súvislosti 
vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, že 
investície do výskumu a inovácií budú 
zamerané na účasť MSP; vyzýva tiež na 
dodržiavanie práv zamestnancov v rámci 
tohto procesu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 276
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. zdôrazňuje, že na zabezpečenie 
spravodlivej, inkluzívnej a účinnej 
ekologickej transformácie je nevyhnutná 
primeraná znalosť, kvalifikácia 
a rekvalifikácia vlastníkov 
a zamestnancov MSP; vyzýva preto 
Komisiu a členské štáty, aby vytvorili 
iniciatívy zamerané na identifikáciu 
a odstránenie nedostatku znalostí 
a zručností MSP a ich pracovnej sily 
v súvislosti s transformáciou výrobkov, 
procesov a služieb v rámci ekologickej 
transformácie a aby zároveň navrhli 
a realizovali programy na rekvalifikáciu 
pracovníkov, ktorých zručnosti sú 
v dôsledku transformácie zastarané;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 277
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie Hayer, Nicola 
Beer

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. zdôrazňuje, že pri investíciách do 
inovácií by sa mali uprednostňovať 
ekosystémy vrátane MSP, ktoré posilňujú 
spoločnú tvorbu, precizovanie a transfer 
excelentných technológií do priemyslu, 
ako aj zavádzanie nových technológií, 
a zároveň nabádajú podniky 
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k rozširovaniu; konštatuje, že v tejto 
súvislosti bude zohrávať rozhodujúcu 
úlohu Európsky inovačný a technologický 
inštitút (EIT); poznamenáva, že 
kapitálové financovanie a financovanie 
založené na úveroch by mali byť 
vyhradené pre MSP zapojené do činností 
a projektov úzko súvisiacich s trhom, 
ktoré sú na vyššej úrovni technologickej 
pripravenosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 278
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. naliehavo vyzýva na zvýšenie 
financovania z programov COSME 
a Horizont Európa na rozvoj ekologicky 
inovatívnych riešení prostredníctvom 
MSP a pre MSP, najmä na zlepšenie 
výrobného dizajnu, zníženie využívania 
zdrojov a zlepšenie výkonnosti procesov; 
domnieva sa, že popri riešeniach 
založených na technológiách sa v záujme 
podpory zelenej a digitálnej transformácie 
musí venovať rovnaká pozornosť aj 
netechnologickým, organizačným, 
systémovým inováciám a inováciám vo 
verejnom sektore;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 279
Jens Gieseke
v mene skupiny PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola
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Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. zdôrazňuje, že je mimoriadne 
dôležité, aby plán obnovy prispel 
k nasmerovaniu našej stratégie pre MSP 
a k zabezpečeniu primeraných ľudských 
zdrojov, ako aj technologických kapacít, 
aby boli odolnejšie 
a konkurencieschopnejšie v dátovom 
hospodárstve;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 280
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 20 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20a. požaduje európske nástroje 
a iniciatívy na podporu výskumu s cieľom 
zabezpečiť čo najširšiu účasť MSP na 
výzvach a projektoch; v tejto súvislosti 
pripomína význam programu na 
urýchlenie procesu inovácie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 281
Jens Gieseke
v mene skupiny PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Návrh uznesenia
Odsek 20 b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20b. zdôrazňuje význam cielených 
verejných politík na podporu 
horizontálnych potrieb týkajúcich sa 
procesov digitálnej transformácie 
v mikropodnikoch a MSP, ako je zníženie 
administratívnej záťaže, ale aj zlepšenie 
možností elektronického obchodu 
a zavádzanie nových technológií; vyzýva 
Komisiu, aby vypracovala pilotnú 
iniciatívu na urýchlenie zavádzania 
elektronického obchodu v MSP, napríklad 
prostredníctvom odbornej prípravy 
a poradenských činností, technickej 
pomoci, najlepších postupov alebo 
integrácie vedomostného trojuholníka 
a zapojenia všetkých príslušných 
zainteresovaných strán aj miestnych 
orgánov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 282
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 20 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20b. domnieva sa, že súčasný režim 
práv duševného vlastníctva nepodporuje 
inovácie, často na úkor MSP; domnieva 
sa, že väčšia transparentnosť a inovačné 
postupy riadenia a udeľovania licencií, 
ako je model otvoreného zdroja, môžu 
priniesť rýchlejšie trhové riešenia; vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila rovnováhu 
medzi presadzovaním práv duševného 
vlastníctva a úsilím o inovácie, najmä 
pokiaľ ide o zabezpečenie prístupu 
k liekom, ochranu verejného zdravia 
a inovácie a technológie súvisiace so 
zmenou klímy;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 283
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie Hayer, Nicola 
Beer

