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Pozmeňujúci návrh 1
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že členské štáty, ktoré 
najlepšie čelili hospodárskej kríze, 
uprednostnili výrazný sociálny dialóg a
určité typy investícií;  zastáva názor, že 
tieto priority je potrebné preskúmať a že by 
mali slúžiť ako orientácia pri 
reindustrializácii Európy na pevnom, 
konkurencieschopnom, udržateľnom a 
diverzifikovanom základe;

1. domnieva sa, že členské štáty, ktoré 
najlepšie čelili hospodárskej kríze, 
uprednostnili určité typy investícií; zastáva 
názor, že tieto priority je potrebné 
preskúmať a že by mali slúžiť ako 
orientácia pri reindustrializácii Európy na 
pevnom, konkurencieschopnom, 
udržateľnom a diverzifikovanom základe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
Karima Delli

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že členské štáty, ktoré 
najlepšie čelili hospodárskej kríze, 
uprednostnili výrazný sociálny dialóg a 
určité typy investícií;  zastáva názor, že 
tieto priority je potrebné preskúmať a že by 
mali slúžiť ako orientácia pri 
reindustrializácii Európy na pevnom, 
konkurencieschopnom, udržateľnom a 
diverzifikovanom základe;

1. domnieva sa, že členské štáty, ktoré 
najlepšie čelili hospodárskej kríze, 
uprednostnili výrazný sociálny dialóg 
a budúce investície, napríklad do odvetví 
ekologickej transformácie; zastáva názor, 
že tieto priority je potrebné preskúmať a že 
by mali slúžiť ako orientácia pri 
reindustrializácii Európy na pevnom, 
konkurencieschopnom, udržateľnom 
a diverzifikovanom základe; v tomto smere 
zdôrazňuje význam rozvoja sociálneho 
a solidárneho hospodárstva (najmä jeho 
priemyselných družstiev) a cyklického, 
recyklačného a transformačného 
hospodárstva; preto sa domnieva, že je 
potrebné určiť merateľné ciele a presné 
časové plány;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 3
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že členské štáty, ktoré 
najlepšie čelili hospodárskej kríze, 
uprednostnili výrazný sociálny dialóg a 
určité typy investícií;  zastáva názor, že 
tieto priority je potrebné preskúmať a že by 
mali slúžiť ako orientácia pri 
reindustrializácii Európy na pevnom, 
konkurencieschopnom, udržateľnom a 
diverzifikovanom základe;

1. domnieva sa, že členské štáty, ktoré 
najlepšie čelili hospodárskej kríze, 
uprednostnili výrazný sociálny dialóg 
a skôr vnútornú pružnosť a odbornú 
prípravu než vonkajšiu pružnosť; zastáva 
názor, že tieto priority je potrebné 
preskúmať a že by mali slúžiť ako 
orientácia pri reindustrializácii Európy na 
pevnom, konkurencieschopnom, 
udržateľnom a diverzifikovanom základe;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 4
Frédéric Daerden

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že členské štáty, ktoré 
najlepšie čelili hospodárskej kríze, 
uprednostnili výrazný sociálny dialóg a 
určité typy investícií;  zastáva názor, že 
tieto priority je potrebné preskúmať a že by 
mali slúžiť ako orientácia pri 
reindustrializácii Európy na pevnom, 
konkurencieschopnom, udržateľnom a 
diverzifikovanom základe;

1. domnieva sa, že členské štáty, ktoré 
najlepšie čelili hospodárskej kríze, 
uprednostnili výrazný sociálny dialóg,
určité typy investícií a aktívnu politiku 
zamestnanosti zameranú na cieľ 
zachovať čo najviac pracovných miest; 
zastáva názor, že tieto priority je potrebné 
preskúmať a že by mali slúžiť ako 
orientácia pri reindustrializácii Európy na 
pevnom, konkurencieschopnom, 
udržateľnom a diverzifikovanom základe, 
najmä podmieňovaním verejných 
investícií zárukou vytvorenia alebo 
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zachovania pracovných miest;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 5
Emer Costello

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. domnieva sa, že členské štáty, ktoré 
najlepšie čelili hospodárskej kríze, 
uprednostnili výrazný sociálny dialóg a 
určité typy investícií;  zastáva názor, že 
tieto priority je potrebné preskúmať a že by 
mali slúžiť ako orientácia pri 
reindustrializácii Európy na pevnom, 
konkurencieschopnom, udržateľnom a 
diverzifikovanom základe;

