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Pozměňovací návrh 1
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že ty členské státy, které 
nejlépe čelily hospodářské krizi, 
upřednostnily výrazný sociální dialog 
a určité typy investic; domnívá se, že tyto 
priority je zapotřebí přezkoumat a že by 
měly sloužit jako orientace při nové 
industrializaci Evropy na pevném, 
konkurenceschopném, udržitelném 
a diverzifikovaném základě;

1. domnívá se, že ty členské státy, které 
nejlépe čelily hospodářské krizi, 
upřednostnily určité typy investic; domnívá 
se, že tyto priority je zapotřebí přezkoumat 
a že by měly sloužit jako orientace při nové 
industrializaci Evropy na pevném, 
konkurenceschopném, udržitelném 
a diverzifikovaném základě;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že ty členské státy, které 
nejlépe čelily hospodářské krizi, 
upřednostnily výrazný sociální dialog
a určité typy investic; domnívá se, že tyto 
priority je zapotřebí přezkoumat a že by 
měly sloužit jako orientace při nové 
industrializaci Evropy na pevném, 
konkurenceschopném, udržitelném 
a diverzifikovaném základě;

1. domnívá se, že ty členské státy, které 
nejlépe čelily hospodářské krizi, 
upřednostnily výrazný sociální dialog
a investice do budoucnosti, například v 
odvětvích ekologického přechodu;
domnívá se, že tyto priority je zapotřebí 
přezkoumat a že by měly sloužit jako 
orientace při nové industrializaci Evropy 
na pevném, konkurenceschopném, 
udržitelném a diverzifikovaném základě;
zdůrazňuje v tomto ohledu význam rozvoje 
sociálního a solidárního hospodářství 
(zvláště průmyslových družstev), 
cyklického hospodářství, recyklace a 
zpracování; považuje v tomto ohledu za 
nutné stanovit měřitelné cíle a konkrétní 
harmonogramy;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že ty členské státy, které 
nejlépe čelily hospodářské krizi, 
upřednostnily výrazný sociální dialog
a určité typy investic; domnívá se, že tyto 
priority je zapotřebí přezkoumat a že by 
měly sloužit jako orientace při nové 
industrializaci Evropy na pevném, 
konkurenceschopném, udržitelném 
a diverzifikovaném základě;

1. domnívá se, že ty členské státy, které 
nejlépe čelily hospodářské krizi, 
upřednostnily výrazný sociální dialog a 
vnitřní flexibilitu a vnitřní vzdělávání před 
vnější flexibilitou a domnívá se, že tyto 
priority je zapotřebí přezkoumat a že by 
měly sloužit jako orientace při nové 
industrializaci Evropy na pevném, 
konkurenceschopném, udržitelném 
a diverzifikovaném základě;

Or. de

Pozměňovací návrh 4
Frédéric Daerden

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že ty členské státy, které 
nejlépe čelily hospodářské krizi, 
upřednostnily výrazný sociální dialog
a určité typy investic; domnívá se, že tyto 
priority je zapotřebí přezkoumat a že by 
měly sloužit jako orientace při nové 
industrializaci Evropy na pevném, 
konkurenceschopném, udržitelném 
a diverzifikovaném základě;

1. domnívá se, že ty členské státy, které 
nejlépe čelily hospodářské krizi, 
upřednostnily výrazný sociální dialog, 
určité typy investic a aktivní opatření v 
oblasti zaměstnanosti s cílem zachovat 
maximální počet pracovních míst;
domnívá se, že tyto priority je zapotřebí 
přezkoumat a že by měly sloužit jako 
orientace při nové industrializaci Evropy 
na pevném, konkurenceschopném, 
udržitelném a diverzifikovaném základě, 
zvláště tím, že veřejné investice budou 
podmíněny zárukou vytvoření nebo 
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zachování pracovních míst;

