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Pozměňovací návrh 1
Marielle de Sarnez

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že světová hospodářská a 
finanční krize se dotkla především 
evropských malých a středních podniků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Iuliu Winkler

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. připomíná, že malé a střední podniky 
více než větší firmy využívají 
internacionalizaci pro výměnu 
osvědčených postupů, lepší absorpci 
přebytků produkce, zlepšení nabídky 
vstupů prostřednictvím dovozu, a tedy 
vyšší konkurenceschopnost, takže 
vyvážející malé a střední podniky trvale 
dosahují lepších výsledků než stejně velké 
nevyvážející podniky a přinášejí větší 
přírůstky blahobytu pro celé hospodářství 
i spotřebitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Iuliu Winkler

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

1b. odmítá názor, že ochrana malých a 
středních podniků EU před mezinárodní 
konkurencí by jim mohla pomoci růst a 
dosahovat na mezinárodním poli lepších 
výsledků; věří spíše v pozitivní program 
EU pro malé a střední podniky v 
mezinárodních jednáních za účelem 
vzájemného snížení překážek v zájmu 
malých a středních podniků na celém 
světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Elisabeth Köstinger

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá navrhované mapování strategií EU a 
členských států pro poskytování služeb 
podporujících internacionalizaci malých a 
středních podniků; vyjadřuje naději, že tato 
dlouho očekávaná iniciativa bude 
následována opatřeními k zajištění 
harmonizovaného přístupu, který bude 
v souladu se zásadami subsidiarity a 
účinnosti;

3. vítá navrhované mapování struktur a 
programů EU a členských států pro 
poskytování služeb podporujících 
internacionalizaci malých a středních 
podniků; vyjadřuje naději, že tato dlouho 
očekávaná iniciativa bude následována 
opatřeními k zajištění harmonizovaného 
přístupu, který bude v souladu se zásadami 
subsidiarity, efektivnosti a účinnosti;
zdůrazňuje, že je třeba se vyhnout 
zdvojování již existujících služeb nebo 
vytváření struktur, které malé a střední 
podniky vnímají jako složité a matoucí, 
vyžaduje, aby se u každé iniciativy EU 
musela prokázat jasná přidaná hodnota;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Iuliu Winkler
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá navrhované mapování strategií EU a 
členských států pro poskytování služeb 
podporujících internacionalizaci malých a 
středních podniků; vyjadřuje naději, že tato 
dlouho očekávaná iniciativa bude 
následována opatřeními k zajištění 
harmonizovaného přístupu, který bude 
v souladu se zásadami subsidiarity a 
účinnosti;

3. vítá navrhované mapování strategií EU a 
členských států pro poskytování služeb 
podporujících internacionalizaci malých a 
středních podniků; vyjadřuje naději, že tato 
dlouho očekávaná iniciativa bude 
následována opatřeními k zajištění 
harmonizovaného přístupu, který bude 
v souladu se zásadami subsidiarity a 
účinnosti a mít za účel podporu 
racionálního rozdělení činností mezi 
veřejné subjekty a zabránění nárůstu další 
byrokracie;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Jan Zahradil

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá, aby byla podpora malých a 
středních podniků přizpůsobena 
individuálním potřebám každé společnosti, 
protože malé a střední podniky jsou velice 
rozmanité a mají širokou škálu potřeb 
odrážejících jejich velikost, odvětví a 
zeměpisné umístění;

4. vyzývá, aby byla podpora malých a 
středních podniků přizpůsobena 
konkrétním potřebám každého 
průmyslového odvětví, protože malé a 
střední podniky jsou v každém odvětví 
průmyslu EU velice rozmanité a mají 
širokou škálu obchodních potřeb 
odrážejících jejich velikost, oblast činnosti
a zeměpisné umístění;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Elisabeth Köstinger
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Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá, aby byla podpora malých a 
středních podniků přizpůsobena 
individuálním potřebám každé 
společnosti, protože malé a střední podniky 
jsou velice rozmanité a mají širokou škálu 
potřeb odrážejících jejich velikost, odvětví 
a zeměpisné umístění;

4. vyzývá, aby se podpora malých a 
středních podniků řídila požadavky a 
potřebami společností, protože malé a 
střední podniky jsou velice rozmanité a 
mají širokou škálu potřeb odrážejících 
jejich velikost, odvětví a zeměpisné 
umístění;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Marielle de Sarnez

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá, aby byla podpora malých a 
středních podniků přizpůsobena 
individuálním potřebám každé společnosti, 
protože malé a střední podniky jsou velice 
rozmanité a mají širokou škálu potřeb 
odrážejících jejich velikost, odvětví a 
zeměpisné umístění;

4. vyzývá, aby byla podpora malých a 
středních podniků přizpůsobena 
individuálním potřebám každé společnosti, 
protože malé a střední podniky jsou velice 
rozmanité a mají širokou škálu potřeb 
odrážejících jejich velikost, odvětví a 
zeměpisné umístění; požaduje v tomto 
ohledu vytvoření sítě mezi malými a 
středními podniky a velkými společnostmi 
v EU, aby mohly malé a střední podniky 
využít jejich zkušeností, vývozních kapacit 
a schopnosti inovace; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Elisabeth Köstinger

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
legislativní návrh, který členským státům 
uloží pevný závazek zjednodušit všechny 
vnitrostátní postupy týkající se politik na 
podporu internacionalizace malých a 
středních podniků;

5. uznává, že poskytování služeb pro 
jednotlivé firmy na zahraničních trzích je 
v pravomoci členských států; vyzývá proto 
Komisi, aby vytvořila legislativní návrh, 
který členským státům uloží pevný závazek 
zjednodušit všechny vnitrostátní postupy 
týkající se politik na podporu 
internacionalizace malých a středních 
podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Jan Zahradil

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
legislativní návrh, který členským státům 
uloží pevný závazek zjednodušit všechny 
vnitrostátní postupy týkající se politik na 
podporu internacionalizace malých a 
středních podniků;

5. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
vynaložily veškeré úsilí na zjednodušení 
podnikatelského prostředí pro malé a 
střední podniky v úzké spolupráci s 
evropskými sdruženími malých podniků, 
obchodními a průmyslovými komorami a 
dalšími zúčastněnými subjekty na podporu 
jak snížení byrokracie, tak
internacionalizace malých a středních 
podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Silvana Koch-Mehrin

