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Pozměňovací návrh 1
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že při vytváření co 
nejpříznivějšího prostředí k zachování a 
rozvoji silné, konkurenceschopné, 
udržitelné a diverzifikované evropské 
průmyslové základny a při podpoře 
přechodu výrobních odvětví na vyšší 
energetickou účinnost a lepší využívání 
zdrojů je rovněž třeba zajistit důstojná 
pracovní místa a sociální soudržnost;

1. domnívá se, že při vytváření co 
nejpříznivějšího prostředí k zachování a 
rozvoji silné, konkurenceschopné, 
udržitelné a diverzifikované evropské 
průmyslové základny a při podpoře 
přechodu výrobních odvětví, především 
odvětví stavebnictví, na vyšší energetickou 
účinnost a lepší využívání zdrojů je rovněž 
třeba zajistit důstojná pracovní místa a 
sociální soudržnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Frank Engel

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1.domnívá se, že při vytváření co 
nejpříznivějšího prostředí k zachování a 
rozvoji silné, konkurenceschopné, 
udržitelné a diverzifikované evropské 
průmyslové základny a při podpoře 
přechodu výrobních odvětví na vyšší 
energetickou účinnost a lepší využívání 
zdrojů je rovněž třeba zajistit důstojná 
pracovní místa a sociální soudržnost;

1.domnívá se, že při vytváření co 
nejpříznivějšího prostředí k zachování a 
rozvoji silné, konkurenceschopné, 
udržitelné a diverzifikované evropské 
průmyslové základny a při podpoře 
přechodu výrobních odvětví na vyšší 
energetickou účinnost a lepší využívání 
zdrojů je třeba zajistit důstojná pracovní 
místa a sociální soudržnost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. malé a střední podniky zodpovídají za 
více než 2/3 zaměstnanosti v průmyslovém 
odvětví, proto jsou prosperující MSP 
klíčové pro snížení nezaměstnanosti 
a posílení budoucí zaměstnanosti, 
prosperity a růstu v EU; vzhledem k velké 
a silné konkurenci, které MSP Evropské 
unie stále více čelí ze strany rozvíjejících
se zemí, a k finanční krizi, jež dále 
prohloubila jejich každodenní obtíže, musí 
být podpora MSP považována za prioritu; 
navrhuje stanovení ambiciózních cílů pro 
dodatečná podstatná snížení 
administrativní zátěže a zjednodušení 
administrativního prostředí pro MSP, 
zejména pokud jde o začínající podniky,
další zjednodušení pravidel finanční 
pomoci a rámců evropských iniciativ, jako 
je JASMINE či JEREMIE; ještě 
významnější posílení role EIB při 
usnadnění přístupu MSP k financování a 
uplatnění nových pozitivních strategií na 
podporu podnikání; 

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Frank Engel

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. je přesvědčen, že je třeba zachovat a 
posílit postavení Evropy v celosvětové 
průmyslové konstelaci, zejména s ohledem 
na vznik nových průmyslových příležitostí 
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v návaznosti na investiční závazky EU 
např. v oblastech změny klimatu a 
energetiky, což přinese nové pracovní 
příležitosti ve sférách vysoké kvalifikace;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Frank Engel

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2.vyzývá k investování do pracovní síly 
v evropských průmyslových odvětvích a 
k tomu, aby byl kladen velký důraz na 
odvětvový sociální dialog umožňující čelit 
strukturálním změnám způsobeným 
globalizací a dále na podporu hospodářství 
účinně využívajícího zdroje i energii;

2.vyzývá k obnovení investování do 
pracovní síly v evropských průmyslových 
odvětvích a k tomu, aby byl kladen velký 
důraz na odvětvový sociální dialog 
umožňující čelit strukturálním změnám 
způsobeným globalizací a dále na podporu 
hospodářství účinně využívajícího zdroje i 
energii;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2.vyzývá k investování do pracovní síly 
v evropských průmyslových odvětvích a 
k tomu, aby byl kladen velký důraz na 
odvětvový sociální dialog umožňující čelit 
strukturálním změnám způsobeným
globalizací a dále na podporu hospodářství 
účinně využívajícího zdroje i energii;