1. domnieva sa, že členské štáty, ktoré 
najlepšie čelili hospodárskej kríze, 
uprednostnili výrazný sociálny dialóg 
a určité typy investícií vrátane sociálnych 
investícií; zastáva názor, že tieto priority je 
potrebné preskúmať a že by mali slúžiť ako 
orientácia pri reindustrializácii Európy na 
pevnom, konkurencieschopnom, 
udržateľnom, inkluzívnom
a diverzifikovanom základe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Philippe Boulland

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. domnieva sa, že investície sa musia 
diverzifikovať, a to do výskumu aj do 
nových technológií, ale že musíme tiež 
obnoviť dynamiku svojho priemyselného 
dedičstva, ako je oceliarstvo, 
automobilový, textilný či letecký 
priemysel, s cieľom zlepšiť svoje výrobné 
nástroje, aby sme mohli dobiť nové trhy 
a udržať si konkurencieschopnosť na 
medzinárodnej scéne;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 7
Frédéric Daerden

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že priemyselné odvetvia 
umožňujú odolávať krízam, a to aj 
prostredníctvom hospodárstva služieb, 
ktoré vytvárajú okolo svojej výroby;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 8
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Odsek 1a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. pripomína, že návrhy Komisie by mal 
sprevádzať konkrétny plán investícií vo 
výške 30 miliárd EUR ročne, zameraný na 
presadzovanie sociálno-ekologickej 
obnovy a ochrany priemyselných 
hodnotových reťazcov a ich služieb, čím 
by sa posilnila budúcnosť priemyslu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Odsek 1b (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1b. zdôrazňuje, že ekologická obnova by 
nemala viesť k dezinsdustrializácii; 
zdôrazňuje však, že je potrebné
prehodnotiť a spresniť súčasné výnimky 
pre energeticky náročný priemysel;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Karima Delli

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. odporúča investovať do ľudských 
zdrojov a uprednostniť vzdelávanie 
a učňovskú prípravu s cieľom predvídať 
a uspokojovať potreby kvalifikovanej
pracovnej sily v priemysle zameranom na 
nové technológie, na ekologické a 
energeticky nenáročné hospodárstvo;

2. odporúča investovať do znalostnej 
ekonomiky a do ekologickej 
transformácie, a to podporou 
celoživotného vzdelávania a učňovskej 
prípravy s cieľom predvídať a uspokojovať 
potreby pracovnej sily, bez ohľadu na 
stupeň kvalifikácie, v priemysle 
zameranom na nové technológie, na 
ekologické hospodárstvo a na energetickú 
a uhlíkovú striedmosť, a to podporou 
úsilia v oblasti výskumu a vývoja 
a využívaním inovácií, predovšetkým 
v odvetviach ekologickej transformácie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 11
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. odporúča investovať do ľudských 2. odporúča investovať do ľudských 
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zdrojov a uprednostniť vzdelávanie 
a učňovskú prípravu s cieľom predvídať 
a uspokojovať potreby kvalifikovanej 
pracovnej sily v priemysle zameranom na 
nové technológie, na ekologické a 
energeticky nenáročné hospodárstvo;

zdrojov a zdôrazňovať vzdelávanie, 
učňovskú prípravu a celoživotné 
vzdelávanie s cieľom predvídať 
a uspokojovať potreby kvalifikovanej 
pracovnej sily v priemysle zameranom na 
nové technológie, na ekologické 
a energeticky nenáročné hospodárstvo;
zdôrazňuje, že zavedenie spoločných 
štruktúr pre MSP a mikropodniky môže 
prispieť k tomu, aby aj tieto podniky 
mohli ponúkať tento typ odbornej 
prípravy a trvalej odbornej prípravy;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 12
Frédéric Daerden

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. odporúča investovať do ľudských 
zdrojov a uprednostniť vzdelávanie 
a učňovskú prípravu s cieľom predvídať 
a uspokojovať potreby kvalifikovanej 
pracovnej sily v priemysle zameranom na 
nové technológie, na ekologické a 
energeticky nenáročné hospodárstvo;

