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Pozměňovací návrh 1
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Název

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

o reindustrializaci Evropy s cílem podpořit 
konkurenceschopnost a udržitelnost

o podpoře konkurenceschopnosti ve 
prospěch udržitelného průmyslu

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Gaston Franco

Návrh usnesení
Právní východisko 3 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na návrh Komise ze dne 29. 
listopadu 2012 o všeobecném akčním 
programu Unie pro životní prostředí na 
období do roku 2020 „Spokojený život 
v mezích naší planety“,

Or. fr

Pozměňovací návrh 3
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 4 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 31. 
července 2012 o strategii pro udržitelnou 
konkurenceschopnost odvětví stavebnictví 
a jeho podniků (COM(2012)0433),
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Or. en

Pozměňovací návrh 4
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na pracovní dokument útvarů 
Komise ze dne 26. září 2011 nazvaný 
„Konkurenceschopnost evropských 
průmyslových odvětví produkujících 
luxusní zboží“ (SWD(2013)0286),

– s ohledem na pracovní dokument útvarů 
Komise ze dne 26. září 2012 nazvaný 
„Konkurenceschopnost evropských 
průmyslových odvětví produkujících 
luxusní zboží“ (SWD(2012)0286),

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Henri Weber

Návrh usnesení
Právní východisko 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na pracovní dokument útvarů 
Komise ze dne 26. září 2011 nazvaný 
„Konkurenceschopnost evropských 
průmyslových odvětví produkujících 
luxusní zboží“ (SWD(2013)0286),

– s ohledem na pracovní dokument útvarů 
Komise ze dne 26. září 2012 nazvaný 
„Konkurenceschopnost evropských 
průmyslových odvětví produkujících 
luxusní zboží“ (SWD(2012)0286),

Or. fr

Pozměňovací návrh 6
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Právní východisko 18
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na pracovní dokument útvarů 
Komise ze dne 26. září 2011 nazvaný 
„Konkurenceschopnost evropských 
průmyslových odvětví produkujících 
luxusní zboží“ (SWD(2013)0286),

– s ohledem na pracovní dokument útvarů 
Komise ze dne 26. září 2012 nazvaný 
„Konkurenceschopnost evropských 
průmyslových odvětví produkujících 
luxusní zboží“ (SWD(2013)0286),

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Právní východisko 21 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na opatření Komise přijatá v 
návaznosti na konzultaci TOP 10 malých 
a středních podniků týkající se regulace 
na úrovni EU (COM(2013)0446 final), 

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 23 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na stanovisko Evropského 
hospodářského a sociálního výboru ze dne 
17. dubna 2013 nazvané „Udržitelná 
konkurenceschopnost odvětví 
stavebnictví“ (CCMI/107),

Or. en
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Pozměňovací návrh 9
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 23 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na stanovisko Evropského 
hospodářského a sociálního výboru ze dne 
6. června 2013 nazvané „Účast a zapojení 
zaměstnanců jakožto nosný prvek 
řádného řízení podniků a vyvážené cesty 
z krize“ (2013/C 161/06),

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Franck Proust, Tokia Saïfi, Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Právní východisko 28 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
25. listopadu 2010 o lidských právech, 
sociálních a environmentálních normách 
v mezinárodních obchodních dohodách1,

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 29 a (nové)

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2010)0443.
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
2. července 2013 o přispění družstev 
k překonání krize1,

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Právní východisko 40 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 14. 
března 2013 o energetickém plánu do 
roku 2050, budoucnosti s energií2,

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Právní východisko 40 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 21. 
listopadu 2012 o průmyslových, 
energetických a ostatních hlediscích 
břidlicového plynu a ropy3,

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Niki Tzavela

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2013)0301.
2 Přijaté texty, P7_TA(2013)0088.
3 Přijaté texty, P7_TA(2013)0444.
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Návrh usnesení
Právní východisko 40 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 21. 
listopadu 2012 o dopadech těžby 
břidlicového plynu a břidličné ropy na 
životní prostředí1,

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Josefa Andrés Barea

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že průmyslová 
politika má významný sociální rozměr, 
který se dotýká všech vrstev společnosti;

Or. es

Pozměňovací návrh 16
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že evropský průmysl 
prochází krizí, která v minulosti nemá 
obdoby, a potýká se s celou řadou 
nevýhod, které snižují jeho 
konkurenceschopnost;

Or. fr

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2013)0443.
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Pozměňovací návrh 17
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že náklady průmyslu
na energii a narůstající rozdíly v cenách 
energie mezi Evropou a jinými 
průmyslovými zeměmi (zejména 
Spojenými státy) budou hrát stále 
významnější úlohu, nepodaří-li se 
současné trendy náležitým způsobem 
řešit;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že k očekávanému 
zvýšení výdajů na výzkum a vývoj může 
dojít jen tehdy, budou-li soukromé 
podniky schopny uvolňovat na tyto účely 
dostatečné prostředky, které nebudou 
muset zbytečně vynakládat na 
nepřiměřenou legislativní zátěž;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Josefa Andrés Barea

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že vytvoření lepších 
obecných podmínek pro evropskou 
průmyslovou politiku je spjato 
s vybudováním a řádným fungováním 
vnitřního trhu EU v rámci sociálně 
tržního hospodářství;

Or. es

Pozměňovací návrh 20
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že členské státy by se 
měly řídit metodami restrukturalizace 
průmyslu, které se v Evropě i jinde ve 
světě prokázaly jako úspěšné;

Or. fr

Pozměňovací návrh 21
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že Komise poukázala 
na to, že průmysl EU by v důsledku 
očekávaného snížení celosvětových 
mzdových rozdílů mohl obnovit svou 
přitažlivost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 22
Josefa Andrés Barea

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že je nutno zajistit 
soudržnost politiky EU v oblasti 
energetiky, klimatu, životního prostředí, 
průmyslu a obchodu, aby bylo dosaženo 
rovnováhy mezi cíli politiky v oblasti 
klimatu a ochrany životního prostředí 
a cíli programu RISE;

Or. es

Pozměňovací návrh 23
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že cílové hodnoty, 
které navrhuje Komise, jsou ambiciózní, 
zároveň však podmíněné, protože jsou 
spjaty s řadou faktorů, které nejsou dosud 
náležitě určeny;

Or. fr

Pozměňovací návrh 24
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že hlavní prioritou 
Evropy musí být zajištění výrobní 
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základny a technologických poznatků, 
které průmyslu pomohou opět získat 
globální konkurenceschopnost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 25
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že EU potřebuje 
strategii k řešení hospodářské a finanční 
krize a nastartování nové hospodářské 
dynamiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že evropský průmysl 
hraje hlavní roli a je důležitou součástí 
řešení této krize;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
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Bod odůvodnění C (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že konkurenti Evropy 
v oblasti průmyslu léta budovali silné 
průmyslové strategie;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že Evropská komise 
by měla být oceněna za to, že 
prostřednictvím svého sdělení zahájila 
průmyslovou politiku, jejímž cílem je 
průmyslový obrat;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že společná 
budoucnost Evropy coby průmyslové 
oblasti spočívá v modernizační ofenzivě, 
která posílí inovační centra a odstraní 
nedostatky v rozvoji průmyslově 
a strukturálně slabých regionů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 30
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že evropská 
průmyslová politika musí nalézt správnou 
kombinaci politik, která zlepší rámcové 
prostředí a zohlední při tom různé 
vnitrostátní a regionální (i přeshraniční) 
hospodářské a sociální skutečnosti 
a okolnosti; průmyslová politika musí být 
součástí trhu, pro který vláda stanovuje 
regulační rámec, ale nezasahuje do něj 
přímo, aby zvolila vítěze;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že snížená 
dostupnost úvěrů omezuje investice, brání 
inovacím a přijetí nových účinných 
technologií; průmyslová politika v Evropě 
proto potřebuje stabilní finanční 
uspořádání podporující investice;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Reinhard Bütikofer
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za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že finanční 
podmínky v jižní Evropě jsou přísnější 
a vyžadují finanční řešení přizpůsobená 
na míru;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že za účelem 
vyrovnání se s velkými společenskými 
změnami musí EU zaujmout k průmyslové 
politice přístup, který kombinuje 
konkurenceschopnost, udržitelnost 
a důstojnou práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že produktivita práce 
se v posledních desetiletích rozvíjela 
mnohem rychleji než produktivita zdrojů 
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a že podle odhadů představují náklady na 
práci méně než 20 % produktu, zatímco 
náklady na zdroje 40 %;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že pokud má 
evropský průmysl v úmyslu udržet si 
konkurenceschopnost i do budoucna, je 
s ohledem na globální výzvy nezbytné, aby 
energetická účinnost a účinné využívání 
zdrojů byly základem evropské 
průmyslové obnovy;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že za účelem obnovy 
výrobní kapacity a vytvoření vysoce 
kvalifikovaných a dobře placených 
pracovních míst potřebuje Evropská unie 
ambiciózní, ekologicky účinnou a zelenou 
průmyslovou strategii;

Or. en
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Pozměňovací návrh 37
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že samotná odvětví 
energetické účinnosti a obnovitelné 
energie by mohla do roku 2020 vytvořit 
5 milionů pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění N (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

N. vzhledem k tomu, že Evropská unie je 
také domovem obrovské inovační 
kapacity, kdy se šest jejích členských států 
nachází v první desítce 50 
nejinovativnějších zemí světa;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. vzhledem k tomu, že průmyslová 
politika je průřezovým tématem,
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a Evropská komise proto potřebuje jasně 
začlenit svou průmyslovou politiku do 
strategie EU 2020, do vytvoření plánu 
nízkouhlíkového hospodářství do roku 
2050, do průmyslových iniciativ plánu 
SET a do vize do roku 2050 v rámci plánu 
pro Evropu účinněji využívající zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

P. vzhledem k tomu, že evropská 
průmyslová politika vyžaduje účinnou 
pracovní sílu, zatímco v průměru pouze 
7 % pracovníků s nízkou kvalifikací 
prošlo odbornou přípravou;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Romana Jordan

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Strategie „obnova průmyslu pro 
udržitelnou Evropu“ (RISE): zásady, cíle 
a správa

Opatření pro obnovu průmyslu v Evropě 
za účelem podpory konkurenceschopnosti 
a udržitelnosti

Or. sl
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Pozměňovací návrh 42
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Strategie „obnova průmyslu pro
udržitelnou Evropu“ (RISE): zásady, cíle 
a správa

Strategie pro udržitelný evropský průmysl: 
zásady, cíle a správa

Or. fr

Pozměňovací návrh 43
Konrad Szymański, Herbert Reul

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Strategie „obnova průmyslu pro 
udržitelnou Evropu“ (RISE): zásady, cíle a 
správa

Strategie „obnova průmyslu pro silnou
Evropu“ (RISE): zásady, cíle, koordinace a 
správa

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá zaměření Komise na průmyslovou 
politiku;

1. vítá zaměření Komise na průmyslovou 
politiku, neboť toto zaměření má zásadní 
význam pro hospodářský rozvoj a 
konkurenceschopnost; zdůrazňuje, že jen 
tak lze vyřešit problém nezaměstnanosti 
v Evropě a zajistit dlouhodobý a trvalý 
blahobyt a růst; upozorňuje také na 
ústřední význam zpracovatelského 
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průmyslu pro trvalý růst a zaměstnanost 
v Evropské unii a podtrhuje vzájemnou 
závislost nejvýznamnějších společností a 
malých a středních podniků; 

Or. de

Pozměňovací návrh 45
Konrad Szymański, Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá zaměření Komise na průmyslovou 
politiku;

1. vítá zaměření Komise na průmyslovou 
politiku; zdůrazňuje, že jakákoli budoucí 
průmyslová politika EU se musí zabývat 
řešením problému slabin, které má 
evropské hospodářství oproti ostatním 
hospodářstvím, jako jsou především 
vysoké ceny energie a administrativní 
přetížení podniků, zejména malých a 
středních;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá zaměření Komise na průmyslovou 
politiku;

1. vítá zaměření Komise na průmyslovou 
politiku a důrazně podporuje cíl zvýšit do 
roku 2020 podíl průmyslové výroby na 
20 %;

Or. en
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Pozměňovací návrh 47
Robert Goebbels

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá zaměření Komise na průmyslovou 
politiku;

1. vítá dlouho očekávané zaměření 
Komise na průmyslovou politiku;

Or. fr

Pozměňovací návrh 48
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vyzývá Komisi, aby prostudovala 
multiplikační účinky předních 
konkurenceschopných subjektů s ohledem 
na jejich výrobu, tvorbu hodnot a sítí 
pracovních příležitostí v hospodářství jako 
celku; domnívá se, že přední 
konkurenceschopné subjekty nejsou 
nutně definovány svou velikostí, nýbrž 
splňují určitý počet kritérií, jako je 
mezinárodní zaměření, určitý minimální 
podíl na domácím a celosvětovém trhu, 
intenzivní výzkum a vývoj a spolupráce 
s rozsáhlou sítí podniků; domnívá se, že 
taková studie by mohla především 
upozornit na vzájemnou závislost 
průmyslových podniků a malých a 
středních podniků a prokázat tak 
neplatnost některých stereotypů týkajících 
se základny zpracovatelského průmyslu;

Or. de
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Pozměňovací návrh 49
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že průmysl má pro 
zaměstnanost v EU stále mimořádný 
význam; konstatuje, že téměř 75 % 
evropského vývozu tvoří průmyslové zboží; 
zdůrazňuje, že průmysl vytváří každé 
čtvrté pracovní místo, dává zaměstnání 
téměř 34 milionům lidí a připadá na něj 
80 % výdajů v oblasti výzkumu a vývoje a 
každé pracovní místo v rámci průmyslu 
vytváří navíc přibližně dvě další pracovní 
místa v souvisejících dodavatelských 
sektorech a odvětvích služeb;