Or. fr

Pozměňovací návrh 5
Emer Costello

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že ty členské státy, které 
nejlépe čelily hospodářské krizi, 
upřednostnily výrazný sociální dialog 
a určité typy investic; domnívá se, že tyto 
priority je zapotřebí přezkoumat a že by 
měly sloužit jako orientace při nové 
industrializaci Evropy na pevném, 
konkurenceschopném, udržitelném 
a diverzifikovaném základě;

1. domnívá se, že ty členské státy, které 
nejlépe čelily hospodářské krizi, 
upřednostnily výrazný sociální dialog 
a určité typy investic, mimo jiné sociální 
investice; domnívá se, že tyto priority je 
zapotřebí přezkoumat a že by měly sloužit 
jako orientace při nové industrializaci 
Evropy na pevném, konkurenceschopném, 
udržitelném, inkluzivním
a diverzifikovaném základě;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Philippe Boulland

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že investice musí být 
diverzifikované, jak do výzkumu, tak do 
nových technologií, ale že musíme 
zároveň oživit naše průmyslové dědictví, 
např. ocelářství, automobilový průmysl, 
textilní průmysl, letectví, s cílem zlepšit 
výrobní nástroje, což nám umožní získávat 
nové trhy a udržet si 
konkurenceschopnost na mezinárodní 
úrovni; 
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Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Frédéric Daerden

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že průmyslová odvětví 
umožňují odolávat krizím, a to rovněž 
ekonomikou služeb, kterou vytvářejí v 
návaznosti na vlastní produkci; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 8
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. upozorňuje na to, že návrhy Komise by 
měl doprovázet konkrétní plán investic v 
celkové výši 30 miliard EUR ročně s cílem 
podpořit zachování a sociálně 
ekologickou rekonstrukci průmyslových 
odvětví produkujících hodnoty a služby, a 
tím upevnit budoucnost průmyslu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje, že ekologická obnova by 
neměla mít za následek deindustrializaci;
trvá nicméně na nutnosti přezkoumat a 
zpřesnit existující výjimky pro energeticky 
náročný průmysl; 

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. doporučuje investovat do lidských 
zdrojů a upřednostnit vzdělávání a učení 
s cílem předjímat potřeby kvalifikované
pracovní síly v průmyslu zaměřeném na 
nové technologie, na ekologické
a energeticky nenáročné hospodářství
a reagovat na tyto potřeby;

2. doporučuje investovat do znalostní 
ekonomiky a do ekologického přechodu, s 
důrazem na celoživotní vzdělávání a učení,
s cílem předjímat potřeby pracovní síly
nezávisle na výši kvalifikace a reagovat na 
tyto potřeby v průmyslu zaměřeném na 
nové technologie, ekologické hospodářství, 
nízkoenergetické a nízkouhlíkové 
hospodářství, a zároveň podporovat snahy 
v oblasti výzkumu a vývoje a zhodnocovat 
inovace, zvláště v odvětvích ekologického 
přechodu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. doporučuje investovat do lidských 
zdrojů a upřednostnit vzdělávání a učení 

2. doporučuje investovat do lidských 
zdrojů a klást důraz na vzdělávání, učení a 
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s cílem předjímat potřeby kvalifikované 
pracovní síly v průmyslu zaměřeném na 
nové technologie, na ekologické 
a energeticky nenáročné hospodářství 
a reagovat na tyto potřeby;

celoživotní vzdělávání s cílem předjímat 
potřeby kvalifikované pracovní síly 
v průmyslu zaměřeném na nové 
technologie, na ekologické a energeticky 
nenáročné hospodářství a reagovat na tyto 
potřeby; zdůrazňuje, že zavedení 
společných struktur pro MSP a 
mikropodniky může přispět k tomu, že 
budou moci nabízet tento druh vzdělávání 
a dalšího odborného vzdělávání; 

Or. de

Pozměňovací návrh 12
Frédéric Daerden

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. doporučuje investovat do lidských 
zdrojů a upřednostnit vzdělávání a učení
s cílem předjímat potřeby kvalifikované 
pracovní síly v průmyslu zaměřeném na 
nové technologie, na ekologické
a energeticky nenáročné hospodářství 
a reagovat na tyto potřeby;