2.vyzývá k investování do pracovní síly 
v evropských průmyslových odvětvích a 
k tomu, aby byl kladen velký důraz na 
odvětvový sociální dialog umožňující čelit 
strukturálním změnám způsobeným 
globalizací a dále na podporu hospodářství 
účinně využívajícího zdroje i energii;
podporuje kolektivní vyjednávání s cílem 
snížit rozdíly v odměňování 
v průmyslovém odvětví; podporuje 
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sociální partnery v odvětvích, kde dochází 
k poklesu zaměstnanosti, aby řešili 
problémy včas a podpořili jak jednotlivé 
pracovníky, tak i odvětví ve fázi přechodu;  
podtrhuje význam bezpečného přechodu 
prostřednictvím fungujících systémů 
sociálního zabezpečení, jelikož to může 
usnadnit rozhodování jednotlivců
přesunout se do odvětví, v nichž jsou 
vytvářena pracovní místa;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Roger Helmer

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá k opatřením, jež se zaměří na 
stimulaci inovativních odvětví a nových 
technologií, jako je např. snížení daní i 
administrativní zátěže a ukončení 
nadměrné regulace s cílem motivovat růst 
a vytvářet nová pracovní místa;  

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Frank Engel

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3.domnívá se, že nová dlouhodobá 
strategie pro udržitelný průmysl EU by 
měla docílit toho, že se pracovní místa 
budou přesouvat do nízkouhlíkových 
odvětví, že lidé, podniky a regiony budou 
klást velký důraz na znalosti a tvořivost a 

3. domnívá se, že nová dlouhodobá 
strategie pro udržitelný průmysl je 
nezbytnou součástí strategie EU 2020 a 
musí se zaměřit na vysokoprofilová 
odvětví, která mohou být 
konkurenceschopná na celosvětové úrovni 
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že budou aktivně podporována inovační 
řešení, investice a vznik pracovních míst 
v nových oblastech;

a na excelentní inovativní technologická 
řešení v oblasti poskytování energie a 
snižování emisí uhlíku; 

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3.domnívá se, že nová dlouhodobá 
strategie pro udržitelný průmysl EU by 
měla docílit toho, že se pracovní místa 
budou přesouvat do nízkouhlíkových 
odvětví, že lidé, podniky a regiony budou 
klást velký důraz na znalosti a tvořivost a 
že budou aktivně podporována inovační 
řešení, investice a vznik pracovních míst 
v nových oblastech;

3. domnívá se, že vzhledem ke snižujícímu 
se rozdílu v produktivitě oproti 
rozvíjejícím se zemím musí EU zvýšit své 
úsilí pro posílení svých výhod v rámci 
hospodářské soutěže, a proto by nová 
dlouhodobá strategie pro udržitelný 
průmysl EU měla docílit toho, že se 
pracovní místa budou přesouvat 
do nízkouhlíkových odvětví, že lidé, 
podniky a regiony budou klást velký důraz 
na znalosti a tvořivost a že budou aktivně 
podporována inovační řešení, investice a 
vznik pracovních míst v nových oblastech,
a to zejména při zajištění přístupu 
mladých lidí do těchto oblastí; klíčové pro 
posílení naší konkurenceschopnosti a 
růstového potenciálu v globalizovaném 
světě bude mimo jiné úspěšná 
internalizace podniků v EU, a to zejména 
MSP;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3.domnívá se, že nová dlouhodobá 
strategie pro udržitelný průmysl EU by 
měla docílit toho, že se pracovní místa 
budou přesouvat do nízkouhlíkových 
odvětví, že lidé, podniky a regiony budou 
klást velký důraz na znalosti a tvořivost a 
že budou aktivně podporována inovační 
řešení, investice a vznik pracovních míst 
v nových oblastech; 