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
legislativní návrh, který členským státům 
uloží pevný závazek zjednodušit všechny 
vnitrostátní postupy týkající se politik na 

5. vyzývá Komisi, aby předložila 
koncepci, která členským státům uloží 
závazek vytvořit náležité podpůrné 
struktury pro malé a střední podniky a
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podporu internacionalizace malých a 
středních podniků;

zjednodušit všechny vnitrostátní postupy 
týkající se politik na podporu 
internacionalizace malých a středních 
podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby vytvořila
legislativní návrh, který členským státům 
uloží pevný závazek zjednodušit všechny 
vnitrostátní postupy týkající se politik na 
podporu internacionalizace malých a 
středních podniků;

5. vyzývá Komisi, aby navrhla doporučení
členským státům, která přinesou návrhy 
na zjednodušení všech vnitrostátních 
postupů týkajících se politik na podporu 
internacionalizace malých a středních 
podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Gianluca Susta

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
legislativní návrh, který členským státům 
uloží pevný závazek zjednodušit všechny 
vnitrostátní postupy týkající se politik na 
podporu internacionalizace malých a 
středních podniků;

5. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
legislativní návrh, který členským státům 
uloží pevný závazek zjednodušit všechny 
vnitrostátní postupy týkající se politik na 
podporu internacionalizace malých a 
středních podniků a posílit jejich ochranu 
proti nekalé hospodářské soutěži na 
třetích trzích;

Or. it
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Pozměňovací návrh 14
Iuliu Winkler

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
legislativní návrh, který členským státům 
uloží pevný závazek zjednodušit všechny
vnitrostátní postupy týkající se politik na 
podporu internacionalizace malých a 
středních podniků;

5. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
legislativní návrh, který členským státům 
uloží pevný závazek zjednodušit všechny 
vnitrostátní postupy týkající se politik na 
podporu internacionalizace malých a 
středních podniků; domnívá se, že tento 
návrh musí být přijat přednostně; uznává, 
že otázka zjednodušení by mohla být 
řešena částečně pomocí testu dopadů na 
malé a střední podniky a posouzení 
předpisů a postupů, které sdělení 
předpokládá, z hlediska 
konkurenceschopnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Marielle de Sarnez

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh
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6. domnívá se, že je nepravděpodobné, že
by větší internetový informační portál a 
větší informovanost o podpůrných 
režimech podstatně zvýšily počet malých a 
středních podniků v EU, které působí 
mezinárodně, pokud nebudou doplněny 
strategií zaměřenou na malé a střední 
podniky, jež dosud nerozpoznaly svůj 
potenciál k mezinárodnímu působení;

6. domnívá se, že je pravděpodobné, že by 
větší internetový informační portál a větší 
informovanost o podpůrných režimech 
podstatně zvýšily počet malých a středních 
podniků v EU, které působí mezinárodně, 
zejména pokud budou doplněny strategií 
zaměřenou na malé a střední podniky, jež 
dosud nerozpoznaly svůj potenciál 
k mezinárodnímu působení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyjadřuje politování nad tím, že se 
sdělení nezabývá obtížemi, s nimiž se malé 
a střední podniky setkávají při zjišťování 
možností zahraničního podnikání a že 
nenavrhuje poskytování návrhů na 
internacionalizaci malým a středním 
podnikům, které určí vlády; domnívá se, 
že by EU měla podporovat pobídky 
aktivního rozvoje malých a středních 
podniků ve strategických odvětvích, 
zejména pokud jde o výrobní činnosti 
s vysokou přidanou hodnotou nabízející 
konkurenční výhodu před rozvíjejícími se 
ekonomikami; zdůrazňuje, že je proto 
třeba určit slibné mezery na trhu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Gianluca Susta

Návrh stanoviska
Bod 7
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyjadřuje politování nad tím, že se 
sdělení nezabývá obtížemi, s nimiž se malé 
a střední podniky setkávají při zjišťování 
možností zahraničního podnikání a že 
nenavrhuje poskytování návrhů na 
internacionalizaci malým a středním 
podnikům, které určí vlády; domnívá se, 
že by EU měla podporovat pobídky 
aktivního rozvoje malých a středních 
podniků ve strategických odvětvích, 
zejména pokud jde o výrobní činnosti 
s vysokou přidanou hodnotou nabízející 
konkurenční výhodu před rozvíjejícími se 
ekonomikami; zdůrazňuje, že je proto 
třeba určit slibné mezery na trhu;

7. domnívá se, že by EU měla, a to i po 
dohodě s členskými státy, podporovat 
opatření na podnícení zejména
strategických odvětví a technologicky 
vyspělejší výroby za účelem posílení 
evropské konkurenceschopnosti; 
zdůrazňuje, že je proto třeba určit slibné 
mezery na trhu;

Or. it

Pozměňovací návrh 18
Jan Zahradil

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyjadřuje politování nad tím, že se 
sdělení nezabývá obtížemi, s nimiž se malé 
a střední podniky setkávají při zjišťování 
možností zahraničního podnikání a že 
nenavrhuje poskytování návrhů na 
internacionalizaci malým a středním 
podnikům, které určí vlády; domnívá se, 
že by EU měla podporovat pobídky 
aktivního rozvoje malých a středních 
podniků ve strategických odvětvích, 
zejména pokud jde o výrobní činnosti 
s vysokou přidanou hodnotou nabízející 
konkurenční výhodu před rozvíjejícími se 
ekonomikami; zdůrazňuje, že je proto třeba 
určit slibné mezery na trhu;

7. vyjadřuje politování nad tím, že se 
sdělení dostatečně nezabývá obtížemi, 
s nimiž se malé a střední podniky setkávají 
při zjišťování možností zahraničního 
podnikání; domnívá se, že je naléhavě 
zapotřebí přijmout ucelenou strategii s 
konkrétními návrhy způsobů a 
prostředků, jak podpořit internacionalizaci 
malých a středních podniků; domnívá se, 
že by EU měla propagovat a podporovat 
pobídky aktivního rozvoje malých a 
středních podniků ve strategických 
odvětvích, zejména pokud jde o výrobní 
činnosti s vysokou přidanou hodnotou 
nabízející konkurenční výhodu před 
rozvíjejícími se ekonomikami a vysoce 
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kvalitní pracovní místa pro evropské 
občany; zdůrazňuje, že je proto třeba určit 
slibné mezery na trhu a podpořit jejich 
rozvoj;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Marielle de Sarnez