2. odporúča investovať do ľudských 
zdrojov a zlepšovať podmienky realizácie 
práva na vzdelávanie a učňovskú prípravu, 
a pritom umožniť priestupnosť medzi 
jednotlivými vzdelávacími systémami, a to 
nielen s cieľom predvídať a uspokojovať 
potreby kvalifikovanej pracovnej sily 
v priemysle zameranom na nové 
technológie, na ekologické a energeticky 
nenáročné hospodárstvo, ale aj na 
posilnenie celých výrobných reťazcov 
vrátane základných priemyselných odvetví 
potrebných na rozvoj 
vysokotechnologických odvetví;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 13
Jutta Steinruck
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Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. odporúča investovať do ľudských 
zdrojov a uprednostniť vzdelávanie 
a učňovskú prípravu s cieľom predvídať 
a uspokojovať potreby kvalifikovanej 
pracovnej sily v priemysle zameranom na 
nové technológie, na ekologické a 
energeticky nenáročné hospodárstvo;

2. odporúča investovať do ľudských 
zdrojov, zlepšovať podmienky 
celoživotného vzdelávania, zaviesť právo 
jednotlivca na ďalšie vzdelávanie, 
umožniť priestupnosť vzdelávacieho 
systému a uprednostniť vzdelávanie 
a učňovskú prípravu s cieľom predvídať 
a uspokojovať potreby kvalifikovanej 
pracovnej sily v priemysle zameranom na 
nové technológie, na ekologické 
a energeticky nenáročné hospodárstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 14
Emer Costello

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. odporúča investovať do ľudských 
zdrojov a uprednostniť vzdelávanie 
a učňovskú prípravu s cieľom predvídať 
a uspokojovať potreby kvalifikovanej 
pracovnej sily v priemysle zameranom na 
nové technológie, na ekologické a 
energeticky nenáročné hospodárstvo;

2. odporúča investovať do ľudských 
zdrojov a uprednostniť vzdelávanie, 
kvalifikáciu a učňovskú prípravu s cieľom 
predvídať a uspokojovať potreby 
kvalifikovanej pracovnej sily v priemysle 
zameranom na nové technológie, na 
ekologické a energeticky nenáročné 
hospodárstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Danuta Jazłowiecka

Návrh stanoviska
Odsek 2
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. odporúča investovať do ľudských 
zdrojov a uprednostniť vzdelávanie 
a učňovskú prípravu s cieľom predvídať 
a uspokojovať potreby kvalifikovanej 
pracovnej sily v priemysle zameranom na
nové technológie, na ekologické a 
energeticky nenáročné hospodárstvo;

2. odporúča investovať do ľudských 
zdrojov a uprednostniť vzdelávanie 
a učňovskú prípravu s cieľom predvídať 
a uspokojovať potreby kvalifikovanej 
pracovnej sily, napríklad v priemysle 
zameranom na nové technológie, na 
ekologické a energeticky nenáročné 
hospodárstvo;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. odporúča investovať do ľudských 
zdrojov a uprednostniť vzdelávanie 
a učňovskú prípravu s cieľom predvídať 
a uspokojovať potreby kvalifikovanej 
pracovnej sily v priemysle zameranom na 
nové technológie, na ekologické a 
energeticky nenáročné hospodárstvo;

2. odporúča investovať do ľudských 
zdrojov a uprednostniť vzdelávanie 
a učňovskú prípravu s cieľom predvídať 
a uspokojovať potreby kvalifikovanej 
pracovnej sily v priemysle zameranom na 
nové technológie, na ekologické 
a energeticky nenáročné hospodárstvo;
v tomto kontexte poukazuje na výhody 
systémov súbežnej odbornej prípravy 
a plne podporuje posilnenie spolupráce 
medzi podnikmi, univerzitami 
a vysokoškolskými inštitúciami;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 17
Frédéric Daerden

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

2a. odporúča Únii a členským štátom, aby 
rovnako masívne investovali aj do 
výskumu a vývoja, a to najmä v záujme 
uľahčenia prechodu na energeticky 
menej náročný priemysel kompatibilný 
s environmentálnymi ambíciami Únie, 
ktoré je nutné zohľadňovať rovnocenne 
s jej priemyselnými ambíciami;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 18
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Odsek 2a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2a. vyzýva na nábor ďalších 
zamestnancov na výskumné, vývojové 
a inovačné činnosti a na investovanie 
prinášajúce zamestnancom čo najvyššiu 
možnú úroveň vzdelania, ako aj 
pracovných a výskumných podmienok 
a nástrojov;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 19
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Odsek 2b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2b. nabáda k tomu, aby sa na 
pracoviskách podporovala pozitívna 
atmosféra a systém uznávania zásluh 
napomáhajúci k tomu, aby bolo možné 
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naplno využívať skúsenosti a kreativitu 
všetkých zamestnancov, s cieľom 
zracionalizovať pracovné metódy 
a výrobné postupy a zvýšiť efektívnosť 
zaradení;