Návrh uznesenia
Odsek 20 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20b. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby vždy, keď je to možné, zabezpečili, že 
nástroje výskumu a inovácií, ako je EIC 
Akcelerátor, budú ponúkať rýchle 
príležitosti pre startupy pracujúce na 
vývoji inovatívnych technológií, ktoré 
môžu podporiť napríklad testovanie, 
liečbu alebo monitorovanie ochorenia 
COVID-19;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 284
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Návrh uznesenia
Odsek 20 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20c. víta posilnenie úlohy, ktorú bude 
program InvestEU zohrávať v rámci 
plánu obnovy, najmä špecializovaný 
nástroj pre MSP, ktorý bude slúžiť ako 
hlavný finančný nástroj na konsolidáciu 
obchodných modelov MSP a na pomoc pri 
investovaní do postupov riadenia 
spoločností, zručností a projektov 
zameraných na podporu 



PE657.190v01-00 148/170 AM\1212400SK.docx

SK

konkurencieschopnosti a inovácií 
založených na trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 285
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Návrh uznesenia
Odsek 20 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

20d. víta začlenenie MSP do 
európskych vesmírnych programov, a to 
aj do rozvoja mnohých nadväzujúcich 
služieb a aplikácií; uznáva kľúčovú 
úlohu, ktorú MSP zohrávajú 
v dodávateľských reťazcoch v oblasti 
obrany v Európe, a víta nové príležitosti 
pre MSP v rámci Európskeho obranného 
fondu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 286
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
len 17 % MSP doteraz úspešne integrovalo 
digitálne technológie do svojich podnikov, 
a žiada, aby sa preskúmali nástroje ako 
sieť Enterprise Europe Network a centrá 
digitálnych inovácií s cieľom posúdiť 
a zlepšiť ich účinnosť;

21. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
len 17 % MSP doteraz úspešne integrovalo 
digitálne technológie do svojich podnikov, 
a žiada, aby sa preskúmali nástroje ako 
centrá digitálnych inovácií s cieľom 
posúdiť a zlepšiť ich účinnosť; zdôrazňuje, 
že osobitnú pozornosť treba venovať 
poskytovaniu základných digitálnych 
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zručností nedigitálnym MSP: informácie 
o ich digitálnych právach 
a povinnostiach, kybernetickej 
bezpečnosti a výučbe orientovanej na prax 
v oblasti digitalizácie obchodných 
procesov; zdôrazňuje, že potreba 
základnej digitálnej odbornej prípravy je 
osobitne naliehavá v odvetviach s vysokým 
percentuálnym podielom MSP a nízkou 
úrovňou digitalizácie a v prípade MSP, 
ktoré sa nachádzajú v odľahlých 
oblastiach a majú obmedzený prístup 
k digitálnej infraštruktúre, a teda aj 
obmedzené odborné znalosti; na tento 
účel vyzýva na vytvorenie nových centier 
digitálnych inovácií aj v menších mestách 
a vo vidieckych a okrajových oblastiach;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 287
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
len 17 % MSP doteraz úspešne integrovalo 
digitálne technológie do svojich podnikov, 
a žiada, aby sa preskúmali nástroje ako sieť 
Enterprise Europe Network a centrá 
digitálnych inovácií s cieľom posúdiť 
a zlepšiť ich účinnosť;

21. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
len 17 % MSP doteraz úspešne integrovalo 
digitálne technológie do svojich podnikov; 
poukazuje na to, že na preklenutie 
digitálnej priepasti je potrebné zvýšiť 
podiel absolventov v oblasti vedy, 
technológie, inžinierstva a matematiky 
a odstrániť rozdiely, ktorým čelia ženy 
v tejto oblasti; v tejto súvislosti víta 
európsky program v oblasti zručností;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 288
Paolo Borchia
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Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
len 17 % MSP doteraz úspešne integrovalo 
digitálne technológie do svojich podnikov, 
a žiada, aby sa preskúmali nástroje ako sieť 
Enterprise Europe Network a centrá 
digitálnych inovácií s cieľom posúdiť 
a zlepšiť ich účinnosť;

21. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
len 17 % MSP doteraz úspešne integrovalo 
digitálne technológie do svojich podnikov, 
a žiada, aby sa preskúmali nástroje ako sieť 
Enterprise Europe Network a centrá 
digitálnych inovácií s cieľom posúdiť 
a zlepšiť ich účinnosť s aktívnym 
zapojením zástupcov MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 289
Pietro Fiocchi