2. doporučuje investovat do lidských
zdrojů a zlepšit podmínky pro uplatnění 
práva na vzdělávání a učení, a zároveň 
umožnit prostupnost mezi různými 
systémy vzdělávání, nejen s cílem 
předjímat potřeby kvalifikované pracovní 
síly v průmyslu zaměřeném na nové 
technologie, na ekologické a energeticky 
nenáročné hospodářství a reagovat na tyto 
potřeby, ale rovněž s cílem posílit všechny 
výrobní linky, včetně základních 
průmyslových odvětví, která jsou nutná 
pro rozvoj technologicky vyspělých 
průmyslových odvětví;

Or. fr

Pozměňovací návrh 13
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 2



AM\943939CS.doc 9/23 PE516.656v01-00

CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. doporučuje investovat do lidských 
zdrojů a upřednostnit vzdělávání a učení 
s cílem předjímat potřeby kvalifikované 
pracovní síly v průmyslu zaměřeném na 
nové technologie, na ekologické 
a energeticky nenáročné hospodářství 
a reagovat na tyto potřeby;

2. doporučuje investovat do lidských 
zdrojů, zlepšit podmínky celoživotního 
vzdělávání, stanovit individuální právo na 
doplnění vzdělání, zlepšit prostupnost 
vzdělávacího systému a upřednostnit 
vzdělávání a učení s cílem předjímat 
potřeby kvalifikované pracovní síly 
v průmyslu zaměřeném na nové 
technologie, na ekologické a energeticky 
nenáročné hospodářství a reagovat na tyto 
potřeby;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Emer Costello

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. doporučuje investovat do lidských 
zdrojů a upřednostnit vzdělávání a učení 
s cílem předjímat potřeby kvalifikované 
pracovní síly v průmyslu zaměřeném na 
nové technologie, na ekologické 
a energeticky nenáročné hospodářství 
a reagovat na tyto potřeby;

2. doporučuje investovat do lidských 
zdrojů a upřednostnit vzdělávání, 
kvalifikaci a učení s cílem předjímat 
potřeby kvalifikované pracovní síly 
v průmyslu zaměřeném na nové 
technologie, na ekologické a energeticky 
nenáročné hospodářství a reagovat na tyto 
potřeby;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Danuta Jazłowiecka

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. doporučuje investovat do lidských 
zdrojů a upřednostnit vzdělávání a učení 
s cílem předjímat potřeby kvalifikované 
pracovní síly v průmyslu zaměřeném na 
nové technologie, na ekologické 
a energeticky nenáročné hospodářství 
a reagovat na tyto potřeby;

2. doporučuje investovat do lidských 
zdrojů a upřednostnit vzdělávání a učení 
s cílem předjímat potřeby kvalifikované 
pracovní síly například v průmyslu 
zaměřeném na nové technologie, na 
ekologické a energeticky nenáročné 
hospodářství a reagovat na tyto potřeby;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. doporučuje investovat do lidských 
zdrojů a upřednostnit vzdělávání a učení 
s cílem předjímat potřeby kvalifikované 
pracovní síly v průmyslu zaměřeném na 
nové technologie, na ekologické 
a energeticky nenáročné hospodářství 
a reagovat na tyto potřeby;

2. doporučuje investovat do lidských 
zdrojů a upřednostnit vzdělávání a učení 
s cílem předjímat potřeby kvalifikované 
pracovní síly v průmyslu zaměřeném na 
nové technologie, na ekologické 
a energeticky nenáročné hospodářství 
a reagovat na tyto potřeby; v této 
souvislosti zdůrazňuje výhody systémů
duálního vzdělávání a vyjadřuje přání, 
aby byla posílena spolupráce mezi 
podniky, univerzitami a vysokoškolskými 
institucemi; 

