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Pozměňovací návrh 1
Joe Higgins

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že obchodní politika EU 
v multilaterálním rámci WTO 
a transparentního a regulovaného trhu 
vyžaduje výkonnou výrobní základnu 
podpořenou vhodnými odvětvovými 
politikami a orientovanou na růst 
a udržitelný rozvoj; 

1. domnívá se, že obchodní politika EU 
v multilaterálním rámci WTO 
a transparentního a regulovaného trhu 
vyžaduje výrobní základnu podpořenou 
vhodnými odvětvovými politikami 
a orientovanou na ekologicky udržitelný 
růst, rozvoj, investice do výroby a inovací 
nezatěžujících životní prostředí 
a na vytváření slušných pracovních míst 
v rámci Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Jan Zahradil

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. domnívá se, že obchodní politika EU 
v multilaterálním rámci WTO 
a transparentního a regulovaného trhu 
vyžaduje výkonnou výrobní základnu 
podpořenou vhodnými odvětvovými 
politikami a orientovanou na růst 
a udržitelný rozvoj; 

1. domnívá se, že obchodní politika EU 
v multilaterálním rámci WTO 
a transparentního a účinně regulovaného 
trhu vyžaduje výkonnou výrobní základnu 
podpořenou vhodnými odvětvovými 
politikami a orientovanou na růst 
a udržitelný rozvoj;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Joe Higgins

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že inovativní a kvalitní 
průmyslová činnost je nezbytná 
pro obchodní politiku 
a konkurenceschopnost EU
v provázaností se strategií EU 2020 a jako
odpověď na hospodářskou a finanční krizi, 
tj. s cílem snížit nezaměstnanost 
a zadlužení členských států, 
spravedlivějším způsobem přerozdělit 
bohatství a hájit evropský sociální model;

2. je přesvědčen, že inovativní a kvalitní 
průmyslová činnost je nezbytná 
pro obchodní politiku EU a její odpověď 
na hospodářskou a finanční krizi, tj. s cílem 
zastavit „vnitřní devalvaci“ a snížit 
nezaměstnanost, dosáhnout spravedlivého 
rozdělení bohatství a hájit evropský 
sociální model;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Jan Zahradil

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že inovativní a kvalitní 
průmyslová činnost je nezbytná 
pro obchodní politiku 
a konkurenceschopnost EU v provázaností 
se strategií EU 2020 a jako odpověď 
na hospodářskou a finanční krizi, tj. s cílem 
snížit nezaměstnanost a zadlužení 
členských států, spravedlivějším způsobem
přerozdělit bohatství a hájit evropský 
sociální model;

2. je přesvědčen, že inovativní a kvalitní 
průmyslová činnost je nezbytná 
pro obchodní politiku 
a konkurenceschopnost EU v provázaností 
se strategií EU 2020 a jako odpověď 
na hospodářskou a finanční krizi, tj. s cílem 
snížit nezaměstnanost a zadlužení 
členských států, přerozdělit bohatství 
na základě zásluh a zásady 
solidarity a hájit evropský sociální model 
v souladu se zásadou subsidiarity;

Or. en
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Pozměňovací návrh 5
Daniel Caspary

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že inovativní a kvalitní 
průmyslová činnost je nezbytná 
pro obchodní politiku 
a konkurenceschopnost EU v provázaností
se strategií EU 2020 a jako odpověď 
na hospodářskou a finanční krizi, tj. s cílem 
snížit nezaměstnanost a zadlužení 
členských států, spravedlivějším způsobem 
přerozdělit bohatství a hájit evropský 
sociální model;

2. je přesvědčen, že inovativní a kvalitní 
průmyslová činnost je nezbytná 
pro obchodní politiku 
a konkurenceschopnost EU v souladu
se strategií EU 2020 a jako odpověď 
na hospodářskou a finanční krizi a měla 
by se zaměřit na snížení nezaměstnanosti 
a zadlužení členských států, spravedlivější 
přerozdělení bohatství a obhajobu
evropského sociálního modelu;

Or. de

Pozměňovací návrh 6
Joe Higgins

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zastává názor, že průmyslové politiky 
EU by se měly zejména zaměřit 
na podporu výrobních odvětví slučitelných 
s ochranou životního prostředí, 
na ochranu duševního vlastnictvím, 
posílení vlastnictví MSP, na jejich 
internacionalizaci, na uvolnění 
chráněných trhů, na stabilizaci 
obchodních výměn, na právní ochranu 
navenek a na boj proti nekalé 
hospodářské soutěži a proti padělání;

3. zastává názor, že průmyslové politiky 
EU by se měly zejména zaměřit 
na podporu výrobních odvětví slučitelných 
s ochranou životního prostředí, ochranou 
odborů, pracujících a lidských práv a také 
na dodržování zdravotních, 
bezpečnostních a sociálních norem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 7
Daniel Caspary

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zastává názor, že průmyslové politiky 
EU by se měly zejména zaměřit na podporu 
výrobních odvětví slučitelných s ochranou 
životního prostředí, na ochranu duševního 
vlastnictvím, posílení vlastnictví MSP, 
na jejich internacionalizaci, na uvolnění 
chráněných trhů, na stabilizaci obchodních 
výměn, na právní ochranu navenek a na boj 
proti nekalé hospodářské soutěži a proti 
padělání;

3. zastává názor, že průmyslové politiky 
EU by se měly zaměřit zejména na podporu 
výrobních odvětví slučitelných s ochranou 
životního prostředí, na ochranu duševního 
vlastnictví, zlepšení kapitálové situace 
a možnosti financování MSP, na jejich 
internacionalizaci, na uvolnění chráněných 
trhů, na stabilizaci obchodních výměn, 
na právní ochranu navenek a na boj proti 
nekalé hospodářské soutěži, narušování 
trhu a proti padělání;