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 20
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam odvetvového 
sociálneho dialógu pre zabezpečenie novej 
orientácie európskeho priemyslu 
uprednostňovaním rozvoja sociálnej 
zodpovednosti podnikov a sociálnej 
značky vychádzajúcej zo spoločných 
kritérií s cieľom zapojiť zamestnancov do 
budúceho vývoja ich podniku a umožniť 
vývoj flexiistoty;

3. zdôrazňuje význam odvetvového 
sociálneho dialógu pre zabezpečenie novej 
orientácie európskeho priemyslu 
uprednostňovaním sociálnej zodpovednosti
podnikov a jej podporou prostredníctvom 
legislatívnych iniciatív, s cieľom aktívne 
zapojiť zamestnancov do budúceho vývoja 
ich podniku a umožniť vývoj flexiistoty;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 21
Karima Delli

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam odvetvového 
sociálneho dialógu pre zabezpečenie novej 
orientácie európskeho priemyslu 
uprednostňovaním rozvoja sociálnej 
zodpovednosti podnikov a sociálnej značky 
vychádzajúcej zo spoločných kritérií s 
cieľom zapojiť zamestnancov do budúceho 
vývoja ich podniku a umožniť vývoj 

3. zdôrazňuje význam odvetvového 
sociálneho dialógu pre zabezpečenie novej 
orientácie európskeho priemyslu 
uprednostňovaním rozvoja sociálnej 
zodpovednosti podnikov a sociálnej značky 
vychádzajúcej zo spoločných kritérií 
s cieľom zapojiť zamestnancov a ich 
zástupcov do budúceho vývoja ich podniku 
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flexiistoty; a umožniť vývoj vyváženej flexiistoty 
podporujúcej tvorbu slušných, trvalých 
a kvalitných pracovných miest;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 22
Frédéric Daerden

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam odvetvového 
sociálneho dialógu pre zabezpečenie novej 
orientácie európskeho priemyslu 
uprednostňovaním rozvoja sociálnej 
zodpovednosti podnikov a sociálnej značky 
vychádzajúcej zo spoločných kritérií s 
cieľom zapojiť zamestnancov do budúceho 
vývoja ich podniku a umožniť vývoj 
flexiistoty;

3. zdôrazňuje význam odvetvového 
sociálneho dialógu pre zabezpečenie novej 
orientácie európskeho priemyslu 
uprednostňovaním rozvoja sociálnej 
zodpovednosti podnikov a sociálnej značky 
vychádzajúcej zo spoločných kritérií 
s cieľom zapojiť zamestnancov do 
budúceho vývoja ich podniku a umožniť 
vývoj flexiistoty s vyváženým pomerom 
oboch jej aspektov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 23
Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. zdôrazňuje význam odvetvového 
sociálneho dialógu pre zabezpečenie novej 
orientácie európskeho priemyslu 
uprednostňovaním rozvoja sociálnej 
zodpovednosti podnikov a sociálnej značky 
vychádzajúcej zo spoločných kritérií s 
cieľom zapojiť zamestnancov do budúceho 
vývoja ich podniku a umožniť vývoj 
flexiistoty;

3. zdôrazňuje význam odvetvového 
sociálneho dialógu pre zabezpečenie novej 
orientácie európskeho priemyslu 
uprednostňovaním rozvoja sociálnej 
zodpovednosti podnikov a sociálnej značky 
vychádzajúcej zo spoločných kritérií 
s cieľom zapojiť zamestnancov do 
budúceho vývoja ich podniku a umožniť 
vývoj flexiistoty; zdôrazňuje potrebu 
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posilniť práva pracovníkov a ich 
zástupcov na informácie, konzultácie 
a spolurozhodovanie, a to najmä v prípade 
reštrukturalizácie podnikov; osobitne 
upozorňuje na uznesenie Európskeho 
parlamentu z 15. januára 2013 
s odporúčaniami Komisii o informovaní 
pracovníkov a konzultáciách s nimi, 
predvídaní a riadení reštrukturalizácie 
(2012/2061(INI));