3. domnívá se, že nová dlouhodobá 
strategie pro udržitelný průmysl EU by 
měla docílit toho, že se pracovní místa 
budou přesouvat do nízkouhlíkových 
odvětví, že lidé, podniky a regiony budou 
klást velký důraz na znalosti a tvořivost, 
podporovat sociální hospodářství a že 
budou aktivně podporována inovační 
řešení, investice, odborné vzdělávání, 
celoživotní vzdělávání, předávání znalostí 
a dovedností a vznik kvalitních pracovních 
míst v nových oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Frank Engel

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. trvá na tom, že by měl být podpořen 
spravedlivý přechod k zaměstnanosti 
v nízkouhlíkových odvětvích, ze znalostí a 
kreativity by měl být učiněn hlavní 
potenciál osob, společností a regionů a 
měly by být aktivně podpořeny inovace, 
investice a vytváření pracovních míst v 
nových oblastech, v nichž musí být silná 
mezinárodní konkurence konfrontována 
pomocí přiměřených investic a rozdělení 
odpovědnosti i zdrojů; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 12
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje potřebu podpořit přístup 
mladých lidí na trh práce prostřednictvím 
spravedlivě placených stáží a kvalitní 
učňovské přípravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. vyzývá průmysl, aby se zapojil do 
ekologických inovací a posílil tak svůj 
potenciál pro zaměstnanost; konstatuje 
v tomto ohledu, že informování 
podnikatelů formou prezentace nových 
obchodních příležitostí bude zásadní pro 
úspěch strategie zaměřené na rozvoj 
hospodářství, které bude efektivní 
z hlediska zdrojů, a na udržitelná 
průmyslová odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4.domnívá se, že je potřeba rozvíjet 4. domnívá se, že je potřeba rozvíjet 
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kompetence všech pracovníků, zajistit 
jejich rekvalifikaci a předvídat dovednosti 
potřebné pro nová pracovní místa; k tomu 
by měly sloužit veřejné i soukromé 
finanční prostředky doplněné o prostředky 
nově zaměřeného ESF, které umožní nalézt 
pro potřeby vzdělávání a odborné přípravy 
řešení na míru; 

kompetence všech pracovníků, aniž by se 
přihlíželo k jejich věku a schopnostem,
zajistit jejich rekvalifikaci a předvídat 
dovednosti potřebné pro nová pracovní 
místa; k tomu by měly sloužit veřejné i 
soukromé finanční prostředky doplněné o 
prostředky nově zaměřeného ESF, které 
umožní nalézt pro potřeby vzdělávání a 
odborné přípravy řešení na míru, včetně
systémů zabezpečujících příjmy v případě 
přechodu mezi zaměstnáními; 

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4.domnívá se, že je potřeba rozvíjet 
schopnosti všech pracovníků, zajistit jejich 
rekvalifikaci a předvídat dovednosti 
potřebné pro nová pracovní místa; k tomu 
by měly sloužit veřejné i soukromé 
finanční prostředky doplněné o prostředky 
nově zaměřeného ESF, které umožní
nalézt pro potřeby vzdělávání a odborné 
přípravy řešení na míru;

4. domnívá se, že je potřeba rozvíjet 
schopnosti všech pracovníků, zajistit jejich 
rekvalifikaci a předvídat dovednosti 
potřebné pro nová pracovní místa, a proto 
vyzývá členské státy a podniky, aby 
poskytly společná řešení na míru pro 
potřeby vzdělávání a odborné přípravy; 
poznamenává, že rozsah ESF by v tomto 
ohledu neměl být dále rozšiřován; 

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4.domnívá se, že je potřeba rozvíjet 
schopnosti všech pracovníků, zajistit jejich 