Or. de

Pozměňovací návrh 8
Jan Zahradil

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zastává názor, že průmyslové politiky 
EU by se měly zejména zaměřit 
na podporu výrobních odvětví slučitelných 
s ochranou životního prostředí, 
na ochranu duševního vlastnictvím, 
posílení vlastnictví MSP, na jejich 
internacionalizaci, na uvolnění chráněných 
trhů, na stabilizaci obchodních výměn, 
na právní ochranu navenek a na boj proti 
nekalé hospodářské soutěži a proti 
padělání;

3. zastává názor, že průmyslové politiky 
EU by se měly zejména zaměřit 
na podporu výrobních odvětví, která šetří 
energii a produkují malé množství uhlíku, 
na ochranu duševního vlastnictvím, 
posílení vlastnictví MSP, na jejich 
internacionalizaci, na uvolnění chráněných 
trhů, na stabilizaci obchodních výměn, 
na podporu právní ochrany evropských 
společností v zahraničí a na boj proti 
nekalé hospodářské soutěži a proti 
padělání;

Or. en
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Pozměňovací návrh 9
Joe Higgins

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že hospodářské oživení 
podpořené rozhodnutími, jež EU přijala 
spolu s členskými státy, podpoří nové 
možnosti pro evropské podniky, jež musí 
stále více soutěžit na světových otevřených 
a transparentních trzích;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Jan Zahradil

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že hospodářské oživení 
podpořené rozhodnutími, jež EU přijala
spolu s členskými státy, podpoří nové 
možnosti pro evropské podniky, jež musí 
stále více soutěžit na světových otevřených 
a transparentních trzích;

4. domnívá se, že hospodářské oživení 
podpořené rozhodnutími, jež přijala EU 
a členské státy, podpoří ve spojení 
se známkami oživení ve světové 
ekonomice nové možnosti pro evropské
podniky, jež musí stále více soutěžit 
na světových otevřených a transparentních 
trzích;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Joe Higgins

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. je si vědom toho, že hospodářská 
a finanční krize způsobila vzestup 
nezaměstnanosti, zejména mezi mladými 
lidmi; trvá na tom, že diskuze o zvyšujícím 
se věku odchodu do důchodu v soukromé 
i veřejné sféře nepřispívá k udržitelné 
pracovněprávní politice v zájmu 
pracujících; 

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Joe Higgins

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje význam mezinárodního 
odborového hnutí při vytváření 
Průmyslové politiky pro éru globalizace, 
která by byla vstřícná k pracujícím; 
poukazuje na tlaky, kterým je vystaveno 
odborové hnutí v důsledku větší 
konkurence v globalizovaném světě; 
vyzývá k užší spolupráci mezi řadovými 
členy odborového hnutí na mezinárodní 
scéně a k tomu, aby byla do nových 
průmyslových výzev pro éru globalizace 
začleněna doporučení odborů s cílem 
vyřešit úkoly budoucnosti; 

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Joe Higgins

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový) 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. poukazuje na neustálou hrozbu ztráty 
pracovních míst v důsledku přesouvání 
výroby do zemí s nízkými mzdami; vyzývá, 
aby byly podniky, které hrozí přesouváním 
výroby, znárodněny za demokratické 
kontroly ze strany pracujících, aby bylo 
možné zabránit deindustrializaci,
zvyšování nezaměstnanosti a snižování 
kupní síly, které jsou důsledkem dané 
situace; 

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Gianluca Susta, Kader Arif

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že mezinárodní 
hospodářská soutěž má pro EU zásadní 
význam a že se zakládá na spravedlivé 
soutěži mezi tuzemskými a zahraničními 
výrobci; zastává proto názor, že je nutné 
zajistit, aby evropské podniky nebyly 
ohroženy nekalými praktikami; 
zdůrazňuje význam účinného systému 
ochrany obchodu a připomíná, 
že v odůvodněných případech je nutné 
využívat nástroje na ochranu obchodu 
vůči zemím, které nedodržují pravidla 
mezinárodního obchodu a dohody 
o volném obchodu s EU;

Or. it
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Pozměňovací návrh 15
Gianluca Susta, Kader Arif

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. zdůrazňuje, že je důležité bránit zájmy 
EU v rámci jednání o budoucích 
obchodních dohodách s cílem chránit 
průmysl a pracovní místa, a žádá, aby byly 
tyto dohody koncipovány tak, aby byly 
součástí průmyslové strategie, která by 
se zakládala na spravedlivé hospodářské 
soutěži; domnívá se rovněž, že by 
se začlenění závazných právních 
ustanovení o sociálních a ekologických 
normách do těchto dohod mělo stát 
běžnou praxí; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Cristiana Muscardini 

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. domnívá se také, že by se v rámci 
hlavních směrů průmyslové politiky EU 
měla zvážit otázka větší jednotnosti 
celních kontrol jakožto nezbytného 
nástroje pro boj proti padělatelství 
a na ochranu evropských spotřebitelů; je 
toho názoru, že průmyslová politika by 
měla zaručit také sjednocení systémů 
výběru cla v zemích na hranici EU, aby 
nedocházelo k vytváření nerovností  
a k poškozování dovozců a aby nebyl 
poškozován rozvoj evropské průmyslové 
struktury.

Or. it
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Pozměňovací návrh 17
Cristiana Muscardini 

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. domnívá se, že je nutné, aby 
průmyslová politika EU zaručovala 
respektování vzájemné povahy 
obchodních pravidel s cílem chránit 
evropské podniky a pravidla obchodu vůči 
hospodářským partnerům 
a konkurentům;

Or. it