Or. de

Pozměňovací návrh 17
Frédéric Daerden

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. doporučuje Unii a členským státům 
významně investovat rovněž do výzkumu a 
vývoje, zvláště pro usnadnění přechodu k 
méně energeticky náročnému průmyslu, v 
souladu s ambicemi Unie v oblasti 
životního prostředí, které musejí být v 
rovnováze s jejími ambicemi v oblasti 
průmyslu; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 18
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá k zaměstnávání většího počtu 
pracovníků v oblasti výzkumné, vývojové a 
inovační činnosti a k investicím pro 
dosažení co nejlepší úrovně odborné 
přípravy pracovníků a pracovních a 
výzkumných podmínek a nástrojů;

Or. fi

Pozměňovací návrh 19
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. vyzývá k podpoře pozitivní atmosféry 
na pracovišti a systému uznání zásluh, 
které pomáhají plně využívat zkušenosti a 
tvořivost, které má každý zaměstnanec, s 
cílem racionalizovat pracovní metody a 
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výrobní procesy a zvýšit účinnost zařízení; 

Or. fi

Pozměňovací návrh 20
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje význam odvětvového 
sociálního dialogu pro zajištění nové 
orientace evropského průmyslu při důrazu 
na rozvoj sociální odpovědnosti podniků
a na sociální značku vycházející ze 
společných kritérií s cílem zapojit 
pracovníky do budoucího vývoje jejich 
podniku a umožnit vývoj flexikurity;

3. zdůrazňuje význam odvětvového 
sociálního dialogu pro zajištění nové 
orientace evropského průmyslu při důrazu 
na sociální odpovědnost podniků, 
podporovanou legislativními podněty, s 
cílem aktivně zapojit pracovníky do
budoucnosti vývoje jejich podniku a 
umožnit vývoj flexikurity;

Or. de

Pozměňovací návrh 21
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje význam odvětvového 
sociálního dialogu pro zajištění nové 
orientace evropského průmyslu při důrazu 
na rozvoj sociální odpovědnosti podniků 
a na sociální značku vycházející ze 
společných kritérií s cílem zapojit 
pracovníky do budoucího vývoje jejich 
podniku a umožnit vývoj flexikurity;

3. zdůrazňuje význam odvětvového 
sociálního dialogu pro zajištění nové 
orientace evropského průmyslu při důrazu 
na rozvoj sociální odpovědnosti podniků 
a na sociální značku vycházející ze 
společných kritérií s cílem zapojit 
pracovníky a jejich zástupce do budoucího 
vývoje jejich podniku a umožnit vývoj
vyvážené flexikurity, která by podporovala 
vytváření důstojných, trvalých a kvalitních 
pracovních míst;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 22
Frédéric Daerden

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje význam odvětvového 
sociálního dialogu pro zajištění nové 
orientace evropského průmyslu při důrazu 
na rozvoj sociální odpovědnosti podniků 
a na sociální značku vycházející ze 
společných kritérií s cílem zapojit 
pracovníky do budoucího vývoje jejich 
podniku a umožnit vývoj flexikurity;

3. zdůrazňuje význam odvětvového 
sociálního dialogu pro zajištění nové 
orientace evropského průmyslu při důrazu 
na rozvoj sociální odpovědnosti podniků 
a na sociální značku vycházející ze 
společných kritérií s cílem zapojit 
pracovníky do budoucího vývoje jejich 
podniku a umožnit vývoj flexikurity
vyvážené v obou jejích aspektech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje význam odvětvového 
sociálního dialogu pro zajištění nové 
orientace evropského průmyslu při důrazu 
na rozvoj sociální odpovědnosti podniků 
a na sociální značku vycházející ze 
společných kritérií s cílem zapojit 
pracovníky do budoucího vývoje jejich 
podniku a umožnit vývoj flexikurity;