Návrh uznesenia
Odsek 21

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
len 17 % MSP doteraz úspešne integrovalo 
digitálne technológie do svojich podnikov, 
a žiada, aby sa preskúmali nástroje ako sieť 
Enterprise Europe Network a centrá 
digitálnych inovácií s cieľom posúdiť 
a zlepšiť ich účinnosť;

21. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
len 17 % MSP doteraz úspešne integrovalo 
digitálne technológie do svojich podnikov, 
a žiada, aby sa preskúmali nástroje ako sieť 
Enterprise Europe Network a centrá 
digitálnych inovácií s cieľom posúdiť 
a zlepšiť ich účinnosť s aktívnym 
zapojením zástupcov MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 290
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Návrh uznesenia
Odsek 21
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
len 17 % MSP doteraz úspešne integrovalo 
digitálne technológie do svojich podnikov, 
a žiada, aby sa preskúmali nástroje ako 
sieť Enterprise Europe Network a centrá 
digitálnych inovácií s cieľom posúdiť 
a zlepšiť ich účinnosť;

21. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
len 17 % MSP doteraz úspešne integrovalo 
digitálne technológie do svojich podnikov, 
a žiada, aby sa monitorovali a podľa 
potreby reformovali nástroje ako sieť 
Enterprise Europe Network a centrá 
digitálnych inovácií s cieľom zlepšiť ich 
účinnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 291
Jens Gieseke
v mene skupiny PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. naliehavo vyzýva členské štáty, aby 
využili časť Fondu obnovy na finančnú 
podporu MSP pri nadobúdaní potrebných 
zručností a zavádzaní najnovších 
digitálnych technológií a foriem 
pripojenia; vyzýva Komisiu, aby zaviedla 
jednotný európsky digitálny a dátový trh 
prístupný MSP a zabezpečila toky údajov 
v rámci EÚ a medzi odvetviami, 
podporovala investície do noriem, 
nástrojov a infraštruktúr novej generácie 
na uchovávanie a spracovanie údajov 
a zhromažďovanie európskych údajov 
v kľúčových odvetviach s celoeurópskymi 
spoločnými a interoperabilnými dátovými 
priestormi;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 292
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Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. pripomína význam nástrojov, ako 
sú sieť Enterprise Europe Network 
a centrá digitálnych inovácií, ktoré majú 
zásadný význam pre umožnenie 
internacionalizácie, digitalizácie a snahy 
o inovácie v MSP na miestnej úrovni, a to 
aj v oblasti životného prostredia; vyzýva 
takisto na posúdenie ich dosahu 
prostredníctvom dôkladnej analýzy 
kategórií podnikov, ktoré využívajú ich 
činnosť, s cieľom zlepšiť ich účinnosť 
a zabezpečiť, aby tieto nástroje boli 
vhodné na svoj účel;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 293
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. zdôrazňuje dôležitú úlohu iných 
ako osobných údajov a prenosu 
technológií z akademickej obce do MSP; 
podporuje Komisiu pri vytváraní 
európskych dátových priestorov pre 
nediskriminačnú, dôveryhodnú 
a bezpečnú výmenu údajov s cieľom 
zrýchliť toky údajov medzi podnikmi 
a s vládami s využitím modelu otvorených 
dát;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 294
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21a. žiada, aby sa výrazne zvýšili zdroje 
programu COSME a programu Horizont 
Európa určené pre MSP na rozvoj 
ekologických inovácií, ako je napríklad 
efektívnejšie využívanie menšieho 
množstva zdrojov a energie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 295
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Návrh uznesenia
Odsek 21 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21b. víta balík opatrení zelenej dohody 
s osobitným zreteľom na opatrenia, ktoré 
sú pre európske MSP okamžite prospešné, 
ako sú akčný plán pre obehové 
hospodárstvo a iniciatívy takzvanej vlny 
obnovy; poukazuje na to, že právo na 
opravu je na jednej strane prospešné pre 
spotrebiteľov a na druhej strane môže 
podnietiť MSP, aby vstúpili na trh 
s opravami, a že politiky zamerané na 
zvýšenie energetickej hospodárnosti budov 
môžu byť prínosom nielen pre MSP 
v odvetví stavebníctva, ale môžu takisto 
podporiť úsporu energie medzi inými 
malými a strednými podnikmi, čím sa 
prispeje k zníženiu ich prevádzkových 
nákladov; vyzýva na posilnenie trhu pre 
spoločnosti poskytujúce energetické 
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služby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 296
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 21 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21b. zdôrazňuje, že je potrebné zaručiť 
plné zapojenie MSP do priemyselných 
ekosystémov určených Komisiou, ako aj 
do existujúcich a budúcich priemyselných 
aliancií, dôležitých projektov spoločného 
európskeho záujmu a priemyselného fóra; 
vyjadruje poľutovanie nad nedostatočnou 
transparentnosťou a obmedzenou 
dostupnosťou informácií, najmä pokiaľ 
ide o priemyselný ekosystém 
a stanovovanie príslušných programov; 
pripomína, že ekosystémový prístup by 
mal byť zameraný na zapojenie všetkých 
príslušných hospodárskych a sociálnych 
zainteresovaných strán vrátane MSP 
holistickým a transparentným spôsobom 
s cieľom podporiť otvorené diskusie 
a zastrešujúce riešenia v celom 
hodnotovom reťazci;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 297
Jens Gieseke
v mene skupiny PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