Or. de

Pozmeňujúci návrh 24
Philippe Boulland

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že tvorbu vlastných 
zdrojov európskeho rozpočtu by bolo 
možné využiť v prospech 
reindustrializácie Európy;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 25
Frédéric Daerden, Alejandro Cercas

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje, že pokiaľ ide 
o reindustrializáciu, sociálne zodpovedné 
riadenie reštrukturalizácie zohráva 
významnú úlohu pri očakávaní 
a uskutočňovaní zmien v odvetviach, ako 
sa to zdôrazňuje v uznesení Európskeho 
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parlamentu z 15. januára 2013;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 26
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Odsek 3a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. vyzýva Komisiu, aby čo najskôr, na 
základe článku 225 zmluvy a po porade so 
sociálnymi partnermi predložila návrh 
legislatívneho aktu o informovaní 
pracovníkov a konzultáciách s nimi, 
predvídaní a riadení reštrukturalizácie, 
a to podľa presných odporúčaní 
uvedených v Cercasovej správe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Karima Delli

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. pripomína, že je naliehavo potrebné 
prijať opatrenia priaznivé pre vytváranie a 
podporu inovatívnych priemyselných 
odvetví, a to uľahčením prístupu MSP 
k financovaniu, znížením daňovej a 
administratívnej záťaže a využitím 
možností, ktoré ponúka jednotný digitálny 
trh; 

4. pripomína, že je naliehavo potrebné 
prijať opatrenia priaznivé pre vytváranie 
a podporu inovatívnych a ekologických 
priemyselných odvetví, a to uľahčením 
prístupu MSP k financovaniu, vyvážením
daňovej záťaže, ktorá na MSP príliš často 
dolieha viac než na pobočky veľkých 
mnohonárodných spoločností, vytvorením 
stimulačných environmentálnych daní, 
podporou miestnych remeselníkov
a využitím možností, ktoré ponúka 
jednotný digitálny trh; 
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 28
Birgit Sippel

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. pripomína, že je naliehavo potrebné 
prijať opatrenia priaznivé pre vytváranie a 
podporu inovatívnych priemyselných 
odvetví, a to uľahčením prístupu MSP 
k financovaniu, znížením daňovej a 
administratívnej záťaže a využitím 
možností, ktoré ponúka jednotný digitálny 
trh;

4. pripomína, že je naliehavo potrebné 
prijať opatrenia priaznivé pre vytváranie a 
podporu inovatívnych priemyselných 
odvetví, a to uľahčením prístupu MSP 
k financovaniu a využitím možností, ktoré 
ponúka jednotný digitálny trh;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 29
Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. pripomína, že je naliehavo potrebné 
prijať opatrenia priaznivé pre vytváranie a 
podporu inovatívnych priemyselných 
odvetví, a to uľahčením prístupu MSP 
k financovaniu, znížením daňovej a 
administratívnej záťaže a využitím 
možností, ktoré ponúka jednotný digitálny 
trh;

4. pripomína, že je naliehavo potrebné 
prijať opatrenia priaznivé pre vytváranie a 
podporu inovatívnych priemyselných 
odvetví, a to uľahčením prístupu MSP 
k financovaniu a využitím možností, ktoré 
ponúka jednotný digitálny trh;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 30
Frédéric Daerden
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Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. pripomína, že je naliehavo potrebné 
prijať opatrenia priaznivé pre vytváranie a 
podporu inovatívnych priemyselných 
odvetví, a to uľahčením prístupu MSP 
k financovaniu, znížením daňovej a 
administratívnej záťaže a využitím 
možností, ktoré ponúka jednotný digitálny 
trh;

4. pripomína, že je naliehavo potrebné 
prijať opatrenia priaznivé pre vytváranie a 
podporu inovatívnych priemyselných 
odvetví, a to uľahčením prístupu MSP 
k financovaniu a využitím možností, ktoré 
ponúka jednotný digitálny trh;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 31
Sari Essayah

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. pripomína, že je naliehavo potrebné 
prijať opatrenia priaznivé pre vytváranie a 
podporu inovatívnych priemyselných 
odvetví, a to uľahčením prístupu MSP 
k financovaniu, znížením daňovej a 
administratívnej záťaže a využitím 
možností, ktoré ponúka jednotný digitálny 
trh;