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyjadřuje politování nad tím, že se 
sdělení nezabývá obtížemi, s nimiž se malé 
a střední podniky setkávají při zjišťování
možností zahraničního podnikání a že 
nenavrhuje poskytování návrhů na 
internacionalizaci malým a středním 
podnikům, které určí vlády; domnívá se, že 
by EU měla podporovat pobídky aktivního 
rozvoje malých a středních podniků ve 
strategických odvětvích, zejména pokud 
jde o výrobní činnosti s vysokou přidanou 
hodnotou nabízející konkurenční výhodu 
před rozvíjejícími se ekonomikami; 
zdůrazňuje, že je proto třeba určit slibné 
mezery na trhu;

7. vyjadřuje politování nad tím, že se 
sdělení nezabývá obtížemi, s nimiž se malé 
a střední podniky setkávají při nalézání
možností zahraničního podnikání a že 
nenavrhuje poskytování návrhů na 
internacionalizaci malým a středním 
podnikům, které určí vlády; domnívá se, že 
by EU měla podporovat pobídky aktivního 
rozvoje malých a středních podniků ve 
strategických odvětvích, zejména pokud 
jde o výrobní činnosti s vysokou přidanou 
hodnotou nabízející konkurenční výhodu 
před rozvíjejícími se ekonomikami; 
zdůrazňuje, že je proto třeba určit slibné 
mezery na trhu a podporovat výměnu 
osvědčených postupů v souladu s Chartou 
pro malé a střední podniky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 20
Elisabeth Köstinger

Návrh stanoviska
Bod 7
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyjadřuje politování nad tím, že se 
sdělení nezabývá obtížemi, s nimiž se malé 
a střední podniky setkávají při zjišťování 
možností zahraničního podnikání a že 
nenavrhuje poskytování návrhů na 
internacionalizaci malým a středním 
podnikům, které určí vlády; domnívá se, že 
by EU měla podporovat pobídky aktivního 
rozvoje malých a středních podniků ve 
strategických odvětvích, zejména pokud 
jde o výrobní činnosti s vysokou přidanou 
hodnotou nabízející konkurenční výhodu 
před rozvíjejícími se ekonomikami; 
zdůrazňuje, že je proto třeba určit slibné 
mezery na trhu;

7. vyjadřuje politování nad tím, že se 
sdělení nezabývá obtížemi, s nimiž se malé 
a střední podniky setkávají při zjišťování 
možností zahraničního podnikání a že 
nenavrhuje poskytování návrhů na 
internacionalizaci malým a středním 
podnikům, které určí vlády; domnívá se, že 
by EU měla podporovat pobídky aktivního 
rozvoje malých a středních podniků ve 
strategických odvětvích tím, že již 
existujícím iniciativám dodá přidanou 
hodnotu, zejména pokud jde o výrobní 
činnosti s vysokou přidanou hodnotou 
nabízející konkurenční výhodu před 
rozvíjejícími se ekonomikami; zdůrazňuje, 
že je proto třeba určit slibné mezery na 
trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Silvana Koch-Mehrin

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyjadřuje politování nad tím, že se 
sdělení nezabývá obtížemi, s nimiž se malé 
a střední podniky setkávají při zjišťování 
možností zahraničního podnikání a že 
nenavrhuje poskytování návrhů na 
internacionalizaci malým a středním 
podnikům, které určí vlády; domnívá se, že 
by EU měla podporovat pobídky aktivního 
rozvoje malých a středních podniků ve 
strategických odvětvích, zejména pokud 
jde o výrobní činnosti s vysokou přidanou 
hodnotou nabízející konkurenční výhodu 
před rozvíjejícími se ekonomikami; 
zdůrazňuje, že je proto třeba určit slibné 
mezery na trhu;

7. vyjadřuje politování nad tím, že se 
sdělení nezabývá obtížemi, s nimiž se malé 
a střední podniky setkávají při zjišťování 
možností zahraničního podnikání a že 
nenavrhuje poskytování návrhů na 
internacionalizaci malým a středním 
podnikům; domnívá se, že by EU měla 
podporovat pobídky aktivního rozvoje 
malých a středních podniků ve 
strategických odvětvích, zejména pokud 
jde o výrobní činnosti s vysokou přidanou 
hodnotou nabízející konkurenční výhodu 
před rozvíjejícími se ekonomikami; 
zdůrazňuje, že je proto třeba určit slibné 
mezery na trhu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 22
Iuliu Winkler

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyjadřuje politování nad tím, že se 
sdělení nezabývá obtížemi, s nimiž se malé 
a střední podniky setkávají při zjišťování 
možností zahraničního podnikání a že
nenavrhuje poskytování návrhů na 
internacionalizaci malým a středním 
podnikům, které určí vlády; domnívá se, že 
by EU měla podporovat pobídky aktivního 
rozvoje malých a středních podniků ve 
strategických odvětvích, zejména pokud 
jde o výrobní činnosti s vysokou přidanou 
hodnotou nabízející konkurenční výhodu 
před rozvíjejícími se ekonomikami; 
zdůrazňuje, že je proto třeba určit slibné 
mezery na trhu;

7. domnívá se, že i když se sdělení snaží 
zabývat obtížemi, s nimiž se malé a střední 
podniky setkávají při zjišťování možností 
zahraničního podnikání, dostatečně 
nezdůrazňuje, že poskytování usměrnění a
návrhů na internacionalizaci malým a 
středním podnikům, které určí vlády, je 
možným způsobem veřejné činnosti, za 
který by mohly nést odpovědnost členské 
státy; domnívá se, že by EU měla 
podporovat pobídky aktivního rozvoje 
malých a středních podniků ve 
strategických odvětvích, zejména pokud 
jde o výrobní činnosti s vysokou přidanou 
hodnotou nabízející konkurenční výhodu 
před rozvíjejícími se ekonomikami; 
zdůrazňuje, že je proto třeba určit slibné 
mezery na trhu, což se již začalo 
začleňovat do jiných dokumentů politik 
EU, jako je zpráva skupiny na vysoké 
úrovni o klíčových technologiích;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Gianluca Susta