Návrh uznesenia
Odsek 21 b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21b. vyzýva Komisiu, aby prijala 
silnejšiu paralelnú politiku na zlepšenie 
internetovej infraštruktúry a podmienok 
prepojiteľnosti vo vidieckych, 
prímestských a okrajových oblastiach 
a regiónoch ako základnú podmienku na 
zlepšenie digitalizácie a prijatie účinnej 
transformácie; vyzýva Komisiu, aby 
zvážila záväzné ciele v oblasti pripojenia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 298
Jens Gieseke
v mene skupiny PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Roberta Metsola

Návrh uznesenia
Odsek 21 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21c. pripomína, že inovácie v MSP sú 
rozhodujúcou hybnou silou produktivity 
a inkluzívneho rastu a môžu pomôcť 
riešiť globálne a spoločenské výzvy 
a ponúknuť lepšie pracovné podmienky; 
pripomína, že rozvoj a digitalizácia 
technológií znamenajú pre MSP väčšie 
príležitosti na inováciu a prosperitu, čo 
vedie k rýchlejšiemu šíreniu znalostí 
a vzniku nových obchodných modelov 
a posilňuje ich schopnosť rýchlejšie sa 
rozširovať;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 299
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 



PE657.190v01-00 156/170 AM\1212400SK.docx

SK

González Casares, Alicia Homs Ginel

Návrh uznesenia
Odsek 21 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21c. zastáva názor, že poradcovia pre 
udržateľnosť budú mať zásadný význam 
pri podpore ekologických príležitostí 
medzi MSP vrátane mikropodnikov 
a umožnia im pochopiť zmeny právnych 
predpisov v oblasti životného prostredia, 
ako aj príležitosti vyplývajúce zo zelenej 
dohody v súlade s ich štruktúrou, 
obchodným modelom a ich celkovými 
potrebami, keďže neexistuje univerzálny 
prístup;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 300
Jens Gieseke
v mene skupiny PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

Návrh uznesenia
Odsek 21 d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21d. zdôrazňuje, že kľúčovými 
rozmermi zlepšovania výkonnosti MSP sú 
spolupráca a kooperácia; na tento účel je 
nutné lepšie podporovať a propagovať 
zoskupenia a partnerstvá so všetkými 
aktérmi vedomostného trojuholníka 
(vzdelávanie, výskum a inovácie), a najmä 
s výskumnými centrami a akademickou 
obcou; vyzýva Komisiu, aby podporovala 
uzatváranie dohôd o inováciách so 
zoskupeniami MSP s cieľom znížiť 
administratívnu záťaž, zjednodušiť 
postupy a vytvárať zariadenia spoločných 
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služieb;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 301
Jens Gieseke
v mene skupiny PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Sven Schulze, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Massimiliano Salini, 
Antonio Tajani, Roberta Metsola

Návrh uznesenia
Odsek 21 e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21e. víta analýzu Komisie týkajúcu sa 
prvých priemyselných ekosystémov 
a zdôrazňuje, že je dôležité ju prehĺbiť 
a v prípade potreby ju rozšíriť; 
zdôrazňuje, že je dôležité ju doplniť 
o silný horizontálny ekosystém pre 
inovácie, v rámci ktorého sa budú riešiť 
kľúčové prierezové otázky, ako sú 
zníženie byrokracie a administratívnych 
nákladov, rozširovanie infraštruktúry, 
pružnosť trhu práce a mobilizácia 
kvalifikovanej pracovnej sily, dodávky 
surovín a modernizácia predpisov 
v oblasti hospodárskej súťaže;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 302
Jens Gieseke
v mene skupiny PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Pernille Weiss, Eva Maydell, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Sara Skyttedal, 
Massimiliano Salini, Antonio Tajani

Návrh uznesenia
Odsek 21 f (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