4. domnívá se, že je potřeba rozvíjet 
schopnosti všech pracovníků, zajistit jejich 
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rekvalifikaci a předvídat dovednosti 
potřebné pro nová pracovní místa; k tomu 
by měly sloužit veřejné i soukromé 
finanční prostředky doplněné o prostředky 
nově zaměřeného ESF, které umožní nalézt 
pro potřeby vzdělávání a odborné přípravy 
řešení na míru;

rekvalifikaci a předvídat dovednosti 
potřebné pro nová pracovní místa, což 
bude především důležité jako strategie na 
snížení nezaměstnanosti a zejména 
nezaměstnanosti mladých lidí, která 
dosáhla v EU v důsledku krize svého 
nejzávažnějšího stadia. k tomu by měly 
sloužit veřejné i soukromé finanční 
prostředky doplněné o prostředky nově 
zaměřeného ESF, které umožní nalézt pro 
potřeby vzdělávání a odborné přípravy 
řešení na míru; obnovené úsilí pro řešení 
nedostatku kvalifikovaných sil v mnoha 
odvětvích by mělo učinit z této otázky 
prioritu v mnoha oblastech politiky, jako 
je vzdělávání, politiky zaměřené na trh 
práce a na vědu; bude také zapotřebí 
monitorovat potřeby v oblasti nových 
dovedností a zřídit příslušné poradní sbory 
v rámci odvětví na úrovni EU zahrnující 
sociální partnery; 

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že průmyslová politika
pro éru globalizace může dosáhnout svých 
cílů jen tehdy, zohlední-li stávající 
regionální rozdíly, jež jsou důsledkem 
deindustrializace a globalizace; pro tyto 
účely klade důraz na klíčovou úlohu, 
kterou má regionální politika EU a 
strukturální fondy; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 18
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. poukazuje na to, že školení a 
celoživotní vzdělávání zaměstnanců, 
kterých se dotkly změny ve výrobních 
postupech podniku či odvětví, rovněž 
vytváří nová pracovní místa; vyzývá EU, 
aby vytvořila rámec pro předjímání změn 
a restrukturalizaci, zejména ve výrobě, a 
poskytla všem dotčeným zaměstnancům 
právo zapojit se do odborné přípravy a 
systémů celoživotního vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Jürgen Creutzmann

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá ke zlepšení a zjednodušení 
uznávání profesních kvalifikací nejen v 
rámci EU, ale i ze třetích zemí, aby tak 
mohlo průmyslové odvětví účinněji 
uspokojit svou poptávku po kvalifikované 
pracovní síle;  

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Roger Helmer

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)



AM\838970CS.doc 13/17 PE452.764v01-00

CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. je toho názoru, že spolupráce mezi 
oblastmi podnikání a vzdělávání je tím 
pravým nástrojem k přípravě 
kvalifikovaných pracovníků a k boji proti 
strukturální nezaměstnanosti zejména v 
průmyslu;  

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Roger Helmer

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5.vyzývá Komisi, aby se ujala iniciativy a 
navrhla opatření pro usnadnění přechodu 
mezi zaměstnáními, snížení sociálních 
nerovností a podporu agendy důstojné 
práce MOP a aby využila zásad 
zaměstnanosti EU k tomu, aby upřesnila 
způsoby zabezpečení v celém průběhu 
každého typu přechodu mezi 
zaměstnáními;

5. vyzývá Komisi, aby se ujala iniciativy a 
navrhla opatření pro usnadnění přechodu 
mezi zaměstnáními, snížení sociálních 
nerovností a aby využila zásad 
zaměstnanosti EU k tomu, aby upřesnila 
způsoby zabezpečení v celém průběhu 
každého typu přechodu mezi 
zaměstnáními;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5.vyzývá Komisi, aby se ujala iniciativy a 
navrhla opatření pro usnadnění přechodu 
mezi zaměstnáními, snížení sociálních 
nerovností a podporu agendy důstojné 

5. vyzývá Komisi, aby se ujala iniciativy a 
navrhla opatření pro usnadnění přechodu 
mezi zaměstnáními, snížení sociálních 
nerovností, např. prostřednictvím systémů 
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práce MOP a aby využila zásad 
zaměstnanosti EU k tomu, aby upřesnila 
způsoby zabezpečení v celém průběhu 
každého typu přechodu mezi 
zaměstnáními;

zabezpečujících příjmy v případě 
přechodu mezi zaměstnáními, a podporu 
agendy důstojné práce MOP a aby využila 
zásad zaměstnanosti EU k tomu, aby 
upřesnila způsoby zabezpečení v celém 
průběhu každého typu přechodu mezi 
zaměstnáními;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Thomas Mann