Or. de

Pozměňovací návrh 50
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že průmysl má největší 
podíl na tvorbě hodnot vznikajících
v evropském hospodářství a vytváří velké 
množství pracovních míst v rámci výroby 
a v odvětví služeb; zdůrazňuje v této 
souvislosti velký význam průmyslu pro náš 
hospodářský model;

Or. nl

Pozměňovací návrh 51
Bernd Lange
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Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vyjadřuje politování nad tím, že 
v návrhu Komise zcela chybí opatření
proti mzdovému a sociálnímu dumpingu a 
opatření týkající se účasti zaměstnanců a 
restrukturalizace podniků;

Or. de

Pozměňovací návrh 52
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. vítá skutečnost, že Komise projevuje 
zájem také o výrobce, zejména výrobce 
průmyslové, a nejen o spotřebitele;

Or. fr

Pozměňovací návrh 53
Zbigniew Ziobro

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že budoucí silné postavení 
evropského průmyslu spočívá ve strategii 
obnovy průmyslu pro udržitelnou Evropu 
(RISE), která usiluje o technologické, 
obchodní a sociální inovace směřující ke 
třetí průmyslové revoluci, jejíž součástí je 
nízkouhlíková modernizační ofenziva; 
zastává názor, že strategie RISE dá 
vzniknout novým trhům, obchodním 

vypouští se
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modelům a tvůrčím podnikatelům, novým 
pracovním místům a důstojné práci a 
přinese obnovu průmyslu spolu 
s hospodářskou dynamikou, důvěrou a 
konkurenceschopností; je přesvědčen, že 
hlavními pilíři takovéto strategie jsou 
energetická účinnost a účinné využívání 
zdrojů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 54
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že budoucí silné postavení 
evropského průmyslu spočívá ve strategii 
obnovy průmyslu pro udržitelnou Evropu 
(RISE), která usiluje o technologické, 
obchodní a sociální inovace směřující ke 
třetí průmyslové revoluci, jejíž součástí je 
nízkouhlíková modernizační ofenziva; 
zastává názor, že strategie RISE dá 
vzniknout novým trhům, obchodním 
modelům a tvůrčím podnikatelům, novým 
pracovním místům a důstojné práci a 
přinese obnovu průmyslu spolu s 
hospodářskou dynamikou, důvěrou a 
konkurenceschopností; je přesvědčen, že 
hlavními pilíři takovéto strategie jsou 
energetická účinnost a účinné využívání 
zdrojů;

2. zdůrazňuje, že silné postavení průmyslu 
Evropské unie spočívá ve strategii, která 
usiluje o technologické, finanční, 
obchodní, environmentální a sociální 
inovace směřující ke třetí průmyslové 
revoluci; zastává názor, že taková strategie 
dá vzniknout novým trhům, obchodním 
modelům a tvůrčím podnikatelům, novým 
pracovním místům a důstojné práci a 
přinese obnovu průmyslu spolu s 
hospodářskou dynamikou, důvěrou a 
konkurenceschopností; je přesvědčen, že 
hlavními pilíři takovéto strategie jsou 
energetická účinnost a účinné využívání 
zdrojů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 55
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že budoucí silné postavení 
evropského průmyslu spočívá ve strategii 
obnovy průmyslu pro udržitelnou Evropu 
(RISE), která usiluje o technologické, 
obchodní a sociální inovace směřující ke 
třetí průmyslové revoluci, jejíž součástí je 
nízkouhlíková modernizační ofenziva; 
zastává názor, že strategie RISE dá 
vzniknout novým trhům, obchodním 
modelům a tvůrčím podnikatelům, novým 
pracovním místům a důstojné práci a 
přinese obnovu průmyslu spolu 
s hospodářskou dynamikou, důvěrou a 
konkurenceschopností; je přesvědčen, že 
hlavními pilíři takovéto strategie jsou 
energetická účinnost a účinné využívání 
zdrojů;

2. zdůrazňuje, že budoucí silné postavení 
evropského průmyslu spočívá ve strategii 
obnovy průmyslu pro udržitelnou Evropu 
(RISE), která usiluje o technologické, 
obchodní a sociální inovace s cílem posílit 
postavení průmyslu jako celku; zastává 
názor, že strategie RISE dá vzniknout 
novým trhům, obchodním modelům a 
tvůrčím podnikatelům, novým pracovním 
místům a důstojné práci a přinese obnovu 
průmyslu spolu s hospodářskou 
dynamikou, důvěrou a 
konkurenceschopností; je přesvědčen, že 
hlavními pilíři takovéto strategie jsou 
výzkum a vývoj, vzdělávání, otevřené trhy 
se zbožím, službami a surovinami, 
integrovaný vnitřní trh s nízkou mírou 
regulace, fungující kapitálové trhy, 
moderní infrastruktura a energetická 
účinnost a účinné využívání zdrojů;

Or. de

Pozměňovací návrh 56
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že budoucí silné postavení 
evropského průmyslu spočívá ve strategii 
obnovy průmyslu pro udržitelnou Evropu 
(RISE), která usiluje o technologické, 
obchodní a sociální inovace směřující ke
třetí průmyslové revoluci, jejíž součástí je 
nízkouhlíková modernizační ofenziva; 
zastává názor, že strategie RISE dá 
vzniknout novým trhům, obchodním 
modelům a tvůrčím podnikatelům, novým 
pracovním místům a důstojné práci a 
přinese obnovu průmyslu spolu 

2. zdůrazňuje, že budoucí postavení a 
význam evropského průmyslu spočívá ve 
strategii obnovy průmyslu pro udržitelnou 
Evropu (RISE), která usiluje o 
technologické, obchodní a sociální inovace 
směřující k reindustrializaci, jejíž součástí 
je modernizační ofenziva zaměřená na 
účinnost; zastává názor, že správně 
koncipovaná strategie RISE bude 
zahrnovat udržitelnou celní politiku a dá 
vzniknout novým trhům s novými a 
inovativními produkty a službami, novým
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s hospodářskou dynamikou, důvěrou a 
konkurenceschopností; je přesvědčen, že 
hlavními pilíři takovéto strategie jsou 
energetická účinnost a účinné využívání 
zdrojů;

obchodním modelům a tvůrčím podnikům, 
novým pracovním místům a důstojné práci; 
je přesvědčen, že nejdůležitějšími pilíři 
strategie pro konkurenceschopnost jsou 
energetická účinnost a účinné využívání 
zdrojů, jakož i účelná organizace práce;

Or. pl

Pozměňovací návrh 57
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že budoucí silné postavení 
evropského průmyslu spočívá ve strategii 
obnovy průmyslu pro udržitelnou Evropu 
(RISE), která usiluje o technologické, 
obchodní a sociální inovace směřující ke 
třetí průmyslové revoluci, jejíž součástí je 
nízkouhlíková modernizační ofenziva; 
zastává názor, že strategie RISE dá
vzniknout novým trhům, obchodním 
modelům a tvůrčím podnikatelům, novým 
pracovním místům a důstojné práci a 
přinese obnovu průmyslu spolu 
s hospodářskou dynamikou, důvěrou a 
konkurenceschopností; je přesvědčen, že 
hlavními pilíři takovéto strategie jsou 
energetická účinnost a účinné využívání 
zdrojů;

2. zdůrazňuje, že budoucí silné postavení 
evropského průmyslu spočívá ve strategii 
obnovy průmyslu pro udržitelnou Evropu 
(RISE), která usiluje o technologické, 
obchodní a sociální inovace směřující ke 
třetí průmyslové revoluci, jejíž součástí je 
modernizační ofenziva; zastává názor, že 
strategie RISE může dát vzniknout novým 
trhům, obchodním modelům a tvůrčím 
podnikatelům, novým pracovním místům a 
důstojné práci a přinese obnovu průmyslu 
spolu s hospodářskou dynamikou, důvěrou 
a konkurenceschopností; je přesvědčen, že 
hlavní prioritou je zajistit výrobní 
základnu a technologické znalosti a že 
hlavními pilíři takovéto strategie jsou 
energetická účinnost a účinné využívání 
zdrojů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 58
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že budoucí silné postavení 
evropského průmyslu spočívá ve strategii 
obnovy průmyslu pro udržitelnou Evropu 
(RISE), která usiluje o technologické, 
obchodní a sociální inovace směřující ke 
třetí průmyslové revoluci, jejíž součástí je 
nízkouhlíková modernizační ofenziva; 
zastává názor, že strategie RISE dá 
vzniknout novým trhům, obchodním 
modelům a tvůrčím podnikatelům, novým 
pracovním místům a důstojné práci a 
přinese obnovu průmyslu spolu 
s hospodářskou dynamikou, důvěrou a 
konkurenceschopností; je přesvědčen, že 
hlavními pilíři takovéto strategie jsou 
energetická účinnost a účinné využívání 
zdrojů;

2. zdůrazňuje, že budoucí silné postavení 
evropského průmyslu spočívá ve strategii 
obnovy průmyslu pro udržitelnou Evropu 
(RISE), která usiluje o technologické, 
obchodní a sociální inovace směřující ke 
třetí průmyslové revoluci, jejíž součástí je 
nízkouhlíková modernizační ofenziva; 
zastává názor, že strategie RISE a 
uchování tradičních průmyslových odvětví
dá vzniknout novým trhům, obchodním 
modelům a tvůrčím podnikatelům, novým 
pracovním místům a důstojné práci a 
přinese obnovu průmyslu spolu 
s hospodářskou dynamikou, důvěrou a 
konkurenceschopností; je přesvědčen, že 
hlavními pilíři takovéto strategie jsou 
dostupnost energie a surovin za 
konkurenceschopné ceny a energetická 
účinnost a účinné využívání zdrojů;

Or. de

Pozměňovací návrh 59
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že budoucí silné postavení 
evropského průmyslu spočívá ve strategii 
obnovy průmyslu pro udržitelnou Evropu 
(RISE), která usiluje o technologické, 
obchodní a sociální inovace směřující ke 
třetí průmyslové revoluci, jejíž součástí je 
nízkouhlíková modernizační ofenziva; 
zastává názor, že strategie RISE dá 
vzniknout novým trhům, obchodním 
modelům a tvůrčím podnikatelům, novým 
pracovním místům a důstojné práci a 
přinese obnovu průmyslu spolu 
s hospodářskou dynamikou, důvěrou a 

2. zdůrazňuje, že budoucí silné postavení 
evropského průmyslu spočívá ve strategii 
obnovy průmyslu pro silnou Evropu 
(RISE), která usiluje o technologické a 
obchodní inovace, jejichž součástí je 
nízkouhlíková modernizace a řešení 
narůstajících sociálních problémů; pevně 
věří, že strategie RISE dá vzniknout novým 
trhům a tvůrčím podnikatelům, novým 
pracovním místům a důstojné práci a 
přinese obnovu průmyslu spolu 
s hospodářskou dynamikou, důvěrou a 
konkurenceschopností; je přesvědčen, že 
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konkurenceschopností; je přesvědčen, že 
hlavními pilíři takovéto strategie jsou 
energetická účinnost a účinné využívání 
zdrojů;

hlavními pilíři takovéto strategie jsou 
energetická účinnost a účinné využívání 
zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že budoucí silné postavení 
evropského průmyslu spočívá ve strategii 
obnovy průmyslu pro udržitelnou Evropu 
(RISE), která usiluje o technologické, 
obchodní a sociální inovace směřující ke 
třetí průmyslové revoluci, jejíž součástí je 
nízkouhlíková modernizační ofenziva; 
zastává názor, že strategie RISE dá 
vzniknout novým trhům, obchodním 
modelům a tvůrčím podnikatelům, novým 
pracovním místům a důstojné práci a 
přinese obnovu průmyslu spolu 
s hospodářskou dynamikou, důvěrou a 
konkurenceschopností; je přesvědčen, že 
hlavními pilíři takovéto strategie jsou 
energetická účinnost a účinné využívání 
zdrojů;

2. zdůrazňuje, že budoucí silné postavení 
evropského průmyslu spočívá v opatřeních 
zaměřených na reindustrializaci Evropy, 
která podpoří konkurenceschopnost a 
udržitelnost a usilují o technologické, 
obchodní a sociální inovace směřující ke 
třetí průmyslové revoluci, jejíž součástí je 
nízkouhlíková modernizační ofenziva; 
zastává názor, že strategie RISE dá 
vzniknout novým trhům, obchodním 
modelům a tvůrčím podnikatelům, novým 
pracovním místům a důstojné práci a 
přinese obnovu průmyslu spolu 
s hospodářskou dynamikou, důvěrou a 
konkurenceschopností; je přesvědčen, že 
hlavními pilíři takovéto strategie jsou 
energetická účinnost a účinné využívání 
zdrojů;

Or. sl

Pozměňovací návrh 61
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že budoucí silné postavení 
evropského průmyslu spočívá ve strategii 
obnovy průmyslu pro udržitelnou Evropu 
(RISE), která usiluje o technologické, 
obchodní a sociální inovace směřující ke 
třetí průmyslové revoluci, jejíž součástí je 
nízkouhlíková modernizační ofenziva; 
zastává názor, že strategie RISE dá 
vzniknout novým trhům, obchodním 
modelům a tvůrčím podnikatelům, novým 
pracovním místům a důstojné práci a 
přinese obnovu průmyslu spolu s 
hospodářskou dynamikou, důvěrou a 
konkurenceschopností; je přesvědčen, že 
hlavními pilíři takovéto strategie jsou 
energetická účinnost a účinné využívání 
zdrojů;