4. pripomína, že je naliehavo potrebné 
prijať opatrenia priaznivé pre vytváranie 
a podporu inovatívnych priemyselných 
odvetví, a to uľahčením prístupu MSP 
k financovaniu, znížením daňovej 
a administratívnej záťaže, ktorá na nich 
dolieha, rozvojom spolupráce medzi 
podnikmi, vzdelávacími inštitúciami 
a výskumnými laboratóriami, a využitím 
možností, ktoré ponúka jednotný digitálny 
trh; 

Or. fi

Pozmeňujúci návrh 32
Jutta Steinruck

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje, že pri rozvoji 
udržateľných obchodných modelov 
a iniciovaní inovácií zvyšujúcich 
efektívnosť využívania zdrojov je vhodné 
podporovať predovšetkým MSP a klasické 
výrobné odvetvia vrátane energeticky 
náročných odvetví;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Philippe Boulland

Návrh stanoviska
Odsek 4a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. odporúča lepšie využívanie programu 
pre podnikanie a inovácie (EIP) 
a Programu pre konkurencieschopnosť 
podnikov a MSP (COSME); 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 34
Philippe Boulland

Návrh stanoviska
Odsek 5a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. navrhuje väčšiu súdržnosť našej 
obchodnej politiky, našej politiky v oblasti 
hospodárskej súťaže a našej priemyselnej 
politiky s cieľom pomôcť MSP 
s pôsobením za hranicami ich krajín 
pôvodu a s prístupom na trhy;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 35
Philippe Boulland

Návrh stanoviska
Odsek 5b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5b. pripomína význam a prínos 
vyžadovania dodržiavania sociálnych 
noriem v rámci rozsiahleho verejného 
obstarávania;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 36
Danuta Jazłowiecka

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. navrhuje vytvorenie informačných 
centier s cieľom zvyšovať informovanosť 
podnikateľov o výhodách zachovania alebo 
premiestnenia ich činnosti v Európe a
optimalizovať využívanie Európskeho 
portálu pracovnej mobility EURES, aby sa 
využili schopnosti mladých Európanov 
hľadajúcich zamestnanie a zabránilo sa 
chybnému vykonávaniu smernice o 
službách a zvyšovaniu sociálneho 
dumpingu.

6. trvá na tom, že je potrebné zvyšovať 
informovanosť podnikateľov o výhodách 
zachovania alebo premiestnenia ich 
činnosti v Európe; navrhuje optimalizovať 
využívanie Európskeho portálu pracovnej 
mobility EURES, aby sa využili schopnosti 
mladých Európanov hľadajúcich 
zamestnanie, a súčasne vyzýva členské 
štáty, aby zlepšili vykonávanie smernice 
o službách a odstránili sociálny dumping.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Phil Bennion

Návrh stanoviska
Odsek 6
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. navrhuje vytvorenie informačných 
centier s cieľom zvyšovať informovanosť 
podnikateľov o výhodách zachovania alebo 
premiestnenia ich činnosti v Európe a
optimalizovať využívanie Európskeho 
portálu pracovnej mobility EURES, aby sa 
využili schopnosti mladých Európanov 
hľadajúcich zamestnanie a zabránilo sa 
chybnému vykonávaniu smernice o 
službách a zvyšovaniu sociálneho 
dumpingu.

6. navrhuje vytvorenie informačných 
centier s cieľom zvyšovať informovanosť 
podnikateľov o výhodách zachovania alebo 
premiestnenia ich činnosti v Európe; 
domnieva sa, že nový dôraz na krátke 
dodávateľské reťazce vytvára nové 
možnosti pre podniky z EÚ v oblasti 
výroby zapĺňajúcej medzery na trhu, a tak 
zvyšuje miestny potenciál rastu; 
konštatuje, že kratšie dodávateľské 
reťazce vedú k zabezpečovaniu výrobkov 
z miestnych zdrojov a vyššej efektivite 
výrobného sektora pri súčasnom rozvoji 
miestnych pracovných príležitostí; 
považuje prípady miestneho nedostatku 
zručností za veľkú výzvu a zdôrazňuje, že 
je nutné optimalizovať využívanie 
Európskeho portálu pracovnej mobility 
EURES, aby sa využili schopnosti mladých 
Európanov hľadajúcich zamestnanie, čo 
povedie k lepšiemu vykonávaniu smernice 
o službách a uľahčí pracovnú mobilitu pri 
súčasnom znižovaní rizika sociálneho 
dumpingu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Karima Delli