3. zdůrazňuje význam odvětvového 
sociálního dialogu pro zajištění nové 
orientace evropského průmyslu při důrazu 
na rozvoj sociální odpovědnosti podniků 
a na sociální značku vycházející ze 
společných kritérií s cílem zapojit 
pracovníky do budoucího vývoje jejich 
podniku a umožnit vývoj flexikurity; 
zdůrazňuje potřebu posílit právo 
pracovníků a jejich zástupců na 
informace, projednávání a 
spolurozhodování, zejména během 
restukturalizace podniků; odkazuje 
zejména na usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 15. ledna 2013 
obsahující doporučení Komisi o 
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informovanosti a konzultování 
pracovníků, předvídání a zvládání 
restrukturalizace (2012/2061(INI));

Or. de

Pozměňovací návrh 24
Philippe Boulland

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že vytvoření vlastních 
zdrojů v evropském rozpočtu by mohlo být 
využito ve prospěch nové industrializace 
Evropy; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Frédéric Daerden, Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že s ohledem na novou 
industrializaci hraje sociálně zodpovědné 
řízení restrukturalizace zásadní roli v 
předvídání a řízení změn v jednotlivých 
odvětvích, jak je zdůrazněno v usnesení 
Evropského parlamentu ze dne 15. ledna 
2013;

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
Birgit Sippel
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Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby co nejdříve na 
základě článku 225 Smlouvy a po 
konzultaci se sociálními partnery 
předložila návrh právního aktu o 
informovanosti a konzultování 
pracovníků, předvídání a zvládání 
restrukturalizace, a to v souladu s 
podrobnými doporučeními uvedenými v 
Cercasově zprávě;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že je naléhavě zapotřebí 
přijmout opatření příznivá pro vytváření 
a podporu inovativních průmyslových 
odvětví, a to usnadněním přístupu MSP 
k financování spolu se snížením daňové
a administrativní zátěže a s využitím 
možností, které nabízí jednotný digitální 
trh;

4. připomíná, že je naléhavě zapotřebí 
přijmout opatření příznivá pro vytváření 
a podporu inovativních průmyslových 
odvětví a ekoprůmyslu, a to usnadněním 
přístupu MSP k financování spolu s 
vyrovnáním daňové zátěže, která příliš 
často zatěžuje MSP větší měrou než 
pobočky velkých mnohonárodních 
společností, s vytvořením motivační 
ekologické daně, s podporou místních 
řemeslné výroby a s využitím možností, 
které nabízí jednotný digitální trh;

Or. fr

Pozměňovací návrh 28
Birgit Sippel
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Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že je naléhavě zapotřebí 
přijmout opatření příznivá pro vytváření 
a podporu inovativních průmyslových 
odvětví, a to usnadněním přístupu MSP 
k financování spolu se snížením daňové 
a administrativní zátěže a s využitím 
možností, které nabízí jednotný digitální 
trh;

4. připomíná, že je naléhavě zapotřebí 
přijmout opatření příznivá pro vytváření 
a podporu inovativních průmyslových 
odvětví, a to usnadněním přístupu MSP 
k financování a využitím možností, které 
nabízí jednotný digitální trh;

Or. de

Pozměňovací návrh 29
Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že je naléhavě zapotřebí 
přijmout opatření příznivá pro vytváření 
a podporu inovativních průmyslových 
odvětví, a to usnadněním přístupu MSP 
k financování spolu se snížením daňové 
a administrativní zátěže a s využitím 
možností, které nabízí jednotný digitální 
trh;

4. připomíná, že je naléhavě zapotřebí 
přijmout opatření příznivá pro vytváření 
a podporu inovativních průmyslových 
odvětví, a to usnadněním přístupu MSP 
k financování a využitím možností, které 
nabízí jednotný digitální trh;

Or. de

Pozměňovací návrh 30
Frédéric Daerden

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že je naléhavě zapotřebí 
přijmout opatření příznivá pro vytváření 
a podporu inovativních průmyslových 

4. připomíná, že je naléhavě zapotřebí 
přijmout opatření příznivá pro vytváření 
a podporu inovativních průmyslových 
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odvětví, a to usnadněním přístupu MSP 
k financování spolu se snížením daňové 
a administrativní zátěže a s využitím 
možností, které nabízí jednotný digitální 
trh;

odvětví, a to usnadněním přístupu MSP 
k financování a využitím možností, které 
nabízí jednotný digitální trh;