2. zdůrazňuje, že budoucí silné postavení 
evropského průmyslu spočívá ve strategii 
obnovy průmyslu pro udržitelnou Evropu 
(RISE), která usiluje o technologické, 
obchodní a sociální inovace směřující ke 
třetí průmyslové revoluci; zastává názor, že 
strategie RISE dá vzniknout novým trhům, 
obchodním modelům a tvůrčím 
podnikatelům, novým pracovním místům a 
důstojné práci a přinese obnovu průmyslu 
spolu s hospodářskou dynamikou, důvěrou 
a konkurenceschopností; je přesvědčen, že 
hlavními pilíři takovéto strategie jsou 
energetická účinnost a účinné využívání 
zdrojů;

Or. de

Pozměňovací návrh 62
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že budoucí silné postavení 
evropského průmyslu spočívá ve strategii 
obnovy průmyslu pro udržitelnou Evropu 
(RISE), která usiluje o technologické, 
obchodní a sociální inovace směřující ke 
třetí průmyslové revoluci, jejíž součástí je 
nízkouhlíková modernizační ofenziva; 
zastává názor, že strategie RISE dá 
vzniknout novým trhům, obchodním 
modelům a tvůrčím podnikatelům, novým 
pracovním místům a důstojné práci a 
přinese obnovu průmyslu spolu 
s hospodářskou dynamikou, důvěrou a 
konkurenceschopností; je přesvědčen, že 

2. zdůrazňuje, že budoucí silné postavení 
evropského průmyslu spočívá ve strategii 
obnovy průmyslu pro udržitelnou Evropu 
(RISE), která usiluje o technologické, 
obchodní a sociální inovace směřující ke 
třetí průmyslové revoluci, jejíž součástí je 
nízkouhlíková modernizační ofenziva; 
zastává názor, že strategie RISE dá 
vzniknout novým trhům, obchodním 
modelům a tvůrčím podnikatelům, novým 
pracovním místům a důstojné práci a 
přinese obnovu průmyslu spolu s 
hospodářskou dynamikou, důvěrou a 
konkurenceschopností; je přesvědčen, že 



PE516.804v01-00 30/92 AM\1000727CS.doc

CS

hlavními pilíři takovéto strategie jsou 
energetická účinnost a účinné využívání 
zdrojů;

hlavními pilíři takovéto strategie jsou 
energetická účinnost a účinné využívání 
zdrojů; podotýká, že pro dopravu, výrobu 
a distribuci energie a pro telekomunikace 
má velký význam spolehlivá 
infrastruktura zohledňující potřeby 
budoucnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že budoucí silné postavení 
evropského průmyslu spočívá ve strategii 
obnovy průmyslu pro udržitelnou Evropu 
(RISE), která usiluje o technologické, 
obchodní a sociální inovace směřující ke 
třetí průmyslové revoluci, jejíž součástí je 
nízkouhlíková modernizační ofenziva; 
zastává názor, že strategie RISE dá 
vzniknout novým trhům, obchodním 
modelům a tvůrčím podnikatelům, novým 
pracovním místům a důstojné práci a 
přinese obnovu průmyslu spolu 
s hospodářskou dynamikou, důvěrou a 
konkurenceschopností; je přesvědčen, že 
hlavními pilíři takovéto strategie jsou 
energetická účinnost a účinné využívání 
zdrojů;

2. zdůrazňuje, že budoucí silné postavení 
evropského průmyslu spočívá ve strategii 
obnovy průmyslu pro udržitelnou Evropu 
(RISE), která usiluje o technologické, 
obchodní a sociální inovace směřující ke 
třetí průmyslové revoluci, jejíž součástí je
nízkouhlíková modernizační ofenziva; 
zastává názor, že strategie RISE dá 
vzniknout novým trhům, obchodním 
modelům a tvůrčím podnikatelům, novým 
pracovním místům a důstojné práci a 
přinese obnovu průmyslu spolu s 
hospodářskou dynamikou, důvěrou a 
konkurenceschopností; je přesvědčen, že 
hlavními pilíři takovéto strategie jsou 
hospodaření s energií a účinné využívání 
přírodních, lidských a finančních zdrojů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 64
Josefa Andrés Barea

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že budoucí silné postavení 
evropského průmyslu spočívá ve strategii 
obnovy průmyslu pro udržitelnou Evropu 
(RISE), která usiluje o technologické, 
obchodní a sociální inovace směřující ke 
třetí průmyslové revoluci, jejíž součástí je 
nízkouhlíková modernizační ofenziva; 
zastává názor, že strategie RISE dá 
vzniknout novým trhům, obchodním 
modelům a tvůrčím podnikatelům, novým 
pracovním místům a důstojné práci a 
přinese obnovu průmyslu spolu 
s hospodářskou dynamikou, důvěrou a 
konkurenceschopností; je přesvědčen, že 
hlavními pilíři takovéto strategie jsou 
energetická účinnost a účinné využívání 
zdrojů;

2. zdůrazňuje, že budoucí silné postavení 
evropského průmyslu spočívá ve strategii 
obnovy průmyslu pro udržitelnou Evropu 
(RISE), která usiluje o technologické, 
obchodní a sociální inovace směřující ke 
třetí průmyslové revoluci, jejíž součástí je 
nízkouhlíková modernizační ofenziva; 
zastává názor, že strategie RISE dá 
vzniknout novým trhům, obchodním 
modelům a tvůrčím podnikatelům, novým 
pracovním místům a důstojné práci a 
přinese obnovu průmyslu spolu s 
hospodářskou dynamikou, důvěrou a 
konkurenceschopností; je přesvědčen, že 
hlavními pilíři takovéto strategie jsou 
inovace, energetická účinnost a účinné 
využívání zdrojů;

Or. es

Pozměňovací návrh 65
Robert Goebbels

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. upozorňuje, že podíl evropského 
průmyslu na souhrnném evropském HDP 
poklesl během 15 let z 20 % na 15 %;

Or. fr

Pozměňovací návrh 66
Robert Goebbels

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. upozorňuje, že evropský ocelářský 
průmysl v současnosti pracuje na 50 % 
své kapacity a že evropská ocelářská 
výroba poklesla od roku 2008 o 25 %;

Or. fr

Pozměňovací návrh 67
Robert Goebbels

Návrh usnesení
Bod 2 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2c. upozorňuje, že evropský automobilový 
průmysl, který v roce 2007 vyrobil 16 
milionů vozidel, jich v roce 2013 nebude 
schopen vyrobit ani 12 milionů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 68
Robert Goebbels

Návrh usnesení
Bod 2 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2d. zastává názor, že od začátku krize 
došlo k „restrukturalizaci“ přibližně 
v 5 500 evropských průmyslových 
podnicích a v souvislosti s tím i ke ztrátě 
2,7 milionu pracovních míst;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 69
Robert Goebbels

Návrh usnesení
Bod 2 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2e. upozorňuje, že na 
konkurenceschopnost průmyslu těžce 
doléhají vysoké ceny energie a že cena 
elektřiny pro průmysl je podle Komise 
zhruba o 21 % vyšší než ve Spojených 
státech a o 197 % vyšší než v Číně;

Or. fr

Pozměňovací návrh 70
Robert Goebbels

Návrh usnesení
Bod 2 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2f. upozorňuje, že podle předsedy Komise 
Barrosa poklesla mezi léty 2005 a 2012 
cena zemního plynu ve Spojených státech 
o 66 %, zatímco v Evropské unii vzrostla o 
35 %;

Or. fr

Pozměňovací návrh 71
Robert Goebbels

Návrh usnesení
Bod 2 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2g. konstatuje, že Evropská unie jako 
jediná provozuje systém emisních 
povolenek a že kromě členských států EU 
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dodržuje Kjótský protokol méně než 
půltuctu zemí, které vyprodukují méně než 
15 % celosvětových emisí CO2 včetně 
Evropské unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 72
Robert Goebbels

Návrh usnesení
Bod 2 h (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2h. upozorňuje, že environmentální 
náklady, které musí nést evropský 
průmysl, vedou evropské průmyslníky 
stále častěji k tomu, že investují jinam než 
do evropského průmyslu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 73
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že strategie RISE musí být 
součástí ekologického a sociálně-tržního 
hospodářství v souladu se zásadami 
spravedlivé hospodářské soutěže, 
internalizace externalit a environmentálně 
uvědomělé správy; konstatuje, že budoucí 
konkurenceschopnost Evropy v 
průmyslové oblasti se musí řídit 
myšlenkou udržitelnosti;

3. domnívá se, že strategie RISE musí být 
součástí ekologického a sociálně-tržního 
hospodářství v souladu se zásadami 
spravedlivé hospodářské soutěže, 
internalizace externalit a environmentálně 
uvědomělé správy;

Or. de
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Pozměňovací návrh 74
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že strategie RISE musí být
součástí ekologického a sociálně-tržního 
hospodářství v souladu se zásadami 
spravedlivé hospodářské soutěže, 
internalizace externalit a environmentálně 
uvědomělé správy; konstatuje, že budoucí 
konkurenceschopnost Evropy v 
průmyslové oblasti se musí řídit 
myšlenkou udržitelnosti;

3. domnívá se, že strategie RISE musí být 
koncipována v souladu se zásadami 
podnikání, spravedlivé hospodářské 
soutěže, tržního hospodářství a ekologické 
uvědomělosti; konstatuje, že budoucí 
konkurenceschopnost Evropy v 
průmyslové oblasti musí být provázena 
myšlenkou udržitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že strategie RISE musí být 
součástí ekologického a sociálně-tržního 
hospodářství v souladu se zásadami 
spravedlivé hospodářské soutěže, 
internalizace externalit a environmentálně 
uvědomělé správy; konstatuje, že budoucí 
konkurenceschopnost Evropy v 
průmyslové oblasti se musí řídit myšlenkou 
udržitelnosti;

3. domnívá se, že strategie RISE musí být 
součástí ekologického a sociálně-tržního 
hospodářství, které je v souladu se 
zásadami spravedlivé hospodářské soutěže 
a jehož cílem by měla být vyvážená 
politika hospodářské soutěže a 
environmentálně uvědomělé správy; 
konstatuje, že budoucí 
konkurenceschopnost Evropy v 
průmyslové oblasti se musí řídit myšlenkou 
inovací a udržitelnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 76
Vittorio Prodi
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Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že strategie RISE musí být 
součástí ekologického a sociálně-tržního 
hospodářství v souladu se zásadami 
spravedlivé hospodářské soutěže, 
internalizace externalit a environmentálně
uvědomělé správy; konstatuje, že budoucí 
konkurenceschopnost Evropy v 
průmyslové oblasti se musí řídit myšlenkou 
udržitelnosti;

3. domnívá se, že strategie RISE musí být 
součástí ekologického, cyklického a 
sociálně-tržního hospodářství v souladu se 
zásadami spravedlivé hospodářské soutěže, 
internalizace externalit a environmentálně 
přijatelné finanční politiky; konstatuje, že 
budoucí konkurenceschopnost Evropy v 
průmyslové oblasti se musí řídit 
myšlenkou, která bude v souladu 
s evropskou politikou v oblasti zdravých 
životních stylů, lepších pracovních 
podmínek a životního prostředí včetně 
kvality vody a ovzduší, půdy, biologické 
rozmanitosti a přizpůsobování se změně 
klimatu;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že strategie RISE musí být 
součástí ekologického a sociálně-tržního 
hospodářství v souladu se zásadami 
spravedlivé hospodářské soutěže, 
internalizace externalit a environmentálně 
uvědomělé správy; konstatuje, že budoucí 
konkurenceschopnost Evropy 
v průmyslové oblasti se musí řídit 
myšlenkou udržitelnosti;

3. domnívá se, že strategie RISE musí být
součástí tržního hospodářství v souladu se 
zásadami spravedlivé hospodářské soutěže, 
internalizace externalit a environmentálně 
uvědomělé správy; konstatuje, že budoucí 
průmyslová politika Evropy se musí řídit 
myšlenkou inovací a 
konkurenceschopnosti, tak aby bylo 
možné uchránit a rozšířit výrobní 
základnu a technologické znalosti;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 78
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že strategie RISE musí být 
součástí ekologického a sociálně-tržního 
hospodářství v souladu se zásadami 
spravedlivé hospodářské soutěže, 
internalizace externalit a environmentálně 
uvědomělé správy; konstatuje, že budoucí 
konkurenceschopnost Evropy 
v průmyslové oblasti se musí řídit 
myšlenkou udržitelnosti;

3. domnívá se, že strategie RISE musí být 
součástí sociálního a ekologického tržního
hospodářství v souladu se zásadami 
spravedlivé hospodářské soutěže a 
environmentálně uvědomělé správy; 
konstatuje, že budoucí 
konkurenceschopnost průmyslu 
v Evropské unii se musí řídit myšlenkou 
udržitelnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 79
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že strategie RISE musí být 
součástí ekologického a sociálně-tržního 
hospodářství v souladu se zásadami 
spravedlivé hospodářské soutěže, 
internalizace externalit a environmentálně 
uvědomělé správy; konstatuje, že budoucí 
konkurenceschopnost Evropy v 
průmyslové oblasti se musí řídit myšlenkou 
udržitelnosti;

3. domnívá se, že opatření musí být 
součástí ekologického a sociálně-tržního 
hospodářství v souladu se zásadami 
spravedlivé hospodářské soutěže, 
internalizace externalit a environmentálně 
uvědomělé správy; konstatuje, že budoucí 
konkurenceschopnost Evropy v 
průmyslové oblasti se musí řídit myšlenkou 
udržitelnosti;