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
schválily jednotná asistenční místa pro 
vývozce na místní úrovni a spolupracovaly 
přitom s podniky, aby tak malé a střední 
podniky mohly ve svém mateřském jazyce 
získat informace o možnostech vývozu, 

8. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
schválily jednotnou síť asistenčních míst
pro vývozce na místní úrovni a 
spolupracovaly přitom s podniky, 
obchodními komorami, vysokými školami 
a dalšími zúčastněnými stranami, aby tak 
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překážkách a konkurentech na trzích třetích 
zemí, jež budou moci okamžitě využít;

malé a střední podniky mohly mít 
k dispozici jediné snadno identifikovatelné 
kontaktní místo a mohly ve svém 
mateřském jazyce získat na míru upravené 
poradenství, ekonomické analýzy 
zahraničních trhů a informace o 
možnostech vývozu, obchodních 
překážkách a konkurentech na trzích třetích 
zemí, jež budou moci okamžitě využít;

Or. it

Pozměňovací návrh 24
Jan Zahradil

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
schválily jednotná asistenční místa pro 
vývozce na místní úrovni a spolupracovaly 
přitom s podniky, aby tak malé a střední 
podniky mohly ve svém mateřském jazyce 
získat informace o možnostech vývozu, 
překážkách a konkurentech na trzích třetích 
zemí, jež budou moci okamžitě využít;

8. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
schválily jednotná asistenční místa pro 
vývozce na místní úrovni a spolupracovaly 
přitom s podniky, aby tak malé a střední 
podniky mohly ve svém mateřském jazyce 
získat informace o možnostech vývozu, 
existujících překážkách obchodu (celních i 
necelních), ochraně investic, platných 
ustanoveních o řešení sporů a 
konkurentech na trzích třetích zemí, jež 
budou moci okamžitě využít;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Marielle de Sarnez

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
schválily jednotná asistenční místa pro 
vývozce na místní úrovni a spolupracovaly 
přitom s podniky, aby tak malé a střední 

8. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
schválily jednotná asistenční místa pro 
vývozce na místní úrovni a spolupracovaly 
přitom s podniky a jejich zastoupeními 
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podniky mohly ve svém mateřském jazyce 
získat informace o možnostech vývozu, 
překážkách a konkurentech na trzích třetích 
zemí, jež budou moci okamžitě využít;

(obchodní komory, profesní komory, ...), 
aby tak malé a střední podniky mohly ve 
svém mateřském jazyce získat informace o 
možnostech vývozu, administrativních 
postupech, překážkách a konkurentech na 
trzích třetích zemí, jež budou moci 
okamžitě využít;

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
Iuliu Winkler

Návrh stanoviska
Bod 8

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

8. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
schválily jednotná asistenční místa pro 
vývozce na místní úrovni a spolupracovaly 
přitom s podniky, aby tak malé a střední 
podniky mohly ve svém mateřském jazyce 
získat informace o možnostech vývozu, 
překážkách a konkurentech na trzích třetích 
zemí, jež budou moci okamžitě využít;

8. naléhavě vyzývá členské státy, aby 
schválily jednotná asistenční místa pro 
vývozce na místní a regionální úrovni a 
spolupracovaly přitom s podniky, aby tak 
malé a střední podniky mohly ve svém 
mateřském jazyce získat informace o 
pomoci, možnostech vývozu, překážkách a 
konkurentech na trzích třetích zemí, jež 
budou moci okamžitě využít;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Iuliu Winkler

Návrh stanoviska
Bod 9

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9. doporučuje, aby se více informací 
zaměřovalo na malé podniky a 
mikropodniky, jež jsou skupinou malých a 
středních podniků, které mají nejslabší 
povědomí o svém vývozním potenciálu a 

9. doporučuje, aby se více informací 
zaměřovalo na malé podniky a 
mikropodniky, jež jsou skupinou malých a 
středních podniků, která jenejméně aktivní 
na mezinárodní úrovni a má nejslabší 
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ziscích, jež by jim mohla přinést 
internacionalizace;

povědomí o svém vývozním potenciálu a 
ziscích, jež by jim mohla přinést 
internacionalizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Iuliu Winkler

Návrh stanoviska
Bod 9 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že by sdělení mělo uznat 
rozdíly mezi odvětvími, protože 
internacionalizace malých a středních 
podniků v oblasti služeb je zcela jiná než 
internacionalizace malých a středních 
podniků v oblasti výroby; upozorňuje, že 
mnohé malé a střední podniky z oblasti 
služeb, které představují většinu malých a 
středních podniků, často nepotřebují 
dosáhnout minimální kritické velikosti 
pro zahájení vývozu a měly by prospěch 
hlavně z otevřenějších předpisů a přístupu 
k informačním a telekomunikačním 
technologiím v cílových zemích, zatímco 
průmyslové malé a střední podniky by 
měly větší prospěch z lepších podmínek v 
logistice dopravy a usnadnění obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Iuliu Winkler

Návrh stanoviska
Bod 9 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

9b. upozorňuje, že většina veřejných 
politik na podporu internacionalizace 
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malých a středních podniků v EU se 
zaměřuje na výrobu, a doporučuje proto, 
aby došlo k jejich úpravě, při níž se 
zohlední odlišné potřeby malých a 
středních podniků z oblasti služeb; 
podporuje především přehodnocení 
požadavku minimální velikosti u 
podpůrných programů pro malé a střední 
podniky, jež se obvykle opíraly o vývozní 
model průmyslových malých a středních 
podniků, u něhož potenciál firmy v oblasti 
internacionalizace vyplývá z dosažení 
kritické velikosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Marielle de Sarnez

Návrh stanoviska
Bod 10

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

10. trvá na tom, že nástroje, jež jsou 
v současnosti k dispozici všem vyvážejícím 
podnikům v EU, jako je databáze o 
přístupu na trhy a asistenční služba pro 
vývozce „Export Helpdesk“, by měly být 
přizpůsobeny potřebám malých a středních 
podniků; oceňuje zřízení asistenční služby 
pro otázky ochrany obchodu určené malým 
a středním podnikům („SME TDI 
helpdesk“);