21f. zdôrazňuje, že príliš podrobné 
právne predpisy v oblastiach ako umelá 
inteligencia a kybernetická bezpečnosť 
predstavujú riziko vytvárania nadmerne 
byrokratických a zložitých právnych 
predpisov pre MSP pôsobiace na 
jednotnom trhu; žiada, aby sa pozornosť 
presunula na technologicky neutrálny 
legislatívny rámec založený na zásadách, 
ktorým sa podporí rozvoj trhu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 303
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. žiada záväznú skúšku MSP, ktorá 
by bola schopná posúdiť hospodársky 
vplyv legislatívnych návrhov týkajúcich sa 
MSP; vyzýva na riadne posúdenie 
nákladovej účinnosti plánovaného 
sprísnenia súčasných cieľov v oblasti 
emisií CO2;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 304
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. žiada záväznú skúšku MSP, ktorá vypúšťa sa
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by bola schopná posúdiť hospodársky 
vplyv legislatívnych návrhov týkajúcich sa 
MSP; vyzýva na riadne posúdenie 
nákladovej účinnosti plánovaného 
sprísnenia súčasných cieľov v oblasti 
emisií CO2;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 305
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. žiada záväznú skúšku MSP, ktorá 
by bola schopná posúdiť hospodársky 
vplyv legislatívnych návrhov týkajúcich sa 
MSP; vyzýva na riadne posúdenie 
nákladovej účinnosti plánovaného 
sprísnenia súčasných cieľov v oblasti 
emisií CO2;

22. žiada záväznú skúšku MSP, ktorá 
by umožnila posúdiť hospodársky vplyv 
legislatívnych návrhov týkajúcich sa MSP 
a vypracovať právne predpisy, v ktorých 
sa zohľadnia potreby a špecifiká rôznych 
druhov MSP; vyzýva Komisiu, aby 
predložila minimálne požiadavky a aby 
zbierala a podporovala najlepšie postupy 
a vypracovala usmernenia na 
systematické vykonávanie skúšok MSP na 
vnútroštátnej úrovni;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 306
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Návrh uznesenia
Odsek 22

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

22. žiada záväznú skúšku MSP, ktorá 
by bola schopná posúdiť hospodársky 
vplyv legislatívnych návrhov týkajúcich sa 

22. žiada záväznú skúšku MSP, ktorá 
by bola schopná posúdiť hospodársky 
vplyv legislatívnych návrhov týkajúcich sa 
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MSP; vyzýva na riadne posúdenie 
nákladovej účinnosti plánovaného 
sprísnenia súčasných cieľov v oblasti 
emisií CO2;

MSP; v tejto súvislosti vyzýva na 
komplexné posúdenie potenciálnych 
nákladov a záťaže pre európske MSP, ako 
aj účinkov na zamestnancov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 307
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. pripomína, že je potrebné aktívne 
zapájať zástupcov MSP do tvorby politiky 
s cieľom dosiahnuť udržateľný prístup 
k cieľom zelenej dohody, ktorý musí byť 
založený na presných posúdeniach 
udržateľnosti;

23. pripomína, že je potrebné aktívne 
zapájať zástupcov MSP do tvorby politiky 
s cieľom dosiahnuť udržateľný prístup 
k cieľom zelenej dohody, ktorý musí byť 
založený na presných posúdeniach 
udržateľnosti; pripomína Komisii, že 
označovanie predstavuje administratívnu 
záťaž pre podniky, a uznáva, že by sa mali 
vyžadovať len základné informácie, 
pričom kľúčové je jednoduché 
a automatizované dodržiavanie predpisov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 308
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. pripomína, že je potrebné aktívne 
zapájať zástupcov MSP do tvorby politiky 
s cieľom dosiahnuť udržateľný prístup 
k cieľom zelenej dohody, ktorý musí byť 
založený na presných posúdeniach 
udržateľnosti;

23. pripomína, že je potrebné aktívne 
zapájať zástupcov MSP a zamestnancov 
do tvorby politiky s cieľom dosiahnuť 
udržateľný prístup k cieľom zelenej 
dohody; v tejto súvislosti pripomína 
význam podpory sociálneho dialógu pri 
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navrhovaní a vykonávaní politík MSP 
v súlade s Európskym pilierom sociálnych 
práv;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 309
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. pripomína, že je potrebné aktívne 
zapájať zástupcov MSP do tvorby politiky 
s cieľom dosiahnuť udržateľný prístup 
k cieľom zelenej dohody, ktorý musí byť 
založený na presných posúdeniach 
udržateľnosti;

23. pripomína, že je potrebné aktívne 
zapájať zástupcov MSP do tvorby politiky 
s cieľom dosiahnuť udržateľný prístup 
k cieľom zelenej dohody, ktorý musí byť 
založený na presných posúdeniach 
udržateľnosti; víta návrh Komisie na 
zabezpečenie špecializovaných poradcov 
pre udržateľnosť pre potreby sietí 
Enterprise Europe Network;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 310
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 23