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. navrhuje vytvorenie informačných 
centier s cieľom zvyšovať informovanosť 
podnikateľov o výhodách zachovania alebo 
premiestnenia ich činnosti v Európe a 
optimalizovať využívanie Európskeho 
portálu pracovnej mobility EURES, aby sa 
využili schopnosti mladých Európanov 
hľadajúcich zamestnanie a zabránilo sa 
chybnému vykonávaniu smernice o 
službách a zvyšovaniu sociálneho 

6. navrhuje využívať všetky dostupné 
finančné a normatívne nástroje na 
podporu presunu hospodárstva a vyzýva 
na vytvorenie informačných centier 
s cieľom zvyšovať informovanosť 
podnikateľov o výhodách zachovania alebo 
premiestnenia ich činnosti v Európe 
a optimalizovať využívanie Európskeho 
portálu pracovnej mobility EURES, aby sa 
využili schopnosti mladých Európanov 
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dumpingu. hľadajúcich zamestnanie a zabránilo sa 
chybnému vykonávaniu smernice 
o službách a zvyšovaniu sociálneho 
dumpingu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 39
Frédéric Daerden

Návrh stanoviska
Odsek 6a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. navrhuje Komisii, aby dôkladne a po 
jednotlivých odvetviach preštudovala 
pridanú hodnotu európskej priemyselnej 
výroby v rámci celosvetových výrobných 
reťazcov s cieľom určiť, nakoľko sú 
jednotlivé priemyselné odvetvia v našich 
rôznych členských štátoch zakorenené, 
a efektívnejšie vytvoriť spoločnú stratégiu 
obrany európskych priemyselných 
záujmov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 40
Frédéric Daerden

Návrh stanoviska
Odsek 6b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. navrhuje Komisii, aby posúdila, 
nakoľko je prípad, keď skupina 
s celosvetovou pôsobnosťou odmietne 
postúpiť lokalitu, ktorú sa rozhodla 
zatvoriť, inej skupine, ktorá ju môže 
prevziať, alebo verejnému subjektu na 
dočasné verejné prevádzkovanie, v súlade 
s európskym právom v oblasti 
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hospodárskej súťaže;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 41
Frédéric Daerden

Návrh stanoviska
Odsek 6c (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6c. zdôrazňuje, že je potrebné, aby Únia 
dbala v rámci svojich obchodných 
vzťahov o svoje priemyselné záujmy, a to 
pri príprave svojich obchodných dohôd 
alebo svojich právnych predpisov 
o prístupe podnikov z tretích krajín na jej 
verejné trhy, ale aj pri veľmi zriedkavom 
využívaní nástrojov na ochranu pred 
nekalou konkurenciou zo strany podnikov 
z tretích krajín;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 42
Frédéric Daerden

Návrh stanoviska
Odsek 6d (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6d. odporúča Komisii a členským štátom, 
aby zaviedli ustanovenia potrebné na 
vytvorenie európskej priemyselnej 
politiky, ktorú by neoslabovala 
konkurencia medzi členskými štátmi ako 
dnes; odporúča preto príklon k vysokým 
vnútroštátnym normám v sociálnej 
oblasti, ako aj daňovú harmonizáciu;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 43
Frédéric Daerden

Návrh stanoviska
Odsek 6e (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6e. vyzýva členské štáty, aby v prípade 
potenciálnych zmien zmlúv zriadili 
spoločnú priemyselnú politiku 
s ambíciami a prostriedkami 
porovnateľnými so spoločnou 
poľnohospodárskou politikou, to jest 
skutočnú nadnárodnú koordináciu 
v rámci spoločnej stratégie, s významným 
objemom finančných prostriedkov 
a nástrojmi na reguláciu trhov, ktoré 
majú iné veľké obchodné oblasti sveta 
k dispozícii, napríklad menovým 
nástrojom alebo pravidlami pre štátnu 
podporu prispôsobenými potrebám nášho 
priemyslu, pričom je nutné zachovať 
súlad s medzinárodným právom;

Or. fr