10. trvá na tom, že nástroje, jež jsou 
v současnosti k dispozici všem vyvážejícím 
podnikům v EU, jako je databáze o 
přístupu na trhy a asistenční služba pro 
vývozce „Export Helpdesk“, by měly být 
přizpůsobeny potřebám malých a středních 
podniků; oceňuje zřízení asistenční služby 
pro otázky ochrany obchodu určené malým 
a středním podnikům („SME TDI 
helpdesk“); doporučuje větší soudržnost 
mezi jednotlivými podpůrnými 
strukturami evropských malých a 
středních podniků ve třetích zemích;

Or. fr

Pozměňovací návrh 31
Jan Zahradil
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Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje politování nad tím, že
sdělení neplánuje řešení na úrovni EU, 
která by pomohla malým a středním 
podnikům překonat nedostatek pracovního 
kapitálu, zejména kapitálu potřebného 
k počáteční investici a zahájení financování 
vývozů;

11. domnívá se, že by se měla navrhnout a 
prostřednictvím společné obchodní 
politiky EU provést praktická a nákladově 
efektivní řešení, která by pomohla malým a 
středním podnikům překonat nedostatek 
pracovního kapitálu, zejména kapitálu 
potřebného k počáteční investici a zahájení 
financování vývozů;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Iuliu Winkler

Návrh stanoviska
Bod 11

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

11. vyjadřuje politování nad tím, že sdělení 
neplánuje řešení na úrovni EU, která by 
pomohla malým a středním podnikům 
překonat nedostatek pracovního kapitálu, 
zejména kapitálu potřebného k počáteční 
investici a zahájení financování vývozů;

11. vyjadřuje politování nad tím, že sdělení 
neplánuje řešení, která by pomohla malým 
a středním podnikům překonat nedostatek 
pracovního kapitálu, zejména kapitálu 
potřebného k počáteční investici a zahájení 
financování vývozů, což by mohlo být ve 
formě řešení EU, pokud mapování ukáže, 
že je to nutné a možné;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Elisabeth Köstinger

Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že na trzích třetích zemí 12. domnívá se, že na trzích třetích zemí 
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jsou potřebné služby pro malé a střední 
podniky na úrovni EU; vybízí ke 
spolupráci mezi odborníky ve veřejném i 
soukromém sektoru, včetně týmů pro 
přístup na trh na úrovni EU; souhlasí s tím, 
že malé a střední podniky z menších a 
novějších členských států jsou v nevýhodě, 
protože mohou na některých trzích třetích 
zemí postrádat diplomatické zastoupení či 
zkušené partnery nebo obojí;

jsou potřebné iniciativy EU, pokud se 
prokáže přidaná hodnota nebo selhání 
trhu; vybízí ke spolupráci mezi odborníky 
ve veřejném i soukromém sektoru, včetně 
týmů pro přístup na trh na úrovni EU; 
souhlasí s tím, že malé a střední podniky 
z některých menších a novějších členských 
států čelí specifickým výzvám, protože 
mohou na některých trzích třetích zemí 
postrádat diplomatické zastoupení či 
zkušené partnery nebo obojí; zdůrazňuje, 
že iniciativy EU však nesmí zasahovat do 
hospodářské soutěže mezi jednotlivými 
společnostmi z různých členských států na 
třetích trzích poskytnutím přímých či 
nepřímých dotací na základě výběru dle 
původu společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Silvana Koch-Mehrin

Návrh stanoviska
Bod 12

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12. domnívá se, že na trzích třetích zemí 
jsou potřebné služby pro malé a střední 
podniky na úrovni EU; vybízí ke 
spolupráci mezi odborníky ve veřejném i 
soukromém sektoru, včetně týmů pro 
přístup na trh na úrovni EU; souhlasí s tím, 
že malé a střední podniky z menších a 
novějších členských států jsou v nevýhodě, 
protože mohou na některých trzích třetích 
zemí postrádat diplomatické zastoupení či 
zkušené partnery nebo obojí;

12. domnívá se, že na trzích třetích zemí 
jsou při efektivním využívání stávajících 
vnitrostátních struktur potřebné služby 
pro malé a střední podniky na úrovni EU; 
vybízí ke spolupráci mezi odborníky ve 
veřejném i soukromém sektoru, včetně 
týmů pro přístup na trh na úrovni EU; 
souhlasí s tím, že malé a střední podniky 
z menších a novějších členských států jsou 
v nevýhodě, protože mohou na některých 
trzích třetích zemí postrádat diplomatické 
zastoupení či zkušené partnery nebo obojí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 35
Gianluca Susta

Návrh stanoviska
Bod 12 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12a. domnívá se, že by měla být 
reorganizována a posílena síť služeb a 
příležitostí pro malé a střední podniky na 
zahraničních trzích, které jsou 
považovány za prioritní a lépe chráněné; 
vyjadřuje naději, že se u delegací EU 
vytvoří úřady ad hoc schopné poskytovat 
specializovanou pomoc s ohledem na 
specifika a problémy existující 
v příslušných zemích (dodržování práv 
duševního vlastnictví, existence necelních 
překážek, místní právní úpravy, 
regulativní normy, certifikace,…), 
poskytovat právní ochranu a usnadňovat 
vytváření kontaktů a sítí mezi evropskými 
malými a středními podniky a vývozními 
konsorcii ve třetích zemích;

Or. it

Pozměňovací návrh 36
Elisabeth Köstinger

Návrh stanoviska
Bod 12 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že internacionalizace 
malých a středních podniků je proces a k 
tomu, aby byl úspěšný, potřebují 
především malé a střední podniky 
podpůrné služby na místní úrovni, nejen 
na třetích trzích; uznává, že na třetích 
trzích mohou tomuto procesu přinést 
podstatnou přidanou hodnotu například 
společná lobby EU, obchodní politika, 
snahy o přístup na trh či doplňkové 
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programy pro případ selhání trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Marielle de Sarnez

Návrh stanoviska
Bod 13

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13. doporučuje, aby byla rozšířena centra 
EU pro malé a střední podniky a vybavena 
společnými asistenčními službami 
uzpůsobenými jejich potřebám a aby byla 
umístěna v blízkosti míst, kde malé a 
střední podniky skutečně začínají 
obchodovat a kde představují přidanou 
hodnotu pro asistenční služby, které jsou 
již v členských státech v provozu;

13. doporučuje, aby byla rozšířena centra 
EU pro malé a střední podniky a vybavena 
jednotnými společnými asistenčními 
službami s jedinou správní kontaktní 
osobou pro daný podnik, která mu bude 
pomáhat, informovat ho o jeho právech a 
předcházet sankcím; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 38
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh stanoviska
Bod 13