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23. pripomína, že je potrebné aktívne 
zapájať zástupcov MSP do tvorby politiky 
s cieľom dosiahnuť udržateľný prístup 
k cieľom zelenej dohody, ktorý musí byť 
založený na presných posúdeniach 
udržateľnosti;

23. pripomína, že je potrebné aktívne 
zapájať zástupcov MSP do tvorby politiky 
s cieľom zabezpečiť primerané 
zohľadnenie špecifík MSP v právnych 
predpisoch EÚ;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 311
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Martin Hojsík, Valérie 
Hayer, Nicola Beer

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. vyzýva Komisiu a členské štáty, 
aby spustili európsku vlnu obnovy, ktorá 
by mohla podporiť MSP bojujúce 
s ťažkosťami v celej Európe, ako aj 
odvetvie energetiky a stavebníctva 
a zároveň poskytnúť výhody podnikom 
a podporiť využívanie miestnych 
obnoviteľných zdrojov energie; 
zdôrazňuje, že je potrebné, aby sa v rámci 
súkromných investícií a európskych 
fondov uprednostňovali MSP 
prostredníctvom projektov obnovy 
a modernizácie, finančných a fiškálnych 
stimulov; zdôrazňuje úlohu Fondu na 
spravodlivú transformáciu okrem iného 
pri financovaní zvyšovania úrovne 
zručností a rekvalifikácie pracovníkov 
v odvetví stavebníctva a obnovy, kde MSP 
tvoria 97 % prevádzkovateľov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 312
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. domnieva sa, že digitálny pas 
výrobkov, dobre navrhnutý 
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a synchronizovaný s existujúcimi 
systémami, by mohol pomôcť znížiť túto 
záťaž, domnieva sa však, že musí byť 
dobre navrhnutý a synchronizovaný 
s existujúcimi systémami, podnikmi, 
normalizačnými orgánmi a globálnymi 
normami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 313
Robert Roos
v mene skupiny ECR
Elżbieta Kruk, Jessica Stegrud, Izabela-Helena Kloc

Návrh uznesenia
Odsek 23 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23a. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila, 
že opatrenia v oblasti obnovy budú 
prospešné pre všetky odvetvia; poukazuje 
na to, že by bolo nespravodlivé poskytnúť 
dodatočnú podporu určitým odvetviam len 
preto, lebo sa v týchto odvetviach 
vykonávajú činnosti, ktoré sú obľúbenými 
projektmi EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 314
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie Hayer

Návrh uznesenia
Odsek 23 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

23b. vyjadruje poľutovanie nad 
neexistenciou opatrení osobitne 
zameraných na MSP v stratégii integrácie 
energetického systému EÚ1a; zdôrazňuje, 
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že MSP majú zásadný význam pri 
budovaní inteligentnej, digitálnej 
a odolnej energetickej infraštruktúry a že 
je potrebné podporovať ich úlohu; žiada, 
aby sa v budúcich zoznamoch projektov 
spoločného záujmu uprednostňovali 
projekty, ktoré zahŕňajú žiadateľov 
spomedzi MSP;
_________________
1a COM(2020) 299 – Pohon pre klimaticky 
neutrálne hospodárstvo: stratégia 
integrácie energetického systému EÚ

Or. en

Pozmeňujúci návrh 315
Josianne Cutajar, Łukasz Kohut, Carlos Zorrinho, Maria-Manuel Leitão-Marques, 
Adriana Maldonado López, Eva Kaili, Robert Hajšel, Lina Gálvez Muñoz, Nicolás 
González Casares, Alicia Homs Ginel

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. pripomína, že dosiahnutie 
klimatickej neutrality je celosvetovou 
výzvou, a konštatuje, že mechanizmus 
kompenzácie uhlíka na hraniciach môže 
zohrávať zásadnú úlohu pri ochrane 
konkurencieschopnosti európskych MSP 
a zároveň tlačiť na prijatie prísnejších 
environmentálnych noriem zo strany 
medzinárodných obchodných partnerov 
EÚ;

24. pripomína, že dosiahnutie 
klimatickej neutrality je celosvetovou 
výzvou, a konštatuje, že mechanizmus 
kompenzácie uhlíka na hraniciach môže 
zohrávať zásadnú úlohu pri ochrane 
konkurencieschopnosti európskych MSP 
a zároveň tlačiť na prijatie prísnych 
environmentálnych noriem zo strany 
medzinárodných obchodných partnerov 
EÚ; zdôrazňuje, že tento nástroj by nemal 
mať negatívny vplyv na fungovanie 
jednotného trhu a že by mali byť chránení 
spotrebitelia, najmä spotrebitelia 
z členských štátov, ktoré sa vo veľkej 
miere opierajú o dovoz z tretích krajín; 
potvrdzuje, že mechanizmus kompenzácie 
uhlíka na hraniciach by mal ísť ruka 
v ruke s celkovou priemyselnou politikou 
zameranou na podporu strategických 
hodnotových reťazcov na území 
Európskej únie, aby sa zvýšila jej 