Or. sl

Pozměňovací návrh 80
Gaston Franco
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Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že strategie RISE musí být 
součástí ekologického a sociálně-tržního 
hospodářství v souladu se zásadami 
spravedlivé hospodářské soutěže, 
internalizace externalit a environmentálně 
uvědomělé správy; konstatuje, že budoucí 
konkurenceschopnost Evropy 
v průmyslové oblasti se musí řídit 
myšlenkou udržitelnosti;

3. domnívá se, že strategie RISE musí být 
součástí ekologického a sociálně-tržního 
hospodářství v souladu se zásadami 
spravedlivé hospodářské soutěže založené 
na reciprocitě v oblasti norem a postupů 
vzájemného uznávání, internalizace 
externalit a environmentálně uvědomělé 
správy; konstatuje, že budoucí 
konkurenceschopnost Evropy 
v průmyslové oblasti se musí řídit 
myšlenkou růstu a myšlenkou 
udržitelnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 81
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že strategie RISE musí být 
součástí ekologického a sociálně-tržního 
hospodářství v souladu se zásadami 
spravedlivé hospodářské soutěže, 
internalizace externalit a environmentálně 
uvědomělé správy; konstatuje, že budoucí 
konkurenceschopnost Evropy v
průmyslové oblasti se musí řídit myšlenkou 
udržitelnosti;

3. domnívá se, že strategie RISE musí být 
součástí ekologického a sociálně-tržního 
hospodářství v souladu se zásadami 
spravedlivé hospodářské soutěže, 
internalizace externalit a environmentálně 
uvědomělé správy; konstatuje, že budoucí 
konkurenceschopnost Evropy v 
průmyslové oblasti se musí řídit myšlenkou 
udržitelnosti, evropským sociálním 
modelem, společenskými hodnotami a 
institucionální infrastrukturou a vytvářet 
tak potřebné zázemí pro rozvoj 
hospodářských činností s vysokou 
přidanou hodnotou;

Or. en
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Pozměňovací návrh 82
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že strategie RISE musí být 
součástí ekologického a sociálně-tržního 
hospodářství v souladu se zásadami 
spravedlivé hospodářské soutěže, 
internalizace externalit a environmentálně 
uvědomělé správy; konstatuje, že budoucí 
konkurenceschopnost Evropy 
v průmyslové oblasti se musí řídit 
myšlenkou udržitelnosti;

3. domnívá se, že strategie RISE musí být 
součástí ekologického a sociálně-tržního 
hospodářství v souladu se zásadami 
spravedlivé hospodářské soutěže, 
internalizace externalit a environmentálně 
uvědomělé správy; konstatuje, že budoucí 
konkurenceschopnost Evropy v 
průmyslové oblasti se musí řídit jak 
myšlenkou udržitelnosti, tak i myšlenkou 
transparentnosti včetně transparentnosti 
ohledně dodavatelských řetězců;

Or. fr

Pozměňovací návrh 83
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že strategie RISE musí být 
součástí ekologického a sociálně-tržního 
hospodářství v souladu se zásadami 
spravedlivé hospodářské soutěže, 
internalizace externalit a environmentálně 
uvědomělé správy; konstatuje, že budoucí 
konkurenceschopnost Evropy v 
průmyslové oblasti se musí řídit myšlenkou 
udržitelnosti;

3. domnívá se, že strategie RISE musí být 
součástí ekologického a sociálně-tržního 
hospodářství v souladu se zásadami 
spravedlivé hospodářské soutěže, 
internalizace externalit a environmentálně 
uvědomělé správy; konstatuje, že budoucí 
konkurenceschopnost Evropy v 
průmyslové oblasti se musí řídit myšlenkou 
udržitelnosti; upozorňuje na zásadní 
význam průmyslu a společností pro 
podporu udržitelnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 84
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že strategie RISE musí být 
součástí ekologického a sociálně-tržního 
hospodářství v souladu se zásadami 
spravedlivé hospodářské soutěže, 
internalizace externalit a environmentálně 
uvědomělé správy; konstatuje, že budoucí 
konkurenceschopnost Evropy v 
průmyslové oblasti se musí řídit myšlenkou 
udržitelnosti;

3. domnívá se, že strategie RISE musí být 
součástí ekologického a sociálně-tržního 
hospodářství v souladu se zásadami 
spravedlivé hospodářské soutěže, 
internalizace externalit a environmentálně 
uvědomělé správy; konstatuje, že budoucí 
konkurenceschopnost Evropy v 
průmyslové oblasti se musí řídit myšlenkou 
udržitelnosti a transparentnosti včetně 
transparentnosti dodavatelských řetězců v 
jednotlivých odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. poukazuje na to, že strategie RISE 
potřebuje dlouhodobý rámec založený na 
jasných cílech, ukazatelích a přístupu 
zohledňujícím životní cyklus a cyklické 
hospodářství, který bude směřovat 
investice do tvořivosti, schopností, inovací 
a udržitelných technologií a podporovat 
modernizaci evropské průmyslové 
základny prostřednictvím politiky 
uvědomělé z hlediska hodnotového řetězce 
a zahrnující též základní odvětví;

4. poukazuje na to, že strategie RISE 
potřebuje krátkodobý program, který 
umožní zabezpečit výrobní základnu a 
technologické znalosti a řešit tak naléhavé 
problémy některých odvětví (nadvýrobu, 
restrukturalizaci a nerovné podmínky 
hospodářské soutěže), a kromě toho i
dlouhodobý rámec založený na jasných 
cílech, ukazatelích a přístupu 
zohledňujícím životní cyklus a cyklické 
hospodářství, který bude směřovat 
investice do tvořivosti, schopností, inovací 
a udržitelných technologií a podporovat 
modernizaci evropské průmyslové 
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základny prostřednictvím politiky 
uvědomělé z hlediska hodnotového řetězce, 
která v Evropě umožní zachovat výrobní 
řetězec a bude se vztahovat též na základní 
odvětví;

Or. fr

Pozměňovací návrh 86
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. poukazuje na to, že strategie RISE 
potřebuje dlouhodobý rámec založený na 
jasných cílech, ukazatelích a přístupu 
zohledňujícím životní cyklus a cyklické 
hospodářství, který bude směřovat 
investice do tvořivosti, schopností, inovací 
a udržitelných technologií a podporovat 
modernizaci evropské průmyslové 
základny prostřednictvím politiky 
uvědomělé z hlediska hodnotového řetězce 
a zahrnující též základní odvětví;

4. poukazuje na to, že strategie RISE 
potřebuje dlouhodobý rámec založený na 
jasných cílech a přístupu zohledňujícím 
životní cyklus a cyklické hospodářství, 
který bude směřovat investice do 
tvořivosti, schopností, inovací a 
udržitelných technologií a podporovat 
modernizaci evropské průmyslové 
základny prostřednictvím politiky 
uvědomělé z hlediska hodnotového řetězce, 
která bude schopna zahrnout podniky 
všech velikostí od malých a středních 
podniků až po velké skupiny; domnívá se, 
že tato modernizace by se měla opírat o 
klíčová i nová průmyslová odvětví;

Or. de

Pozměňovací návrh 87
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. poukazuje na to, že strategie RISE 
potřebuje dlouhodobý rámec založený na 

4. poukazuje na to, že opatření potřebují 
jednoduchý a spolehlivý dlouhodobý 
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jasných cílech, ukazatelích a přístupu 
zohledňujícím životní cyklus a cyklické 
hospodářství, který bude směřovat 
investice do tvořivosti, schopností, inovací 
a udržitelných technologií a podporovat 
modernizaci evropské průmyslové 
základny prostřednictvím politiky 
uvědomělé z hlediska hodnotového řetězce 
a zahrnující též základní odvětví;

rámec založený na jasných cílech, 
ukazatelích a přístupu zohledňujícím 
životní cyklus a cyklické hospodářství, 
který bude směřovat investice do 
tvořivosti, schopností, inovací a 
udržitelných technologií a podporovat 
modernizaci evropské průmyslové 
základny prostřednictvím politiky 
uvědomělé z hlediska hodnotového řetězce 
a zahrnující též základní odvětví; 
zdůrazňuje, že tento rámec musí být 
orientován na růst v souladu se zásadami 
udržitelného rozvoje a nesmí vytvářet 
byrokratickou zátěž;

Or. sl

Pozměňovací návrh 88
Holger Krahmer

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. poukazuje na to, že strategie RISE 
potřebuje dlouhodobý rámec založený na 
jasných cílech, ukazatelích a přístupu 
zohledňujícím životní cyklus a cyklické 
hospodářství, který bude směřovat 
investice do tvořivosti, schopností, inovací 
a udržitelných technologií a podporovat 
modernizaci evropské průmyslové 
základny prostřednictvím politiky 
uvědomělé z hlediska hodnotového řetězce 
a zahrnující též základní odvětví;

4. poukazuje na to, že strategie RISE 
potřebuje dlouhodobý rámec založený na 
jasném a stabilním cíli, který se bude 
opírat o vědecky založený systém 
ukazatelů a bude směřovat investice do 
tvořivosti, schopností, inovací a 
udržitelných technologií a podporovat 
modernizaci evropské průmyslové 
základny prostřednictvím politiky 
uvědomělé z hlediska hodnotového řetězce 
a zahrnující též základní odvětví;

Or. de

Pozměňovací návrh 89
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. poukazuje na to, že strategie RISE 
potřebuje dlouhodobý rámec založený na 
jasných cílech, ukazatelích a přístupu 
zohledňujícím životní cyklus a cyklické 
hospodářství, který bude směřovat
investice do tvořivosti, schopností, inovací 
a udržitelných technologií a podporovat 
modernizaci evropské průmyslové 
základny prostřednictvím politiky 
uvědomělé z hlediska hodnotového řetězce 
a zahrnující též základní odvětví;

4. poukazuje na to, že strategie RISE 
potřebuje dlouhodobý rámec založený na 
jasném přístupu, který umožní směřovat 
investice do tvořivosti, schopností, inovací 
a udržitelných technologií a podporovat 
modernizaci evropské průmyslové 
základny prostřednictvím politiky 
uvědomělé z hlediska hodnotového řetězce 
a který též bude věnovat náležitou 
pozornost základním odvětvím;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Josefa Andrés Barea

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. poukazuje na to, že strategie RISE 
potřebuje dlouhodobý rámec založený na 
jasných cílech, ukazatelích a přístupu 
zohledňujícím životní cyklus a cyklické 
hospodářství, který bude směřovat 
investice do tvořivosti, schopností, inovací 
a udržitelných technologií a podporovat 
modernizaci evropské průmyslové 
základny prostřednictvím politiky 
uvědomělé z hlediska hodnotového řetězce 
a zahrnující též základní odvětví;

4. poukazuje na to, že strategie RISE 
potřebuje plán a harmonogram, které 
budou založeny na jasných cílech, 
ukazatelích a přístupu zohledňujícím 
životní cyklus a cyklické hospodářství, 
který bude směřovat investice do 
tvořivosti, schopností, inovací a 
udržitelných technologií a podporovat 
modernizaci evropské průmyslové 
základny prostřednictvím politiky 
uvědomělé z hlediska hodnotového řetězce 
a zahrnující též základní odvětví;

Or. es

Pozměňovací návrh 91
Jean-Pierre Audy
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Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. poukazuje na to, že strategie RISE
potřebuje dlouhodobý rámec založený na 
jasných cílech, ukazatelích a přístupu 
zohledňujícím životní cyklus a cyklické
hospodářství, který bude směřovat 
investice do tvořivosti, schopností, inovací 
a udržitelných technologií a podporovat 
modernizaci evropské průmyslové 
základny prostřednictvím politiky 
uvědomělé z hlediska hodnotového řetězce 
a zahrnující též základní odvětví;

4. poukazuje na to, že tato průmyslová 
strategie potřebuje dlouhodobý rámec 
založený na jasných cílech, ukazatelích a 
přístupu zohledňujícím životní cyklus a 
hospodářství, který bude směřovat 
investice do tvořivosti, schopností, inovací 
a udržitelných technologií a podporovat 
modernizaci evropské průmyslové 
základny prostřednictvím politiky 
uvědomělé z hlediska hodnotového řetězce 
a zahrnující též základní odvětví;

Or. fr

Pozměňovací návrh 92
Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. poukazuje na to, že strategie RISE 
potřebuje dlouhodobý rámec založený na 
jasných cílech, ukazatelích a přístupu 
zohledňujícím životní cyklus a cyklické 
hospodářství, který bude směřovat 
investice do tvořivosti, schopností, inovací 
a udržitelných technologií a podporovat 
modernizaci evropské průmyslové 
základny prostřednictvím politiky 
uvědomělé z hlediska hodnotového řetězce 
a zahrnující též základní odvětví;

4. poukazuje na to, že strategie RISE 
potřebuje dlouhodobý rámec založený na 
jasných cílech, ukazatelích a přístupu 
zohledňujícím životní cyklus a cyklické 
hospodářství, který bude směřovat 
investice do tvořivosti, schopností, inovací 
a udržitelných technologií a podporovat 
modernizaci evropské průmyslové 
základny prostřednictvím politiky 
uvědomělé z hlediska hodnotového řetězce 
a zahrnující též základní odvětví; považuje 
za nutné, aby byla posílena evropská 
znalostní základna, aby byla na základě 
podpory excelence ve vědě a vzdělávání 
zmírněna její roztříštěnost, aby byly 
vytvářeny podmínky pro transformaci 
dobrých myšlenek do podoby produktů 
uplatnitelných na trhu a aby inovativním 
podnikům byly zajištěny širší možnosti 
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přístupu ke zdrojům financování, což 
povede k vytvoření prostředí příznivého 
pro vznikání inovací a na základě 
veřejného šíření přínosů inovací po celé 
Evropě též k omezení sociálních a 
zeměpisných nerovností; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 93
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. poukazuje na to, že strategie RISE 
potřebuje dlouhodobý rámec založený na 
jasných cílech, ukazatelích a přístupu 
zohledňujícím životní cyklus a cyklické 
hospodářství, který bude směřovat 
investice do tvořivosti, schopností, inovací 
a udržitelných technologií a podporovat 
modernizaci evropské průmyslové 
základny prostřednictvím politiky 
uvědomělé z hlediska hodnotového řetězce 
a zahrnující též základní odvětví;