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13. doporučuje, aby byla rozšířena centra
EU pro malé a střední podniky a vybavena
společnými asistenčními službami 
uzpůsobenými jejich potřebám a aby byla 
umístěna v blízkosti míst, kde malé a 
střední podniky skutečně začínají 
obchodovat a kde představují přidanou 
hodnotu pro asistenční služby, které jsou 
již v členských státech v provozu;

13. doporučuje, aby nové iniciativy EU ve 
třetích zemích zajistily společné asistenční 
služby uzpůsobené jejich potřebám a
umístěné poblíž míst, kde malé a střední 
podniky skutečně působí; tyto iniciativy 
EU by měly poskytovat přidanou hodnotu 
pro podobné iniciativy členských států, 
které již ve třetích zemí fungují, a měly by 
proto úzce spolupracovat s asistenčními 
službami členských států;

Or. en
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Pozměňovací návrh 39
Elisabeth Köstinger

Návrh stanoviska
Bod 13

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

13. doporučuje, aby byla rozšířena centra
EU pro malé a střední podniky a vybavena 
společnými asistenčními službami 
uzpůsobenými jejich potřebám a aby byla
umístěna v blízkosti míst, kde malé a 
střední podniky skutečně začínají 
obchodovat a kde představují přidanou 
hodnotu pro asistenční služby, které jsou 
již v členských státech v provozu;

13. doporučuje, aby bylo před zahájením 
jakýchkoli nových iniciativ EU provedeno 
hodnocení stávajících center EU pro malé 
a střední podniky, zda pracují efektivně a 
účinně a zda dodržují hlavní zásady; 
naléhavě vyzývá, aby byly všechny 
asistenční služby EU umístěny v blízkosti 
míst, kde malé a střední podniky skutečně 
začínají obchodovat a kde představují
přidanou hodnotu pro asistenční služby, 
které jsou již v členských státech 
v provozu;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Gianluca Susta

Návrh stanoviska
Bod 14

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

14. vyzývá k přesnější definici prioritních 
trhů pro malé a střední podniky na základě 
programu pro obchodní vyjednávání EU; 
za hlavní kritéria, podle nichž by měl 
vzniknout seznam prioritních trhů, 
považuje růst trhů hostitelských zemí a 
mezery ve stávajících podpůrných 
systémech; doporučuje, aby na tento 
seznam byly přidány země sousedící s EU, 
protože většina malých a středních 
podniků nejprve směřuje své vývozy 
k obchodním partnerům v sousedních 
zemích, jako je Moldavská republika a 
země západního Balkánu jako Srbsko, 
jimž byl nedávno udělen status 

14. vyzývá k přesnější definici prioritních 
trhů pro malé a střední podniky na základě 
programu pro obchodní vyjednávání EU; 
za hlavní kritéria, podle nichž by měl 
vzniknout seznam prioritních trhů, 
považuje růst trhů hostitelských zemí a 
mezery ve stávajících podpůrných 
systémech; označuje trhy sousedních zemí 
a kandidátských zemí – zejména zemí 
západního Balkánu a Středomoří –za 
prioritní trhy, na nichž mohou malé a 
střední podniky sehrát obzvláště důležitou 
roli z hlediska růstu a stability regionů;
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kandidátské země EU;

Or. it

Pozměňovací návrh 41
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh stanoviska
Bod 14

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

14. vyzývá k přesnější definici prioritních 
trhů pro malé a střední podniky na základě 
programu pro obchodní vyjednávání EU; 
za hlavní kritéria, podle nichž by měl 
vzniknout seznam prioritních trhů, 
považuje růst trhů hostitelských zemí a 
mezery ve stávajících podpůrných 
systémech; doporučuje, aby na tento 
seznam byly přidány země sousedící s EU, 
protože většina malých a středních podniků 
nejprve směřuje své vývozy k obchodním 
partnerům v sousedních zemích, jako je 
Moldavská republika a země západního 
Balkánu jako Srbsko, jimž byl nedávno 
udělen status kandidátské země EU;

14. vyzývá k přesnější definici prioritních 
trhů pro malé a střední podniky na základě 
programu pro obchodní vyjednávání EU; 
za hlavní kritéria, podle nichž by měl 
vzniknout seznam prioritních trhů, 
považuje růst trhů hostitelských zemí a 
mezery ve stávajících podpůrných 
systémech; doporučuje, aby na tento 
seznam byly přidány země sousedící s EU, 
protože většina malých a středních podniků 
nejprve směřuje své vývozy k obchodním 
partnerům v sousedních zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Silvana Koch-Mehrin

Návrh stanoviska
Bod 14

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

14. vyzývá k přesnější definici prioritních 
trhů pro malé a střední podniky na základě 
programu pro obchodní vyjednávání EU; 
za hlavní kritéria, podle nichž by měl 
vzniknout seznam prioritních trhů, 

14. vyzývá k přesnější definici prioritních 
trhů pro malé a střední podniky na základě 
programu pro obchodní vyjednávání EU; 
za hlavní kritéria, podle nichž by měl 
vzniknout seznam prioritních trhů, 
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považuje růst trhů hostitelských zemí a 
mezery ve stávajících podpůrných 
systémech; doporučuje, aby na tento 
seznam byly přidány země sousedící s EU, 
protože většina malých a středních podniků 
nejprve směřuje své vývozy k obchodním 
partnerům v sousedních zemích, jako je 
Moldavská republika a země západního 
Balkánu jako Srbsko, jimž byl nedávno 
udělen status kandidátské země EU;

považuje růst trhů hostitelských zemí a 
mezery ve stávajících podpůrných 
systémech; doporučuje, aby na tento 
seznam byly přidány země sousedící s EU, 
protože většina malých a středních podniků 
nejprve směřuje své vývozy k obchodním 
partnerům v sousedních zemích, zejména 
země se statusem kandidátské země EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Iuliu Winkler

Návrh stanoviska
Bod 14

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

14. vyzývá k přesnější definici prioritních 
trhů pro malé a střední podniky na základě 
programu pro obchodní vyjednávání EU; 
za hlavní kritéria, podle nichž by měl 
vzniknout seznam prioritních trhů, 
považuje růst trhů hostitelských zemí a 
mezery ve stávajících podpůrných 
systémech; doporučuje, aby na tento 
seznam byly přidány země sousedící s EU, 
protože většina malých a středních podniků 
nejprve směřuje své vývozy k obchodním 
partnerům v sousedních zemích, jako je 
Moldavská republika a země západního 
Balkánu jako Srbsko, jimž byl nedávno 
udělen status kandidátské země EU;