AM\1212400SK.docx 165/170 PE657.190v01-00

SK

priemyselná autonómia;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 316
Jens Gieseke
v mene skupiny PPE
Henna Virkkunen, Ivan Štefanec, Pilar del Castillo Vera, Eva Maydell, Pernille Weiss, 
Hildegard Bentele, Angelika Winzig, Maria da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Tom 
Berendsen, Vasile Blaga, Sven Schulze, Ioan-Rareş Bogdan, Markus Pieper, Sara 
Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. pripomína, že dosiahnutie 
klimatickej neutrality je celosvetovou 
výzvou, a konštatuje, že mechanizmus 
kompenzácie uhlíka na hraniciach môže 
zohrávať zásadnú úlohu pri ochrane 
konkurencieschopnosti európskych MSP 
a zároveň tlačiť na prijatie prísnejších 
environmentálnych noriem zo strany 
medzinárodných obchodných partnerov 
EÚ;

24. pripomína, že dosiahnutie 
klimatickej neutrality je celosvetovou 
výzvou, a konštatuje, že mechanizmus 
kompenzácie uhlíka na hraniciach 
zlučiteľný s pravidlami WTO a osobitná 
ochrana pred únikom uhlíka pre 
priemyselné MSP môžu zohrávať zásadnú 
úlohu pri ochrane konkurencieschopnosti 
európskych MSP a zároveň tlačiť na 
prijatie prísnejších environmentálnych 
noriem zo strany medzinárodných 
obchodných partnerov EÚ; uznáva, že len 
mechanizmus v súlade s pravidlami WTO 
zabráni odvetným opatreniam zo strany 
obchodných partnerov, ktoré by mohli 
výrazne poškodiť konkurencieschopnosť 
európskych MSP; uznáva, že len 
mechanizmus v súlade s pravidlami WTO 
zabráni odvetným opatreniam zo strany 
obchodných partnerov, ktoré by mohli 
výrazne poškodiť konkurencieschopnosť 
európskych MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 317
Ignazio Corrao, Eleonora Evi
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Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. pripomína, že dosiahnutie 
klimatickej neutrality je celosvetovou 
výzvou, a konštatuje, že mechanizmus 
kompenzácie uhlíka na hraniciach môže 
zohrávať zásadnú úlohu pri ochrane 
konkurencieschopnosti európskych MSP a 
zároveň tlačiť na prijatie prísnejších 
environmentálnych noriem zo strany 
medzinárodných obchodných partnerov 
EÚ;

24. pripomína, že dosiahnutie 
klimatickej neutrality je celosvetovou 
výzvou, a konštatuje, že mechanizmus 
kompenzácie uhlíka na hraniciach môže 
zohrávať zásadnú úlohu pri ochrane 
konkurencieschopnosti európskych MSP 
a zároveň tlačiť na prijatie prísnejších 
environmentálnych a sociálnych noriem zo 
strany medzinárodných obchodných 
partnerov EÚ; v tejto súvislosti víta zámer 
Komisie navrhnúť daň z kompenzácie 
uhlíka na hraniciach, ktorá bude v súlade 
s pravidlami WTO, a vyzýva Komisiu, aby 
v tomto kontexte posúdila možnosť 
alternatívneho uplatňovania dane 
z pridaných emisií, ktorá umožní 
speňažovať emisie CO2 z výrobného 
procesu prostredníctvom DPH 
z konečného výrobku;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 318
Robert Roos
v mene skupiny ECR
Jessica Stegrud, Izabela-Helena Kloc

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. pripomína, že dosiahnutie 
klimatickej neutrality je celosvetovou 
výzvou, a konštatuje, že mechanizmus 
kompenzácie uhlíka na hraniciach môže 
zohrávať zásadnú úlohu pri ochrane 
konkurencieschopnosti európskych MSP 
a zároveň tlačiť na prijatie prísnejších 
environmentálnych noriem zo strany 
medzinárodných obchodných partnerov 
EÚ;

24. pripomína, že zmena klímy je 
celosvetovou výzvou;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 319
Sara Skyttedal