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6.žádá zejména Komisi, aby vytvořila 
právní rámec pro přeshraniční kolektivní 
vyjednávání s cílem zajistit vymahatelnost 
přeshraničních dohod a řešit otázky 
související s organizací práce, pracovními 
podmínkami a odbornou přípravou.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Roger Helmer

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6.žádá zejména Komisi, aby vytvořila 
právní rámec pro přeshraniční kolektivní 
vyjednávání s cílem zajistit vymahatelnost 
přeshraničních dohod a řešit otázky 
související s organizací práce, pracovními 
podmínkami a odbornou přípravou.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 25
Frank Engel

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6.žádá zejména Komisi, aby vytvořila
právní rámec pro přeshraniční kolektivní 
vyjednávání s cílem zajistit vymahatelnost
přeshraničních dohod a řešit otázky 
související s organizací práce, pracovními 
podmínkami a odbornou přípravou.

6. žádá zejména Komisi, aby naplánovala
právní rámec pro přeshraniční kolektivní 
vyjednávání s cílem umožnit přeshraniční 
dohody a řešit otázky související 
s organizací práce, pracovními 
podmínkami a odbornou přípravou.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6.žádá zejména Komisi, aby vytvořila 
právní rámec pro přeshraniční kolektivní 
vyjednávání s cílem zajistit vymahatelnost 
přeshraničních dohod a řešit otázky 
související s organizací práce, pracovními 
podmínkami a odbornou přípravou.

6.žádá zejména Komisi, aby vytvořila 
právní rámec pro přeshraniční kolektivní 
vyjednávání s cílem zajistit vymahatelnost 
přeshraničních dohod a řešit otázky 
související s organizací práce, pracovními 
a zaměstnaneckými podmínkami a 
odbornou přípravou.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi, aby důsledně 
uplatňovala politiku hospodářské soutěže 
EU s cílem pokračovat v odstraňování 
překážek dobrého fungování jednotného 
trhu a v přísnějším sledování trhů v 
každém odvětví, což bude pro uvedené 
účely klíčové; je třeba pokročit v zásadní 
restrukturalizaci průmyslu EU s cílem 
posílit produktivitu a hospodářskou 
obnovu růstu a zaměstnanosti a zajistit 
evropský sociální model; účinné 
fungování jednotného trhu je zásadní pro 
to, aby potenciální úspory z rozsahu a 
množství na evropské úrovni mohly být
plně využity;  

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Sergio Gutiérrez Prieto

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. vyzývá Komisi, aby dále rozvíjela 
integrovaný přístup, který propojí veškeré 
politiky, které mají dopad na průmysl 
a zejména na vytváření pracovních míst 
v průmyslovém odvětví EU, udržitelnost, 
regionální politiky, sociální politiky, 
vzdělávání, obchod, hospodářskou soutěž 
a mj. makroekonomickou politiku; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 29
Franz Obermayr

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. považuje za rozhodující pro 
ekonomickou, sociální a ekologickou 
budoucnost Unie, aby mladí lidé byli 
obeznámeni s vysokou úrovní 
požadovaného specializovaného a 
obecného vzdělání s ohledem na jejich 
pozdější zaměstnání v průmyslu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Franz Obermayr

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. vyzývá úpěnlivě Komisi, aby podnikla 
bezodkladné kroky proti najímání 
pracovníků ze třetích zemí s nízkými 
příjmy jakožto zaměstnance nízce 
ohodnocených odvětví v zemích 
s vysokými příjmy na jedné straně, a proti 
přemísťování továren ze zemí s vysokými 
příjmy do zemí s nízkými příjmy na straně 
druhé, jelikož oba tyto fenomény vážně 
narušují hospodářské struktury ve všech 
kategoriích zemí, přičemž zároveň závažně 
podrývají trh práce v zemích s vysokými 
příjmy; 

Or. en