14. vyzývá k přesnější definici prioritních 
trhů pro malé a střední podniky na základě 
programu pro obchodní vyjednávání EU; 
připomíná, že prioritní trhy by měly 
samozřejmě zahrnovat rychle rostoucí 
trhy, jako jsou například země BRIC, ale 
musí vzít také v úvahu, jak malé a střední 
podniky vnímají možnosti 
internacionalizace v rozvinutých zemích a 
sousedících regionech; za hlavní kritéria, 
podle nichž by měl vzniknout seznam 
prioritních trhů, proto považuje růst trhů 
hostitelských zemí a mezery ve stávajících 
podpůrných systémech; doporučuje, aby na 
tento seznam byly přidány země sousedící 
s EU, protože většina malých a středních 
podniků nejprve směřuje své vývozy 
k obchodním partnerům v sousedních 
zemích, jako je Moldavská republika a 
země západního Balkánu jako Srbsko, jimž 
byl nedávno udělen status kandidátské 
země EU;

Or. en



PE489.401v01-00 26/33 AM\901371CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 44
Gianluca Susta

Návrh stanoviska
Bod 15

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15. naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila, 
že při všech obchodních vyjednáváních 
budou zohledňovány specifické potřeby a 
zájmy malých a středních podniků; 
podporuje reformu vícestranného rámce 
pro zapojení malých a středních podniků 
do Světové obchodní organizace a pro 
zajištění rychlejší arbitráže a řešení sporů 
pro malé a střední podniky;

15. naléhavě vyzývá Komisi, aby přijala 
legislativní opatření k posílení 
konkurenceschopnosti evropské výroby, a 
nasměrovala ji k ústřední roli, kterou mají 
činnosti malých a středních podniků. 
Zavazuje Komisi, aby přijala další 
iniciativy v rámci Světové obchodní 
organizace za účelem stále efektivnější a 
lépe zajištěné ochrany malých a středních 
podniků na světových trzích;

Or. it

Pozměňovací návrh 45
Iuliu Winkler

Návrh stanoviska
Bod 15

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15. naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila, 
že při všech obchodních vyjednáváních 
budou zohledňovány specifické potřeby a 
zájmy malých a středních podniků; 
podporuje reformu vícestranného rámce 
pro zapojení malých a středních podniků 
do Světové obchodní organizace a pro 
zajištění rychlejší arbitráže a řešení sporů 
pro malé a střední podniky;

15. naléhavě vyzývá Komisi, aby zajistila, 
že při všech obchodních vyjednáváních 
budou zohledňovány specifické potřeby a 
zájmy malých a středních podniků; 
poznamenává, že by to znamenalo určit 
oblasti jednání, jejichž problémy se týkají 
více malých a středních podniků než 
jiných kategorií podniků, a zaměřit se na 
ně při vyjednávání obchodních dohod se 
třetími zeměmi; podporuje reformu 
vícestranného rámce pro zapojení malých a 
středních podniků do Světové obchodní 
organizace a pro zajištění rychlejší 
arbitráže a řešení sporů pro malé a střední 
podniky;

Or. en
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Pozměňovací návrh 46
Iuliu Winkler

Návrh stanoviska
Bod 15 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje, že investování v 
zahraničí je pro malé a střední podniky 
nejnáročnější formou internacionalizace; 
doporučuje, aby EU v budoucnu při 
jednání o dvoustranných investičních 
dohodách zohlednila potřeby malých a 
středních podniků týkající se větší 
bezpečnosti jejich přímých zahraničních 
investic;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Yannick Jadot

Návrh stanoviska
Bod 15 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15a. domnívá se, že stejně důležitá jako 
pomoc malým a středním podnikům, které 
chtějí působit na mezinárodní scéně, je 
jejich účinná ochrana před nekalými 
obchodními praktikami partnerských zemí 
EU; domnívá se, že internacionalizace a 
ochrana jsou dvě strany jedné mince 
globalizačního procesu 

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Yannick Jadot
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Návrh stanoviska
Bod 15 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

15b. považuje lepší, levnější a rychlejší 
přístup malých a středních podniků 
k antidumpingovým postupům za klíč 
k účinnější ochraně malých a středních 
podniků před nekalými obchodními 
praktikami obchodních partnerů; vyzývá 
Komisi, aby tuto věc vzala řádně v úvahu 
při reformování nástrojů EU na ochranu 
obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Marielle de Sarnez

Návrh stanoviska
Bod 16

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

16. vyzývá ke konkrétním iniciativám ze 
strany EU, které by posílily ochranu práv 
duševního vlastnictví malých a středních 
podniků v třetích zemích, jak toho bylo 
dosaženo pomocí asistenční služby pro 
malé a střední podniky týkající se otázek 
práv duševního vlastnictví v Číně;

16. vyjadřuje politování nad tím, že 
evropské malé a střední podniky nemají 
dostatečné prostředky pro účinný boj proti 
porušování práv duševního vlastnictví;
vyzývá ke konkrétním iniciativám ze 
strany EU, které by posílily ochranu práv 
duševního vlastnictví malých a středních 
podniků v třetích zemích, jak toho bylo 
dosaženo pomocí asistenční služby pro 
malé a střední podniky týkající se otázek 
práv duševního vlastnictví v Číně; přeje si, 
aby velké rozvíjející se hospodářské 
mocnosti pokračovaly v provádění 
platného mezinárodního práva v oblasti 
ochrany práv duševního vlastnictví a 
především boje proti padělání a pirátství 
do svých vnitrostátních právních 
předpisů; vyzývá Komisi a členské státy k 
posílení celní spolupráce v EU a se třetími 
zeměmi při zabavování padělaného zboží a 
zjednodušování celních postupů;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 50
Gianluca Susta

Návrh stanoviska
Bod 16

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

16. vyzývá ke konkrétním iniciativám ze 
strany EU, které by posílily ochranu práv 
duševního vlastnictví malých a středních 
podniků v třetích zemích, jak toho bylo 
dosaženo pomocí asistenční služby pro 
malé a střední podniky týkající se otázek 
práv duševního vlastnictví v Číně;