4. poukazuje na to, že strategie RISE 
potřebuje dlouhodobý rámec založený na 
jasných cílech, ukazatelích a přístupu 
zohledňujícím životní cyklus a cyklické 
hospodářství, který bude směřovat 
investice do tvořivosti, schopností, inovací 
a udržitelných technologií a podporovat 
modernizaci evropské průmyslové 
základny prostřednictvím politiky 
uvědomělé z hlediska hodnotového řetězce 
a zahrnující též odvětví subdodavatelské 
řemeslné výroby na úrovni malých a 
středních podniků a mikropodniků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 94
Reinhard Bütikofer

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. poukazuje na to, že strategie RISE 
potřebuje dlouhodobý rámec založený na 
jasných cílech, ukazatelích a přístupu 

4. poukazuje na to, že strategie RISE 
potřebuje stabilní a spolehlivý dlouhodobý 
rámec založený na jasných cílech, 
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zohledňujícím životní cyklus a cyklické 
hospodářství, který bude směřovat 
investice do tvořivosti, schopností, inovací 
a udržitelných technologií a podporovat 
modernizaci evropské průmyslové 
základny prostřednictvím politiky 
uvědomělé z hlediska hodnotového řetězce 
a zahrnující též základní odvětví;

ukazatelích a přístupu zohledňujícím 
životní cyklus a cyklické hospodářství, 
který bude směřovat investice do 
tvořivosti, schopností, inovací a 
udržitelných technologií a podporovat 
modernizaci evropské průmyslové 
základny prostřednictvím politiky 
uvědomělé z hlediska hodnotového řetězce, 
která se bude vztahovat též na základní 
odvětví a poskytovat investiční pobídky;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. poukazuje na to, že strategie RISE 
potřebuje dlouhodobý rámec založený na 
jasných cílech, ukazatelích a přístupu 
zohledňujícím životní cyklus a cyklické 
hospodářství, který bude směřovat 
investice do tvořivosti, schopností, inovací 
a udržitelných technologií a podporovat 
modernizaci evropské průmyslové 
základny prostřednictvím politiky 
uvědomělé z hlediska hodnotového řetězce 
a zahrnující též základní odvětví;

4. poukazuje na to, že strategie RISE 
potřebuje dlouhodobý rámec založený na 
jasných cílech, ukazatelích a přístupu 
zohledňujícím životní cyklus a cyklické 
hospodářství, který bude směřovat 
investice do tvořivosti, schopností, inovací 
a udržitelných technologií a podporovat 
modernizaci, udržitelnost a 
konkurenceschopnost evropské 
průmyslové základny prostřednictvím 
politiky uvědomělé z hlediska 
hodnotového řetězce a zahrnující též 
základní odvětví;

Or. ro

Pozměňovací návrh 96
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. poukazuje na to, že strategie RISE 
potřebuje dlouhodobý rámec založený na 
jasných cílech, ukazatelích a přístupu 
zohledňujícím životní cyklus a cyklické 
hospodářství, který bude směřovat 
investice do tvořivosti, schopností, inovací 
a udržitelných technologií a podporovat 
modernizaci evropské průmyslové 
základny prostřednictvím politiky 
uvědomělé z hlediska hodnotového řetězce 
a zahrnující též základní odvětví;

4. poukazuje na to, že strategie RISE 
potřebuje dlouhodobý rámec založený na 
jasných cílech, ukazatelích a přístupu 
zohledňujícím životní cyklus a cyklické 
hospodářství, který bude směřovat 
investice do tvořivosti, schopností, inovací 
a nových technologií a podporovat 
modernizaci evropské průmyslové 
základny prostřednictvím politiky 
uvědomělé z hlediska hodnotového řetězce 
a zahrnující též základní odvětví;

Or. de

Pozměňovací návrh 97
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. je přesvědčen, že v zájmu rozvoje své 
průmyslové politiky musí Evropská unie 
provést politická rozhodnutí a zaměřit své 
úsilí na strategická odvětví tak, aby byla 
schopna reagovat na problémy společnosti 
a vycházela přitom z evropských 
technologických poznatků; vybízí Komisi, 
aby v souladu s tímto požadavkem a 
v návaznosti na sdělení COM(2012)0582 
final vypracovala strategickou agendu pro 
evropské odvětví přírodních věd;

Or. fr

Pozměňovací návrh 98
Josefa Andrés Barea

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

4a. domnívá se, že v zájmu rozvoje 
průmyslové politiky musí Evropská unie 
provést politická rozhodnutí a zaměřit se 
na strategická odvětví tak, aby byla 
schopna reagovat na problémy 
společnosti;

Or. es

Pozměňovací návrh 99
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. uznává, že průmyslová politika se musí 
zabývat velkými společenskými změnami 
stanovenými ve strategii Evropa 2020 a 
musí být účinně začleněna do procesu 
evropského semestru;

5. uznává, že průmyslová politika se musí 
zabývat velkými společenskými změnami 
stanovenými ve strategii Evropa 2020 a 
cíli, které se týkají budoucnosti 
energetiky, zdrojů a klimatu, a musí být 
účinně začleněna do procesu evropského 
semestru a národních programů reforem 
s cílem podporovat investice a vytvářet 
kvalitní pracovní místa, především pro 
mladé lidi;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. uznává, že průmyslová politika se musí 
zabývat velkými společenskými změnami 

(Netýká se českého znění.)
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stanovenými ve strategii Evropa 2020 a 
musí být účinně začleněna do procesu 
evropského semestru;

Or. fr

Pozměňovací návrh 101
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. uznává, že průmyslová politika se musí 
zabývat velkými společenskými změnami 
stanovenými ve strategii Evropa 2020 a 
musí být účinně začleněna do procesu 
evropského semestru;

5. uznává, že průmyslová politika se musí 
zabývat velkými společenskými změnami 
a environmentálními výzvami 
stanovenými ve strategii Evropa 2020 a 
v 7. akčním programu pro životní 
prostředí a musí být účinně začleněna do 
procesu evropského semestru;

Or. fr

Pozměňovací návrh 102
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. uznává, že průmyslová politika se musí 
zabývat velkými společenskými změnami 
stanovenými ve strategii Evropa 2020 a 
musí být účinně začleněna do procesu 
evropského semestru;

5. zdůrazňuje, že průmyslová politika 
zahrnuje všechny oblasti politiky, které 
mají dopad na průmysl; uznává, že 
průmyslová politika se musí zabývat 
velkými společenskými změnami 
stanovenými ve strategii Evropa 2020 a 
musí být účinně začleněna do procesu 
evropského semestru;

Or. nl
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Pozměňovací návrh 103
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. uznává, že průmyslová politika se musí 
zabývat velkými společenskými změnami 
stanovenými ve strategii Evropa 2020 a 
musí být účinně začleněna do procesu 
evropského semestru;

5. uznává, že průmyslová politika se musí 
zabývat velkými společenskými změnami 
stanovenými ve strategii Evropa 2020 a 
musí být účinně začleněna do procesu 
evropského semestru s cílem vytvořit 
nezbytné předpoklady pro tvorbu 
investičních zdrojů a pracovních míst, 
především pro mladé lidi;

Or. de

Pozměňovací návrh 104
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. uznává, že průmyslová politika se musí 
zabývat velkými společenskými změnami 
stanovenými ve strategii Evropa 2020 a 
musí být účinně začleněna do procesu 
evropského semestru;

5. uznává, že průmyslová politika se musí 
zabývat velkými společenskými změnami 
stanovenými ve strategii Evropa 2020 a 
musí být účinně začleněna do procesu 
evropského semestru a národních 
programů reforem jednotlivých členských 
států;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby zlepšila svůj 
způsob komunikace ohledně svých 
závazků, pokud jde o opatření na podporu 
průmyslové politiky, a obnovila tak 
důvěru investorů, pracovníků a občanů 
v jednání EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 106
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že strategie RISE musí 
sledovat ambiciózní a dosažitelné cíle 
v oblasti průmyslu; konstatuje, že ke 
splnění hlavního cíle 20 % by bylo nutné 
ročně vytvořit 400 000 nových pracovních 
míst v oblasti průmyslu; navrhuje 
považovat jej za cíl udávající směr, který 
je v souladu s cíli EU 20/20/20;

6. je přesvědčen, že strategie RISE musí 
sledovat ambiciózní a dosažitelné cíle 
v oblasti průmyslu; konstatuje, že ke 
splnění hlavního cíle dosáhnout 
minimálně 20 % v oblasti zaměstnanosti
by bylo nutné ročně vytvořit nejméně 
400 000 nových pracovních míst v oblasti 
průmyslu; navrhuje, aby cílem 
soukromých, družstevních, sociálních a 
státních investic do výroby bylo dosáhnout 
do roku 2030 30% zaměstnanosti v 
průmyslu;

Or. pl

Pozměňovací návrh 107
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že strategie RISE musí 6. je přesvědčen, že strategie RISE musí 
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sledovat ambiciózní a dosažitelné cíle 
v oblasti průmyslu; konstatuje, že ke 
splnění hlavního cíle 20 % by bylo nutné 
ročně vytvořit 400 000 nových pracovních 
míst v oblasti průmyslu; navrhuje 
považovat jej za cíl udávající směr, který 
je v souladu s cíli EU 20/20/20;

sledovat ambiciózní a dosažitelné cíle v 
oblasti průmyslu; konstatuje, že ke splnění 
hlavního cíle 20 % by bylo nutné ročně 
vytvořit 400 000 nových pracovních míst v 
oblasti průmyslu; upozorňuje na to, že cíle 
20/20/20 týkajícího se politiky v oblasti 
energetiky a klimatu nesmí stát v cestě 
plnění cíle 20 % v oblasti průmyslu; žádá, 
aby návrhy týkající se jiných oblastí 
politiky, jako je energetika, životní 
prostředí a klima, byly uvedeny do většího 
souladu s cílem 20 % v oblasti průmyslu, 
tak aby byl evropský průmysl trvale 
posílen;

Or. de

Pozměňovací návrh 108
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že strategie RISE musí 
sledovat ambiciózní a dosažitelné cíle 
v oblasti průmyslu; konstatuje, že ke 
splnění hlavního cíle 20 % by bylo nutné 
ročně vytvořit 400 000 nových pracovních 
míst v oblasti průmyslu; navrhuje 
považovat jej za cíl udávající směr, který je 
v souladu s cíli EU 20/20/20;

6. je přesvědčen, že strategie RISE musí 
sledovat ambiciózní a dosažitelné cíle 
v oblasti průmyslu; konstatuje, že ke 
splnění hlavního cíle 20 % by bylo nutné 
ročně vytvořit 400 000 nových pracovních 
míst v oblasti průmyslu; navrhuje 
považovat jej za cíl udávající směr;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 6
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že strategie RISE musí 
sledovat ambiciózní a dosažitelné cíle 
v oblasti průmyslu; konstatuje, že ke 
splnění hlavního cíle 20 % by bylo nutné 
ročně vytvořit 400 000 nových pracovních 
míst v oblasti průmyslu; navrhuje 
považovat jej za cíl udávající směr, který je 
v souladu s cíli EU 20/20/20;

6. je přesvědčen, že opatření musí sledovat 
ambiciózní a dosažitelné cíle v oblasti 
průmyslu; konstatuje, že ke splnění 
hlavního cíle 20 % by bylo nutné ročně 
vytvořit 400 000 nových pracovních míst 
v oblasti průmyslu; navrhuje považovat jej 
za cíl udávající směr, který je v souladu 
s cíli EU 20/20/20;

Or. sl

Pozměňovací návrh 110
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že strategie RISE musí 
sledovat ambiciózní a dosažitelné cíle 
v oblasti průmyslu; konstatuje, že ke 
splnění hlavního cíle 20 % by bylo nutné 
ročně vytvořit 400 000 nových pracovních 
míst v oblasti průmyslu; navrhuje 
považovat jej za cíl udávající směr, který je 
v souladu s cíli EU 20/20/20;

6. je přesvědčen, že tato průmyslová
strategie musí sledovat ambiciózní a 
dosažitelné cíle v oblasti průmyslu; 
konstatuje, že ke splnění hlavního cíle 
20 % by bylo nutné ročně vytvořit 400 000 
nových pracovních míst v oblasti 
průmyslu; navrhuje považovat jej za cíl 
udávající směr, který je v souladu s cíli EU 
20/20/20;

Or. fr

Pozměňovací návrh 111
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. je přesvědčen, že stanovený cíl by měl 
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odrážet nové průmyslové skutečnosti, jako 
je integrace výroby a služeb (angl. 
manuservices) či posun k ekonomice 
založené na datech a výrobě s přidanou 
hodnotou; vyzývá proto Komisi, aby 
posoudila a doložila svou práci týkající se 
cílů a znovu uvážila klasifikaci 
průmyslových odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. očekává, že strategie RISE by mohla 
navrátit průmyslovou výrobu zpět do EU, 
přičemž by věnovala pozornost řízení 
dodavatelského řetězce a zvláštním
regionálním zvyklostem v oblasti výroby;