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. pripomína, že dosiahnutie 
klimatickej neutrality je celosvetovou 
výzvou, a konštatuje, že mechanizmus 
kompenzácie uhlíka na hraniciach môže 
zohrávať zásadnú úlohu pri ochrane 
konkurencieschopnosti európskych MSP a 
zároveň tlačiť na prijatie prísnejších 
environmentálnych noriem zo strany 
medzinárodných obchodných partnerov 
EÚ;

24. pripomína, že dosiahnutie 
klimatickej neutrality je celosvetovou 
výzvou, a konštatuje, že mechanizmus 
kompenzácie uhlíka na hraniciach môže 
zohrávať zásadnú úlohu pri ochrane 
konkurencieschopnosti európskych MSP a 
zároveň tlačiť na prijatie prísnejších 
environmentálnych noriem zo strany 
medzinárodných obchodných partnerov 
EÚ; spoločné normy alebo opatrenia by 
mali byť dobrovoľné s cieľom splniť 
osobitné vnútroštátne podmienky a výzvy 
a mali by sa využiť existujúce výsledky 
vnútroštátnej práce, aby sa predišlo 
duplicite;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 320
Martina Dlabajová, Christophe Grudler, Iskra Mihaylova, Ivars Ijabs, Claudia Gamon, 
Bart Groothuis, Nicola Danti, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez, Dragoș Pîslaru, 
Klemen Grošelj, Fredrick Federley, Izaskun Bilbao Barandica, Valérie Hayer, Nicola 
Beer

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. pripomína, že dosiahnutie 
klimatickej neutrality je celosvetovou 
výzvou, a konštatuje, že mechanizmus 
kompenzácie uhlíka na hraniciach môže 
zohrávať zásadnú úlohu pri ochrane 
konkurencieschopnosti európskych MSP 

24. pripomína, že dosiahnutie 
klimatickej neutrality je celosvetovou 
výzvou, a konštatuje, že posúdenie 
mechanizmu kompenzácie uhlíka na 
hraniciach navrhnutého v súlade 
s pravidlami WTO by mohlo zohrávať 
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a zároveň tlačiť na prijatie prísnejších 
environmentálnych noriem zo strany 
medzinárodných obchodných partnerov 
EÚ;

významnú úlohu pri zvýšení 
konkurencieschopnosti európskych MSP 
a zároveň tlačiť na prijatie prísnejších 
environmentálnych noriem zo strany 
medzinárodných obchodných partnerov 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 321
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 24

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24. pripomína, že dosiahnutie 
klimatickej neutrality je celosvetovou 
výzvou, a konštatuje, že mechanizmus 
kompenzácie uhlíka na hraniciach môže 
zohrávať zásadnú úlohu pri ochrane 
konkurencieschopnosti európskych MSP a 
zároveň tlačiť na prijatie prísnejších 
environmentálnych noriem zo strany 
medzinárodných obchodných partnerov 
EÚ;

24. pripomína, že dosiahnutie 
klimatickej neutrality je celosvetovou 
výzvou, a konštatuje, že mechanizmus 
kompenzácie uhlíka na hraniciach môže 
zohrávať zásadnú úlohu pri ochrane 
konkurencieschopnosti európskych MSP 
a zároveň tlačiť na prijatie prísnejších 
klimatických, environmentálnych 
a sociálnych noriem zo strany 
medzinárodných obchodných partnerov 
EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 322
Henrike Hahn
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. zdôrazňuje čoraz väčšiu úlohu 
stanovovania noriem v kontexte 
prebiehajúcej digitalizácie a zavádzania 
ekologických technológií; zdôrazňuje, že 
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je dôležité zapojiť do normalizačných 
procesov zástupcov MSP s cieľom 
zabezpečiť, aby normy zodpovedali 
potrebám MSP a boli medzi 
zainteresovanými stranami spomedzi MSP 
známe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 323
Ignazio Corrao, Eleonora Evi

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. víta vytvorenie pozície vyslanca 
EÚ pre MSP; domnieva sa, že by mal mať 
dostatočnú politickú moc, aby skutočne 
poskytoval impulzy pre politiky priaznivé 
voči MSP, a mal by mať pri ich 
vykonávaní monitorovaciu úlohu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 324
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 24 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24a. žiada, aby sa v rámci reakcie na 
zelenú transformáciu sprístupnili pre 
MSP nenávratné finančné prostriedky 
a stimuly;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 325
Patrizia Toia
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Návrh uznesenia
Odsek 24 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24b. vyzýva na zavedenie osobitných 
podporných nástrojov určených pre MSP, 
ktoré by pochádzali z odkupovania 
spoločností vlastnými zamestnancami; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 326
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 24 c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

24c. pripomína, že osobitná pozornosť 
by sa mala venovať MSP zapojeným do 
projektov obnovy miest;

Or. en