16. vyzývá ke konkrétním iniciativám ze 
strany EU, které by posílily ochranu práv 
duševního vlastnictví malých a středních 
podniků v třetích zemích, jak toho bylo 
dosaženo pomocí asistenční služby pro 
malé a střední podniky týkající se otázek 
práv duševního vlastnictví v Číně; a 
naléhavě žádá Komisi, aby zřídila 
podobné nástroje rovněž na dalších 
prioritních trzích;

Or. it

Pozměňovací návrh 51
Elisabeth Köstinger

Návrh stanoviska
Bod 16

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

16. vyzývá ke konkrétním iniciativám ze 
strany EU, které by posílily ochranu práv 
duševního vlastnictví malých a středních 
podniků v třetích zemích, jak toho bylo 
dosaženo pomocí asistenční služby pro 
malé a střední podniky týkající se otázek 
práv duševního vlastnictví v Číně;

16. vyzývá ke konkrétním iniciativám ze 
strany EU, které by posílily ochranu práv 
duševního vlastnictví malých a středních 
podniků v třetích zemích; asistenční služby 
pro malé a střední podniky týkající se práv 
duševního vlastnictví v Číně by proto 
mohly fungovat jako vzor, pokud by byly 
pomocí hodnotícího postupu řádně 
optimalizovány;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Iuliu Winkler
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Návrh stanoviska
Bod 16

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

16. vyzývá ke konkrétním iniciativám ze 
strany EU, které by posílily ochranu práv 
duševního vlastnictví malých a středních 
podniků v třetích zemích, jak toho bylo 
dosaženo pomocí asistenční služby pro 
malé a střední podniky týkající se otázek 
práv duševního vlastnictví v Číně;

16. vyzývá ke konkrétním iniciativám ze 
strany EU, které by posílily ochranu práv 
duševního vlastnictví malých a středních 
podniků v třetích zemích, jak toho bylo 
dosaženo pomocí asistenční služby pro 
malé a střední podniky týkající se otázek 
práv duševního vlastnictví v Číně a nyní se 
v rámci pilotního testování rozšiřuje na 
vybrané země sdružení ASEAN a na 
jihoamerické země;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Marielle de Sarnez

Návrh stanoviska
Bod 17

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

17. očekává, že Komise přijme iniciativu, 
která zajistí, že malé a střední podniky 
v EU budou mít přístup k zadávání 
veřejných zakázek na trzích třetích zemí za 
stejných podmínek jako jiné společnosti;

17. očekává, že Komise přijme iniciativu, 
která zajistí, že malé a střední podniky 
v EU budou mít přístup k zadávání 
veřejných zakázek na trzích třetích zemí za 
stejných podmínek jako jiné společnosti;
žádá, aby EU vypracovala společnou 
ambiciózní průmyslovou politiku 
založenou na podnícení výzkumu a 
inovací, využívající inovační financování, 
jako jsou projektové dluhopisy, a 
podporující rozvoj malých a středních 
podniků, zejména prostřednictvím 
přístupu k veřejným zakázkám, aby si 
zachovala konkurenceschopnost vůči 
novým významným aktérům v oblasti 
průmyslu a výzkumu; vyzývá EU, aby 
zhodnotila evropskou výrobu tím, že 
spotřebitelům poskytne kvalitnější 
informace, zejména přijetím nařízení o 



AM\901371CS.doc 31/33 PE489.401v01-00

CS

označování původu, pokud jde o uvádění 
země původu u výrobků dovážených do 
EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 54
Iuliu Winkler

Návrh stanoviska
Bod 17

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

17 očekává, že Komise přijme iniciativu, 
která zajistí, že malé a střední podniky 
v EU budou mít přístup k zadávání 
veřejných zakázek na trzích třetích zemí za 
stejných podmínek jako jiné společnosti;

17. očekává, že Komise přijme iniciativu, 
která zajistí, že malé a střední podniky 
v EU budou mít přístup k zadávání 
veřejných zakázek na trzích třetích zemí za 
stejných podmínek jako jiné společnosti;
doufá, že nedávno zveřejněný návrh 
nařízení o trhu EU v oblasti veřejných 
zakázek podpoří vzájemnou otevřenost, 
z čehož by měly těžit malé a střední 
podniky v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Iuliu Winkler

Návrh stanoviska
Bod 17 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

17a. připomíná, že mezinárodní 
spolupráce v oblasti právních předpisů a 
norem je velmi přínosná pro 
internacionalizaci malých a středních 
podniků, neboť odstraňuje část 
počátečních nákladů, které tyto firmy 
musí investovat, aby mohly prodávat zboží 
či služby na třetích trzích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 56
Yannick Jadot

Návrh stanoviska
Bod 17 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

17a. domnívá se, že zadávání veřejných 
zakázek představuje účinný nástroj 
veřejné politiky, zejména na nižší než 
celostátní úrovni, pro podporu kapacit 
technických inovací domácích malých a 
středních podniků a pro zajištění jejich 
růstu na velikost potřebnou k zahájení 
internacionalizace; vyzývá Komisi, aby při 
reformě předpisů EU o zadávání 
veřejných zakázek zachovala stávající 
prahové hodnoty a kritéria udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Iuliu Winkler

Návrh stanoviska
Bod 18

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

18. oceňuje iniciativy na posílení 
mezipodnikových kontaktů, které jsou 
obsaženy ve dvoustranných dohodách o 
volném obchodu; připomíná, že problémy 
související s vyhledáváním a 
kontaktováním potenciálních zákazníků 
v zámoří a vytvářením spolehlivých 
dodavatelských řetězců představují pro 
malé a střední podniky, které chtějí 
vstoupit na vývozní trhy, značné překážky.

18. oceňuje iniciativy na posílení 
mezipodnikových kontaktů, které jsou 
obsaženy ve dvoustranných dohodách o 
volném obchodu; připomíná, že problémy 
související s vyhledáváním a 
kontaktováním potenciálních zákazníků 
v zámoří a vytvářením spolehlivých 
dodavatelských řetězců představují pro 
malé a střední podniky, které chtějí 
vstoupit na vývozní trhy, značné překážky 
a že především menší podniky a 
mikropodniky spoléhají při prodeji zboží 
do zahraničí na zprostředkovatele.
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