7. očekává, že strategie RISE by mohla 
oživit průmyslovou výrobu v EU, přičemž 
by věnovala pozornost řízení místního 
dodavatelského a odbytového řetězce a 
zohledňovala zvláštní regionální zvyklosti 
v oblasti výroby a místní poptávku;

Or. pl

Pozměňovací návrh 113
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. očekává, že strategie RISE by mohla 
navrátit průmyslovou výrobu zpět do EU, 
přičemž by věnovala pozornost řízení 
dodavatelského řetězce a zvláštním 
regionálním zvyklostem v oblasti výroby;

7. očekává, že opatření pro 
reindustrializaci Evropy na podporu 
konkurenceschopnosti a udržitelnosti by 
mohla navrátit průmyslovou výrobu zpět 
do EU, přičemž by věnovala pozornost 
řízení dodavatelského řetězce a zvláštním 
regionálním zvyklostem v oblasti výroby;
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Or. sl

Pozměňovací návrh 114
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. očekává, že strategie RISE by mohla 
navrátit průmyslovou výrobu zpět do EU, 
přičemž by věnovala pozornost řízení 
dodavatelského řetězce a zvláštním 
regionálním zvyklostem v oblasti výroby;

7. očekává, že strategie RISE by za 
předpokladu, že budou provedena 
patřičná opatření, mohla navrátit 
průmyslovou výrobu zpět do EU, přičemž 
by věnovala pozornost řízení 
dodavatelského řetězce a zvláštním 
regionálním zvyklostem v oblasti výroby;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. očekává, že strategie RISE by mohla 
navrátit průmyslovou výrobu zpět do EU, 
přičemž by věnovala pozornost řízení 
dodavatelského řetězce a zvláštním 
regionálním zvyklostem v oblasti výroby;

7. očekává, že tato průmyslová strategie by 
mohla navrátit průmyslovou výrobu zpět 
do EU, přičemž by věnovala pozornost 
řízení dodavatelského řetězce a zvláštním 
regionálním zvyklostem v oblasti výroby;

Or. fr

Pozměňovací návrh 116
Vittorio Prodi

Návrh usnesení
Bod 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. očekává, že strategie RISE by mohla 
navrátit průmyslovou výrobu zpět do EU, 
přičemž by věnovala pozornost řízení 
dodavatelského řetězce a zvláštním 
regionálním zvyklostem v oblasti výroby;

7. očekává, že strategie RISE by mohla 
navrátit průmyslovou výrobu zpět do EU, 
přičemž by věnovala pozornost řízení 
dodavatelského řetězce a zvláštním 
regionálním zvyklostem v oblasti výroby, 
současně by však podporovala i nově 
vznikající odvětví, která jsou důležitá pro 
hospodářství a společnost, jako jsou 
odvětví související s biohospodářstvím;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyjadřuje politování nad tím, že 
makroekonomická politika, která nyní v 
Evropské unii převládá, neumožňuje 
nezbytný přístup ke kapitálu určenému k 
investicím a inovacím, zejména pro malé a 
střední podniky, a působí tak způsobem, 
který brání průmyslové politice;

Or. de

Pozměňovací návrh 118
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že strategie RISE bude mít 
úspěch pouze tehdy, pokud ji bude 

8. zdůrazňuje, že strategie RISE bude mít 
úspěch pouze tehdy, pokud ji bude 
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doprovázet náležitý makroekonomický 
rámec a nezbytné rozpočtové zdroje, které 
budou působit pákovým efektem na 
soukromé investice; požaduje v této 
souvislosti vytvoření evropské strategie 
ekologického růstu a vyjadřuje politování 
nad škrty, které Rada provedla v okruhu 
1A víceletého finančního rámce;

doprovázet náležitý makroekonomický 
rámec a nezbytné rozpočtové zdroje, které 
budou působit pákovým efektem na 
veřejné i soukromé investice; požaduje 
v této souvislosti vytvoření evropské 
strategie ekologického růstu a vyjadřuje 
politování nad škrty, které Rada provedla 
v okruhu 1A víceletého finančního rámce, 
zejména v programu Horizont 2020, 
programu pro konkurenceschopnost 
podniků s důrazem na malé a střední 
podniky (COSME) a nástroji pro 
propojení Evropy; vyzývá členské státy, 
aby podstatným způsobem posílily 
finanční možnosti těchto programů;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že strategie RISE bude mít 
úspěch pouze tehdy, pokud ji bude 
doprovázet náležitý makroekonomický 
rámec a nezbytné rozpočtové zdroje, které 
budou působit pákovým efektem na 
soukromé investice; požaduje v této 
souvislosti vytvoření evropské strategie 
ekologického růstu a vyjadřuje politování 
nad škrty, které Rada provedla v okruhu 
1A víceletého finančního rámce;

8. zdůrazňuje, že strategie RISE bude mít 
úspěch pouze tehdy, pokud ji bude 
doprovázet náležitý makroekonomický 
rámec a nezbytné rozpočtové zdroje, které 
budou působit pákovým efektem na
soukromé investice; vyjadřuje v této 
souvislosti politování nad škrty, které Rada 
provedla v okruhu 1A víceletého 
finančního rámce;

Or. de

Pozměňovací návrh 120
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 8
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že strategie RISE bude mít 
úspěch pouze tehdy, pokud ji bude 
doprovázet náležitý makroekonomický 
rámec a nezbytné rozpočtové zdroje, které 
budou působit pákovým efektem na 
soukromé investice; požaduje v této 
souvislosti vytvoření evropské strategie 
ekologického růstu a vyjadřuje politování 
nad škrty, které Rada provedla v okruhu 
1A víceletého finančního rámce;

8. zdůrazňuje, že tato průmyslová strategie 
bude mít úspěch pouze tehdy, pokud ji 
bude doprovázet náležitý 
makroekonomický rámec a nezbytné 
rozpočtové zdroje, které podpoří soukromé 
investice; požaduje v této souvislosti 
vytvoření evropské strategie ekologického 
růstu a vyjadřuje politování nad škrty, které  
Rada s podporou Evropské rady provedla 
v okruhu 1A víceletého finančního rámce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 121
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že strategie RISE bude mít 
úspěch pouze tehdy, pokud ji bude 
doprovázet náležitý makroekonomický 
rámec a nezbytné rozpočtové zdroje, které 
budou působit pákovým efektem na 
soukromé investice; požaduje v této 
souvislosti vytvoření evropské strategie 
ekologického růstu a vyjadřuje politování 
nad škrty, které Rada provedla v okruhu 
1A víceletého finančního rámce;

8. zdůrazňuje, že strategie RISE bude mít 
úspěch pouze tehdy, pokud ji bude 
doprovázet jasný a předvídatelný
makroekonomický rámec, jehož jednotlivé 
politiky se nebudou překrývat a navzájem 
si odporovat, a rovněž nezbytné 
rozpočtové zdroje, které budou působit 
pákovým efektem na soukromé investice; 
požaduje v této souvislosti vytvoření 
evropské strategie ekologického růstu a 
vyjadřuje politování nad škrty, které Rada 
provedla v okruhu 1A víceletého 
finančního rámce;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Romana Jordan
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Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že strategie RISE bude mít 
úspěch pouze tehdy, pokud ji bude 
doprovázet náležitý makroekonomický 
rámec a nezbytné rozpočtové zdroje, které 
budou působit pákovým efektem na 
soukromé investice; požaduje v této 
souvislosti vytvoření evropské strategie 
ekologického růstu a vyjadřuje politování 
nad škrty, které Rada provedla v okruhu 
1A víceletého finančního rámce;

8. zdůrazňuje, že opatření budou mít 
úspěch pouze tehdy, pokud je bude 
doprovázet náležitý makroekonomický 
rámec, nezbytné rozpočtové zdroje, které 
budou působit pákovým efektem na 
soukromé investice, a podpora globální 
konkurenceschopnosti EU; požaduje 
v této souvislosti vytvoření evropské 
strategie ekologického růstu a vyjadřuje 
politování nad škrty, které Rada provedla 
v okruhu 1A víceletého finančního rámce;

Or. sl

Pozměňovací návrh 123
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že strategie RISE bude mít 
úspěch pouze tehdy, pokud ji bude 
doprovázet náležitý makroekonomický 
rámec a nezbytné rozpočtové zdroje, které 
budou působit pákovým efektem na 
soukromé investice; požaduje v této 
souvislosti vytvoření evropské strategie 
ekologického růstu a vyjadřuje politování 
nad škrty, které Rada provedla v okruhu 
1A víceletého finančního rámce;

8. zdůrazňuje, že strategie RISE bude mít 
úspěch pouze tehdy, pokud ji bude 
doprovázet náležitý makroekonomický 
rámec a nezbytné rozpočtové zdroje, které 
budou působit pákovým efektem na 
soukromé investice; požaduje v této 
souvislosti vytvoření evropské strategie 
ekologického, tzn. udržitelného, růstu a 
vyjadřuje politování nad škrty, které Rada 
provedla v okruhu 1A víceletého 
finančního rámce;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Franck Proust
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Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že strategie RISE bude mít 
úspěch pouze tehdy, pokud ji bude 
doprovázet náležitý makroekonomický 
rámec a nezbytné rozpočtové zdroje, které 
budou působit pákovým efektem na 
soukromé investice; požaduje v této 
souvislosti vytvoření evropské strategie 
ekologického růstu a vyjadřuje politování 
nad škrty, které Rada provedla v okruhu 
1A víceletého finančního rámce;

8. zdůrazňuje, že strategie RISE bude mít 
úspěch pouze tehdy, pokud ji bude 
doprovázet náležitý makroekonomický 
rámec a nezbytné rozpočtové zdroje, které 
budou působit pákovým efektem na 
soukromé investice; požaduje v této 
souvislosti vytvoření evropské strategie 
růstu podporujícího začleňování a 
vyjadřuje politování nad škrty, které Rada 
provedla v okruhu 1A víceletého 
finančního rámce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 125
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že strategie RISE bude mít 
úspěch pouze tehdy, pokud ji bude 
doprovázet náležitý makroekonomický 
rámec a nezbytné rozpočtové zdroje, které 
budou působit pákovým efektem na 
soukromé investice; požaduje v této 
souvislosti vytvoření evropské strategie 
ekologického růstu a vyjadřuje politování 
nad škrty, které Rada provedla v okruhu 
1A víceletého finančního rámce;

8. zdůrazňuje, že strategie RISE bude mít 
úspěch pouze tehdy, pokud ji bude 
doprovázet náležitý makroekonomický 
rámec a nezbytné rozpočtové zdroje, které 
budou působit pákovým efektem na 
soukromé investice; požaduje v této 
souvislosti vytvoření evropské strategie 
růstu a vyjadřuje politování nad škrty, které 
Rada provedla v okruhu 1A víceletého 
finančního rámce;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Bernd Lange
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Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že průmyslová politika EU 
by měla být jasně definovaná, neboť 
v současnosti tuto oblast v rámci EU i 
v členských státech ovládá velké množství 
různých postupů a trendů; 

Or. de

Pozměňovací návrh 127
Josefa Andrés Barea

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že všechna průmyslová 
odvětví vyžadují stabilitu, a že z hlediska 
hospodářského rozvoje je proto velmi 
důležité, aby vnitřní trh měl stanovena 
předvídatelná pravidla a normy a aby tato 
pravidla a tyto normy byly v členských 
státech účinným způsobem uplatňovány;

Or. es

Pozměňovací návrh 128
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá průřezový přístup Komise 
k průmyslové politice; má za to, že 
strategie RISE by měla sledovat spíše 
horizontální než vertikální pojetí 
průmyslové politiky; je přesvědčen, že 

9. vítá průřezový přístup Komise k 
průmyslové politice; má za to, že 
průmyslová politika by měla sledovat 
maticový přístup, který v sobě spojuje 
horizontální i vertikální pojetí politiky; je 
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opatření pro jednotlivá odvětví musí být 
zpravidla spojena s odvětvovou 
specializací podporující vysoce 
technologicky vyspělé strategie s velkou 
přidanou hodnotou;

přesvědčen, že odvětvové politiky by se 
měly přeorientovat na podporu 
hodnotových řetězců nebo sdružených 
činností s potenciálem vysokého růstu a 
neměly by se zakládat na tradičním dělení 
na jednotlivá odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá průřezový přístup Komise 
k průmyslové politice; má za to, že 
strategie RISE by měla sledovat spíše 
horizontální než vertikální pojetí 
průmyslové politiky; je přesvědčen, že 
opatření pro jednotlivá odvětví musí být 
zpravidla spojena s odvětvovou 
specializací podporující vysoce 
technologicky vyspělé strategie s velkou 
přidanou hodnotou;

9. vítá průřezový přístup Komise k 
průmyslové politice; má za to, že strategie 
RISE by měla sledovat spíše horizontální 
než vertikální pojetí průmyslové politiky; 
je přesvědčen, že opatření pro jednotlivá 
odvětví musí být zpravidla spojena s 
odvětvovou specializací podporující 
zaměstnanost, dovednosti, podnikání, 
inovace, tvořivost a vysoce technologicky 
vyspělé strategie s velkou přidanou 
hodnotou v odvětvích, která mají potenciál 
podpořit zaměstnanost a růst v Evropě; 
vítá v tomto ohledu seskupení odvětví 
podle jednotlivých témat, jež odpovídá 
potřebě flexibility a vytváří produkt, který 
je kvalitní z technologického hlediska a 
udržitelný z hlediska životního prostředí;