Or. fr

Pozměňovací návrh 31
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. připomíná, že je naléhavě zapotřebí 
přijmout opatření příznivá pro vytváření 
a podporu inovativních průmyslových 
odvětví, a to usnadněním přístupu MSP 
k financování spolu se snížením daňové 
a administrativní zátěže a s využitím 
možností, které nabízí jednotný digitální 
trh;

4. připomíná, že je naléhavě zapotřebí 
přijmout opatření příznivá pro vytváření 
a podporu inovativních průmyslových 
odvětví, a to usnadněním přístupu MSP 
k financování spolu se snížením daňové 
a administrativní zátěže, které jsou jim 
uloženy, rozvíjením spolupráce mezi 
podniky, vzdělávacími institucemi a
výzkumnými pracovišti a s využitím 
možností, které nabízí jednotný digitální 
trh;

Or. fi

Pozměňovací návrh 32
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že je třeba podporovat 
zejména MSP a tradiční výrobní odvětví, 
včetně energeticky náročných 
průmyslových odvětví, a to rozvíjením 
udržitelných hospodářských modelů spolu 
s podporou inovací pro zlepšení 
energetické účinnosti; 
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Or. en

Pozměňovací návrh 33
Philippe Boulland

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. doporučuje lepší využití programu pro 
podnikání a inovace (EIP) a programu 
pro konkurenceschopnost podniků s 
důrazem na malé a střední podniky 
(COSME); 

Or. fr

Pozměňovací návrh 34
Philippe Boulland

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. navrhuje větší soulad mezi naší 
obchodní politikou, politikou hospodářské 
soutěže a průmyslovou politikou s cílem 
pomoci MSP působit mimo zemi jejich 
původu a usnadnit jim přístup na trhy; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Philippe Boulland

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. připomíná význam a rozsah 
požadavku na dodržování sociálních 
norem v rámci výzev k předkládání 
nabídek při zadávání veřejných zakázek 
velkého rozsahu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Danuta Jazłowiecka

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. navrhuje vytvoření informačních center 
s cílem zvyšovat povědomí podnikatelů
o výhodách zachování nebo přemístění 
jejich činnosti v Evropě a optimalizovat 
využívání Evropského portálu pracovní 
mobility EURES, a tak využít kompetencí 
mladých Evropanů hledajících zaměstnání
a zabránit chybnému provádění směrnice
o službách a zvyšování sociálního 
dumpingu.

6. trvá na nutnosti zvyšovat povědomí 
podnikatelů o výhodách zachování nebo 
přemístění jejich činnosti v Evropě; 
navrhuje optimalizovat využívání 
Evropského portálu pracovní mobility 
EURES, a tak využít kompetencí mladých 
Evropanů hledajících zaměstnání a vyzývá 
členské státy, aby zlepšily provádění 
směrnice o službách a zabránily případům
sociálního dumpingu.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. navrhuje vytvoření informačních center
s cílem zvyšovat povědomí podnikatelů
o výhodách zachování nebo přemístění 
jejich činnosti v Evropě a optimalizovat

6. navrhuje vytvoření informačních center
s cílem zvyšovat povědomí podnikatelů o 
výhodách zachování nebo přemístění jejich 
činnosti v Evropě; domnívá se, že nový 
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využívání Evropského portálu pracovní
mobility EURES, a tak využít kompetencí 
mladých Evropanů hledajících zaměstnání
a zabránit chybnému provádění směrnice
o službách a zvyšování sociálního 
dumpingu.

důraz na krátké dodavatelské řetězce 
vytváří pro podniky z EU nové možnosti 
specializované výroby, čímž se zvýší místní 
růstový potenciál; poukazuje na to, že 
zkracování dodavatelských řetězců vede k
využívání místních zdrojů pro výrobu a k 
větší účinnosti výrobního odvětví, a 
zároveň se tím zvyšuje počet pracovních 
příležitostí v daném místě; domnívá se, že 
místní nedostatek některých dovedností 
představuje velkou výzvu, a zdůrazňuje, že 
je třeba optimalizovat využívání
Evropského portálu pracovní mobility
EURES, a tak využít kompetencí mladých 
Evropanů hledajících zaměstnání, 
dosáhnout lepšího provádění směrnice o 
službách, usnadnit mobilitu pracovní síly 
a zároveň snížit riziko sociálního 
dumpingu.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Karima Delli

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. navrhuje vytvoření informačních center 
s cílem zvyšovat povědomí podnikatelů 
o výhodách zachování nebo přemístění 
jejich činnosti v Evropě a optimalizovat 
využívání Evropského portálu pracovní 
mobility EURES, a tak využít kompetencí 
mladých Evropanů hledajících zaměstnání 
a zabránit chybnému provádění směrnice 
o službách a zvyšování sociálního 
dumpingu.

6. navrhuje mobilizovat všechny dostupné 
finanční a normativní nástroje k podpoře 
přemístění hospodářské výroby zpět do 
Evropy a vyzývá k vytvoření informačních 
center s cílem zvyšovat povědomí 
podnikatelů o výhodách zachování jejich 
činnosti v Evropě nebo její přemístění zpět 
do Evropy a optimalizovat využívání 
Evropského portálu pracovní mobility 
EURES, a tak využít kompetencí mladých 
Evropanů hledajících zaměstnání a zabránit 
chybnému provádění směrnice o službách 
a zvyšování sociálního dumpingu.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 39
Frédéric Daerden

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. navrhuje Komisi, aby podrobně 
posoudila přidanou hodnotu jednotlivých 
odvětví evropské průmyslové výroby v 
celosvětových výrobních řetězcích, s cílem 
určit míru zakotvení jednotlivých 
průmyslových odvětví v jednotlivých 
členských zemích a vytvořit účinnější 
společnou strategii na obranu zájmů 
evropského průmyslu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 40
Frédéric Daerden

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. navrhuje Komisi, aby vyhodnotila, do 
jaké míry je v souladu s evropským 
právem hospodářské soutěže odmítnutí 
jedné celosvětově působící skupiny 
přenechat pracoviště, které se rozhodla 
zavřít, jiné skupině, která by měla zájem o 
jeho převzetí, nebo veřejnému subjektu k 
dočasné veřejné správě; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 41
Frédéric Daerden

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)



PE516.656v01-00 22/23 AM\943939CS.doc

CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. zdůrazňuje, že je nutné, aby EU 
zabezpečila ochranu svých průmyslových 
zájmů v rámci svých obchodních vztahů, 
ať už při uzavírání obchodních smluv, při 
vypracovávání právních předpisů o 
přístupu na trh s veřejnými zakázkami pro 
třetí země nebo příliš zřídkavém použití 
ochranných nástrojů proti nekalé soutěži 
společností z třetích zemí; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 42
Frédéric Daerden

Návrh stanoviska
Bod 6 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6d. doporučuje Komisi a členským státům
zavést nezbytná opatření k vytvoření 
evropské průmyslové politiky, která by 
nebyla oslabena vzájemnou konkurencí 
mezi členskými státy jako politika 
současná; za tímto účelem doporučuje 
sbližování sociálních norem směrem k 
jejich vyšší úrovni a daňovou 
harmonizaci; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 43
Frédéric Daerden

Návrh stanoviska
Bod 6 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6e. vyzývá členské státy, aby při 
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případných změnách Smluv vytvořily 
společnou průmyslovou politiku s 
ambicemi a prostředky srovnatelnými se 
společnou zemědělskou politikou, tzn. 
opravdovou nadnárodní shodu na 
společné strategii, značných finančních 
prostředcích a nástrojích regulace trhů, 
jimiž disponují jiné velké světové 
obchodní zóny, mimo jiné na měnovém 
nástroji nebo pravidlech státní podpory 
přizpůsobených potřebám našeho 
průmyslu, ale zároveň v souladu s 
mezinárodním právem; 

Or. fr