Or. it

Pozměňovací návrh 130
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá průřezový přístup Komise 
k průmyslové politice; má za to, že 
strategie RISE by měla sledovat spíše 
horizontální než vertikální pojetí 
průmyslové politiky; je přesvědčen, že 
opatření pro jednotlivá odvětví musí být 
zpravidla spojena s odvětvovou 
specializací podporující vysoce 
technologicky vyspělé strategie s velkou 
přidanou hodnotou;

9. vítá průřezový přístup Komise 
k průmyslové politice; má za to, že 
strategie RISE by měla sledovat spíše 
horizontální než vertikální pojetí 
průmyslové politiky; je přesvědčen, že 
opatření pro jednotlivá odvětví musí být 
zpravidla spojena s odvětvovou 
specializací a zaměřovat se na podporu 
dovedností, pracovních míst, tvořivosti, 
inovací, podnikání a vývozu; je 
přesvědčen, že jejich cílem musí být 
rovněž podpora strategie s velkou přidanou 
hodnotou v odvětvích, která podporují 
zaměstnanost a růst v Evropě; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 131
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá průřezový přístup Komise 
k průmyslové politice; má za to, že 
strategie RISE by měla sledovat spíše 
horizontální než vertikální pojetí 
průmyslové politiky; je přesvědčen, že 
opatření pro jednotlivá odvětví musí být 
zpravidla spojena s odvětvovou 
specializací podporující vysoce 
technologicky vyspělé strategie s velkou 
přidanou hodnotou;

9. vítá průřezový přístup Komise k 
průmyslové politice; má za to, že strategie 
RISE by měla sledovat spíše horizontální 
než vertikální pojetí průmyslové politiky; 
je přesvědčen, že opatření pro jednotlivá 
odvětví musí být zpravidla spojena s 
odvětvovou specializací podporující 
vysoce technologicky vyspělé strategie s 
velkou přidanou hodnotou; doporučuje, 
aby v zájmu vytvoření soudržného a 
koordinovaného přístupu byly otázky 
průmyslu a konkurenceschopnosti 
standardně zcela zohledňovány i v jiných 
politikách EU, v oblastech, jako je 
hospodářská soutěž, mezinárodní obchod, 
energetika, inovace, strukturální fondy, 
odborná příprava, cestovní ruch a 
kultura;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 132
Franck Proust, Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá průřezový přístup Komise 
k průmyslové politice; má za to, že 
strategie RISE by měla sledovat spíše 
horizontální než vertikální pojetí 
průmyslové politiky; je přesvědčen, že 
opatření pro jednotlivá odvětví musí být 
zpravidla spojena s odvětvovou 
specializací podporující vysoce 
technologicky vyspělé strategie s velkou 
přidanou hodnotou;

9. vítá průřezový přístup Komise k 
průmyslové politice; má za to, že strategie 
RISE by měla sledovat spíše horizontální 
než vertikální pojetí průmyslové politiky; 
je přesvědčen, že opatření pro jednotlivá 
odvětví musí být zpravidla spojena s 
odvětvovou specializací podporující 
vysoce technologicky vyspělé strategie s 
velkou přidanou hodnotou, současně však 
musí chránit základní odvětví; vyzývá 
členské státy a Komisi, aby své úsilí 
zaměřily na odvětví, která mají osvědčené 
know-how a vysokou úroveň investic do 
výzkumu a vývoje a tvorby přidané 
hodnoty;

Or. fr

Pozměňovací návrh 133
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá průřezový přístup Komise 
k průmyslové politice; má za to, že 
strategie RISE by měla sledovat spíše 
horizontální než vertikální pojetí 
průmyslové politiky; je přesvědčen, že 
opatření pro jednotlivá odvětví musí být 
zpravidla spojena s odvětvovou 
specializací podporující vysoce 

9. vítá průřezový přístup Komise 
k průmyslové politice; má za to, že 
opatření pro reindustrializaci Evropy by 
měla sledovat spíše horizontální než 
vertikální pojetí průmyslové politiky; je 
přesvědčen, že opatření pro jednotlivá 
odvětví musí být zpravidla spojena 
s odvětvovou specializací podporující 
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technologicky vyspělé strategie s velkou 
přidanou hodnotou;

vysoce technologicky vyspělé strategie
s velkou přidanou hodnotou; domnívá se, 
že zohledněna musí být také důležitost 
dalších odvětví a že průmysl by měl být 
diverzifikován;

Or. sl

Pozměňovací návrh 134
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá průřezový přístup Komise 
k průmyslové politice; má za to, že 
strategie RISE by měla sledovat spíše 
horizontální než vertikální pojetí 
průmyslové politiky; je přesvědčen, že 
opatření pro jednotlivá odvětví musí být 
zpravidla spojena s odvětvovou 
specializací podporující vysoce 
technologicky vyspělé strategie s velkou 
přidanou hodnotou;

9. vítá průřezový přístup Komise
k průmyslové politice; má za to, že 
strategie RISE by měla sledovat spíše 
horizontální než vertikální pojetí 
průmyslové politiky; je přesvědčen, že 
opatření pro jednotlivá odvětví musí být 
zpravidla spojena se strategiemi s velkou 
přidanou hodnotou, které mají potenciál 
podpořit v Evropě růst a zaměstnanost;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vítá průřezový přístup Komise 
k průmyslové politice; má za to, že 
strategie RISE by měla sledovat spíše 
horizontální než vertikální pojetí 
průmyslové politiky; je přesvědčen, že 
opatření pro jednotlivá odvětví musí být 
zpravidla spojena s odvětvovou 

9. vítá průřezový přístup Komise 
k průmyslové politice; má za to, že tato 
průmyslová strategie by měla sledovat 
spíše horizontální než vertikální pojetí 
průmyslové politiky; je přesvědčen, že 
opatření pro jednotlivá odvětví musí být 
zpravidla spojena s odvětvovou 
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specializací podporující vysoce 
technologicky vyspělé strategie s velkou 
přidanou hodnotou;

specializací podporující vysoce 
technologicky vyspělé strategie s velkou 
přidanou hodnotou;

Or. fr

Pozměňovací návrh 136
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá orgány EU a vlády členských 
států, aby přijaly opatření, která na 
základě větší koordinace všech 
relevantních politik usnadní dosažení 
reálné konkurenceschopnosti průmyslu 
v rámci jednotného trhu i v celosvětovém 
kontextu;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. souhlasí s názorem Komise, že 
průmyslová politika musí mít účinnou a 
integrovanou strukturu správy, jejíž 
součástí je monitorování; připomíná 
doporučení EP obsažené v Langeho zprávě 
o průmyslu zřídit stálou pracovní skupinu 
pro průmyslovou politiku příslušných 
generálních ředitelství Komise; žádá 
Komisi, aby každý rok podávala zprávu o 
pokroku strategie RISE; zdůrazňuje, že 
strategie RISE potřebuje spojenectví 
zúčastněných stran z oblasti průmyslu, 

10. souhlasí s názorem Komise, že 
průmyslová politika musí mít účinnou a 
integrovanou strukturu správy, jejíž 
součástí je monitorování; připomíná 
doporučení EP obsažené v Langeho zprávě 
o průmyslu zřídit stálou pracovní skupinu 
pro průmyslovou politiku příslušných 
generálních ředitelství Komise; žádá 
Komisi, aby provedla studii, která umožní 
jasně určit nadměrnou kapacitu a potřebu 
restrukturalizace, s nimiž se některá 
odvětví potýkají, aby navrhla krátkodobá 
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odborových svazů, akademické obce a 
občanské společnosti; vyzývá Komisi, aby 
plně využila čl. 173 odst. 2 Smlouvy 
k dosažení pokroku se strategií RISE;

řešení a aby každý rok podávala zprávu o 
pokroku strategie RISE, jejíž součástí bude 
i posouzení nepoměru pravomocí a 
nástrojů, které má k dispozici, ve vztahu k 
jejím záměrům; zdůrazňuje, že strategie 
RISE potřebuje spojenectví zúčastněných 
stran z oblasti průmyslu, odborových 
svazů, akademické obce a občanské 
společnosti; vyzývá Komisi, aby 
účelnějším způsobem uspořádala své 
prostředky (pravomoci, nástroje a služby) 
a plně využila čl. 173 odst. 2 Smlouvy 
k dosažení pokroku se strategií RISE;

Or. fr

Pozměňovací návrh 138
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. souhlasí s názorem Komise, že 
průmyslová politika musí mít účinnou a 
integrovanou strukturu správy, jejíž 
součástí je monitorování; připomíná 
doporučení EP obsažené v Langeho zprávě 
o průmyslu zřídit stálou pracovní skupinu 
pro průmyslovou politiku příslušných 
generálních ředitelství Komise; žádá 
Komisi, aby každý rok podávala zprávu o 
pokroku strategie RISE; zdůrazňuje, že 
strategie RISE potřebuje spojenectví 
zúčastněných stran z oblasti průmyslu, 
odborových svazů, akademické obce a 
občanské společnosti; vyzývá Komisi, aby 
plně využila čl. 173 odst. 2 Smlouvy 
k dosažení pokroku se strategií RISE;

10. souhlasí s názorem Komise, že 
průmyslová politika musí mít účinnou a 
integrovanou strukturu správy, jejíž 
součástí je monitorování; připomíná 
doporučení EP obsažené v Langeho zprávě 
o průmyslu zřídit stálou pracovní skupinu 
pro průmyslovou politiku příslušných 
generálních ředitelství Komise, která bude 
brát v úvahu vstupy zúčastněných stran a 
bude koordinovat a monitorovat 
provádění; žádá Komisi, aby každý rok 
podávala zprávu o pokroku strategie RISE; 
zdůrazňuje, že strategie RISE potřebuje 
spojenectví a partnerství zúčastněných 
stran z jiných odvětví průmyslu, 
odborových svazů, akademické obce a 
občanské společnosti, jako jsou organizace 
na ochranu spotřebitelů a nevládní 
organizace; vyzývá Komisi, aby plně 
využila čl. 173 odst. 2 Smlouvy k dosažení 
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pokroku se strategií RISE;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. souhlasí s názorem Komise, že 
průmyslová politika musí mít účinnou a 
integrovanou strukturu správy, jejíž 
součástí je monitorování; připomíná 
doporučení EP obsažené v Langeho zprávě 
o průmyslu zřídit stálou pracovní skupinu 
pro průmyslovou politiku příslušných 
generálních ředitelství Komise; žádá 
Komisi, aby každý rok podávala zprávu o 
pokroku strategie RISE; zdůrazňuje, že 
strategie RISE potřebuje spojenectví 
zúčastněných stran z oblasti průmyslu, 
odborových svazů, akademické obce a 
občanské společnosti; vyzývá Komisi, aby 
plně využila čl. 173 odst. 2 Smlouvy 
k dosažení pokroku se strategií RISE;

10. souhlasí s názorem Komise, že 
průmyslová politika musí mít účinnou a 
integrovanou strukturu správy, jejíž 
součástí je monitorování a dohled nad 
činnostmi; připomíná doporučení EP 
obsažené v Langeho zprávě o průmyslu 
zřídit stálou pracovní skupinu pro 
průmyslovou politiku příslušných 
generálních ředitelství Komise; žádá 
Komisi, aby každý rok podávala zprávu o 
pokroku této průmyslové strategie; 
zdůrazňuje, že tato průmyslová strategie 
potřebuje spojenectví zúčastněných stran 
z oblasti průmyslu, odborových svazů, 
akademické obce a občanské společnosti; 
vyzývá Komisi, aby plně využila čl. 173 
odst. 2 Smlouvy k dosažení pokroku 
s touto průmyslovou strategií;

Or. fr

Pozměňovací návrh 140
Vittorio Prodi

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. souhlasí s názorem Komise, že 
průmyslová politika musí mít účinnou a 
integrovanou strukturu správy, jejíž 

10. souhlasí s názorem Komise, že 
průmyslová politika musí mít účinnou a 
integrovanou strukturu správy, jejíž 
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součástí je monitorování; připomíná 
doporučení EP obsažené v Langeho zprávě 
o průmyslu zřídit stálou pracovní skupinu 
pro průmyslovou politiku příslušných 
generálních ředitelství Komise; žádá 
Komisi, aby každý rok podávala zprávu o 
pokroku strategie RISE; zdůrazňuje, že 
strategie RISE potřebuje spojenectví 
zúčastněných stran z oblasti průmyslu, 
odborových svazů, akademické obce a 
občanské společnosti; vyzývá Komisi, aby 
plně využila čl. 173 odst. 2 Smlouvy 
k dosažení pokroku se strategií RISE;

součástí je monitorování; připomíná 
doporučení EP obsažené v Langeho zprávě 
o průmyslu zřídit stálou pracovní skupinu 
pro průmyslovou politiku příslušných 
generálních ředitelství Komise; žádá 
Komisi, aby každý rok podávala zprávu o 
pokroku strategie RISE; zdůrazňuje, že 
strategie RISE potřebuje spojenectví 
zúčastněných stran z oblasti průmyslu, 
odborových svazů, akademické obce a 
občanské společnosti, aby byla schopna 
systematicky integrovat složité zásady, 
jako je rozšířená odpovědnost výrobce a 
spotřebitele; vyzývá Komisi, aby plně 
využila čl. 173 odst. 2 Smlouvy k dosažení 
pokroku se strategií RISE;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. souhlasí s názorem Komise, že 
průmyslová politika musí mít účinnou a 
integrovanou strukturu správy, jejíž 
součástí je monitorování; připomíná 
doporučení EP obsažené v Langeho zprávě 
o průmyslu zřídit stálou pracovní skupinu 
pro průmyslovou politiku příslušných 
generálních ředitelství Komise; žádá 
Komisi, aby každý rok podávala zprávu o 
pokroku strategie RISE; zdůrazňuje, že 
strategie RISE potřebuje spojenectví 
zúčastněných stran z oblasti průmyslu, 
odborových svazů, akademické obce a 
občanské společnosti; vyzývá Komisi, aby 
plně využila čl. 173 odst. 2 Smlouvy 
k dosažení pokroku se strategií RISE;

10. souhlasí s názorem Komise, že 
průmyslová politika musí mít účinnou a 
integrovanou strukturu správy, jejíž 
součástí je monitorování; připomíná 
doporučení EP obsažené v Langeho zprávě 
o průmyslu zřídit stálou pracovní skupinu 
pro průmyslovou politiku příslušných 
generálních ředitelství Komise; žádá 
Komisi, aby každý rok podávala zprávu o 
pokroku strategie RISE; zdůrazňuje, že 
strategie RISE potřebuje spojenectví 
zúčastněných stran z oblasti průmyslu 
(včetně malých a středních podniků), 
odborových svazů, akademické obce a 
občanské společnosti; vyzývá Komisi, aby 
plně využila čl. 173 odst. 2 Smlouvy 
k dosažení pokroku se strategií RISE;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 142
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. souhlasí s názorem Komise, že 
průmyslová politika musí mít účinnou a 
integrovanou strukturu správy, jejíž 
součástí je monitorování; připomíná 
doporučení EP obsažené v Langeho zprávě 
o průmyslu zřídit stálou pracovní skupinu 
pro průmyslovou politiku příslušných 
generálních ředitelství Komise; žádá 
Komisi, aby každý rok podávala zprávu o 
pokroku strategie RISE; zdůrazňuje, že 
strategie RISE potřebuje spojenectví 
zúčastněných stran z oblasti průmyslu, 
odborových svazů, akademické obce a 
občanské společnosti; vyzývá Komisi, aby 
plně využila čl. 173 odst. 2 Smlouvy 
k dosažení pokroku se strategií RISE;

10. souhlasí s názorem Komise, že 
průmyslová politika musí mít účinnou a 
integrovanou strukturu správy, jejíž 
součástí je monitorování; připomíná 
doporučení EP obsažené v Langeho zprávě 
o průmyslu zřídit stálou pracovní skupinu 
pro průmyslovou politiku příslušných 
generálních ředitelství Komise; žádá 
Komisi, aby každý rok podávala zprávu o 
pokroku v plnění jednotlivých opatření; 
zdůrazňuje, že strategie RISE potřebuje 
spojenectví zúčastněných stran z oblasti 
průmyslu, odborových svazů, akademické 
obce a občanské společnosti; vyzývá 
Komisi, aby plně využila čl. 173 odst. 2 
Smlouvy k dosažení pokroku v plnění 
jednotlivých opatření;

Or. sl

Pozměňovací návrh 143
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. poukazuje na to, že čtyři z 27 
členských států – Německo (27,29 %), 
Itálie (12,44 %), Spojené království 
(11,93 %) a Francie (11,65 %) – vytvořilo 
v roce 2010 více než 60 % objemu 
průmyslové výroby EU, zatímco 10 
členských států vytvořilo v roce 2010 
méně než 4 %, a naléhavě vyzývá Komisi, 



AM\1000727CS.doc 71/92 PE516.804v01-00

CS

aby přijala nezbytná opatření, která 
povedou k obnovení evropské průmyslové 
výroby ve všech členských státech EU, 
zejména pak v těch, které vytvářejí méně 
než 1 % objemu průmyslové výroby EU;

Or. ro

Pozměňovací návrh 144
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že politika ve všech 
ostatních oblastech by měla být 
koncipována s ohledem na cíle politiky 
průmyslové, tak aby se ve vztahu k ní 
prosazoval holistický přístup; poukazuje 
v této souvislosti na Evropské společenství 
uhlí a oceli (ESUO), které dokládá, že 
úspěšný, integrovaný a inovativní postup 
v oblasti průmyslové politiky je možný, 
vytváří růst a zaměstnanost, podporuje 
integraci a má povahu sociálního 
partnerství;

Or. de

Pozměňovací návrh 145
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. vítá odvětvové strategie 
v automobilovém (Cars 2020) a 
ocelářském (akční plán pro ocelářství) 
průmyslu a vyzývá Komisi, aby přijala 
vhodná opatření pro realizaci těchto 
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strategií;

Or. de

Pozměňovací návrh 146
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zastává názor, že strategii RISE je 
třeba směřovat k nastartování investičních 
toků do zemí jižní Evropy s cílem oživit 
růst, zejména prostřednictvím inteligentní 
specializace a vytváření klastrů, včetně 
klastrů nadnárodních;

11. zastává názor, že tuto průmyslovou
strategii je třeba směřovat k nastartování 
investičních toků do celé Evropské unie, a 
zvláště pak do regionů, ve kterých 
v minulých letech došlo 
k deindustrializaci, s cílem oživit růst, 
zejména prostřednictvím inteligentní 
specializace a vytváření klastrů, včetně 
klastrů nadnárodních;

Or. fr

Pozměňovací návrh 147
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zastává názor, že strategii RISE je třeba 
směřovat k nastartování investičních toků 
do zemí jižní Evropy s cílem oživit růst, 
zejména prostřednictvím inteligentní 
specializace a vytváření klastrů, včetně 
klastrů nadnárodních;

11. zastává názor, že strategii RISE je třeba 
směřovat tak, aby se ze zemí jižní Evropy 
stalo opět konkurenceschopné prostředí, 
které bude přitažlivé pro investice, s cílem 
oživit růst, zejména prostřednictvím 
inteligentní specializace a vytváření 
klastrů, včetně klastrů nadnárodních;

Or. de
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Pozměňovací návrh 148
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zastává názor, že strategii RISE je třeba 
směřovat k nastartování investičních toků 
do zemí jižní Evropy s cílem oživit růst, 
zejména prostřednictvím inteligentní 
specializace a vytváření klastrů, včetně 
klastrů nadnárodních;

11. zastává názor, že strategii RISE je třeba 
směřovat k nastartování investičních toků 
do zemí jižní, střední a východní Evropy 
s cílem oživit růst, zejména 
prostřednictvím inteligentní místní 
specializace a vytváření regionálních
klastrů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 149
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zastává názor, že strategii RISE je třeba 
směřovat k nastartování investičních toků 
do zemí jižní Evropy s cílem oživit růst, 
zejména prostřednictvím inteligentní 
specializace a vytváření klastrů, včetně 
klastrů nadnárodních;

11. zastává názor, že strategii RISE je třeba 
směřovat k nastartování investičních toků 
do zemí jižní Evropy s cílem oživit růst, 
zejména prostřednictvím inteligentní 
specializace a vytváření klastrů a sítí 
podniků, které budou působit i na 
nadnárodní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zastává názor, že strategii RISE je 
třeba směřovat k nastartování investičních 
toků do zemí jižní Evropy s cílem oživit 
růst, zejména prostřednictvím inteligentní 
specializace a vytváření klastrů, včetně 
klastrů nadnárodních;

11. zastává názor, že opatření pro 
reindustrializaci Evropy je třeba směřovat 
k nastartování investičních toků do zemí 
jižní Evropy s cílem oživit růst, zejména 
prostřednictvím inteligentní specializace a 
vytváření klastrů, včetně klastrů 
nadnárodních;

Or. sl

Pozměňovací návrh 151
Zofija Mazej Kukovič

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zastává názor, že strategii RISE je třeba 
směřovat k nastartování investičních toků 
do zemí jižní Evropy s cílem oživit růst, 
zejména prostřednictvím inteligentní 
specializace a vytváření klastrů, včetně 
klastrů nadnárodních;

11. zastává názor, že strategii RISE je třeba 
směřovat k nastartování investičních toků 
do Evropy s cílem oživit růst, zejména 
prostřednictvím inteligentní specializace a 
vytváření klastrů, včetně klastrů 
nadnárodních;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zastává názor, že strategii RISE je třeba 
směřovat k nastartování investičních toků 
do zemí jižní Evropy s cílem oživit růst, 
zejména prostřednictvím inteligentní 
specializace a vytváření klastrů, včetně 
klastrů nadnárodních;

11. zastává názor, že strategii RISE je třeba 
směřovat k nastartování investičních toků 
do zemí jižní Evropy s cílem oživit růst, 
zejména prostřednictvím inteligentní 
specializace a vytváření klastrů, včetně 
klastrů nadnárodních a regionálních;
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Or. en

Pozměňovací návrh 153
Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zastává názor, že strategii RISE je třeba 
směřovat k nastartování investičních toků 
do zemí jižní Evropy s cílem oživit růst, 
zejména prostřednictvím inteligentní 
specializace a vytváření klastrů, včetně 
klastrů nadnárodních;

11. zastává názor, že strategii RISE je třeba 
směřovat k nastartování investičních toků 
do zemí jižní a východní Evropy s cílem 
oživit růst, zejména prostřednictvím 
inteligentní specializace a vytváření 
klastrů, včetně klastrů nadnárodních;

Or. pl

Pozměňovací návrh 154
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzdvihuje činnost místopředsedy 
Tajaniho týkající se užší koordinace 
průmyslové politiky s Radou pro 
konkurenceschopnost; zdůrazňuje, že 
strategii RISE je třeba koordinovat 
s průmyslovými politikami členských 
států;

12. vyzdvihuje činnost místopředsedy 
Tajaniho týkající se užší koordinace 
průmyslové politiky s Radou pro 
konkurenceschopnost; zdůrazňuje, že je 
třeba vytvářet podmínky, které budou 
příznivé pro činnost podniků a fungování 
průmyslu jak na úrovni EU, tak i na 
úrovni členských států, zvláště pak co se 
týče průmyslové politiky, a které umožní 
průmyslu obstát v mezinárodní 
hospodářské soutěži; domnívá se, že 
nezbytnými předpoklady průmyslového 
růstu jsou především inteligentní 
regulace, menší byrokracie, vyvážená 
environmentální politika orientovaná na 
hospodářskou soutěž, jakož i pružná 
pravidla týkající se pracovní doby a 
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zohledňování potřeb trhu práce v rámci 
systému vzdělávání; 

Or. de

Pozměňovací návrh 155
Josefa Andrés Barea

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzdvihuje činnost místopředsedy 
Tajaniho týkající se užší koordinace 
průmyslové politiky s Radou pro 
konkurenceschopnost; zdůrazňuje, že 
strategii RISE je třeba koordinovat 
s průmyslovými politikami členských 
států;

12. vyzdvihuje činnost místopředsedy 
Tajaniho týkající se užší koordinace 
průmyslové politiky s Radou pro 
konkurenceschopnost; zdůrazňuje, že 
strategii RISE je třeba koordinovat s 
průmyslovými politikami členských států; 
podporuje myšlenku posílení úlohy Rady 
pro konkurenceschopnost, která by mohla 
převzít odpovědnost za vertikální 
koordinaci politik na úrovni EU, 
členských států i regionů;

Or. es

Pozměňovací návrh 156
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzdvihuje činnost místopředsedy 
Tajaniho týkající se užší koordinace 
průmyslové politiky s Radou pro 
konkurenceschopnost; zdůrazňuje, že 
strategii RISE je třeba koordinovat
s průmyslovými politikami členských 
států;

12. vyzdvihuje činnost místopředsedy 
Tajaniho týkající se užší koordinace 
průmyslové politiky s Radou pro 
konkurenceschopnost; uznává, že 
průmyslová politika pro strategii RISE by 
měla tvořit společný základ pro celou EU, 
zdůrazňuje však, že musí zohledňovat 
různé vnitrostátní a regionální podmínky 
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a být koordinována s průmyslovými 
politikami členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzdvihuje činnost místopředsedy 
Tajaniho týkající se užší koordinace 
průmyslové politiky s Radou pro 
konkurenceschopnost; zdůrazňuje, že 
strategii RISE je třeba koordinovat 
s průmyslovými politikami členských 
států;

12. vyzdvihuje činnost místopředsedy 
Tajaniho týkající se užší koordinace 
průmyslové politiky s Radou pro 
konkurenceschopnost; zdůrazňuje, že 
opatření pro reindustrializaci Evropy je 
třeba koordinovat s průmyslovými 
politikami členských států;

Or. sl

Pozměňovací návrh 158
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzdvihuje činnost místopředsedy 
Tajaniho týkající se užší koordinace 
průmyslové politiky s Radou pro 
konkurenceschopnost; zdůrazňuje, že 
strategii RISE je třeba koordinovat 
s průmyslovými politikami členských 
států;

12. vyzdvihuje činnost místopředsedy 
Tajaniho týkající se užší koordinace 
průmyslové politiky s Radou pro 
konkurenceschopnost; zdůrazňuje, že tuto 
evropskou průmyslovou strategii je třeba 
koordinovat se strategiemi členských států;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 159
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je přesvědčen, že regiony by se měly 
plně podílet na stanovování priorit pro 
průmysl na svém území a jeho potenciálu; 
vítá činnost, kterou podnikl Výbor regionů, 
a rovněž činnost Komise ohledně strategií 
inteligentní specializace týkajících se 
efektivnějšího financování cílů strategie 
Evropa 2020;

13. je přesvědčen, že na stanovování priorit 
pro průmysl na svém území a jeho 
potenciálu by se měly podílet územní 
jednotky různé úrovně, jejichž činnost 
v rámci tohoto procesu by měla být 
koordinovaná; vítá činnost, kterou podnikl 
Výbor regionů, a rovněž činnost Komise 
ohledně strategií inteligentní specializace 
týkajících se efektivnějšího financování 
cílů strategie Evropa 2020;

Or. fr

Pozměňovací návrh 160
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je přesvědčen, že regiony by se měly 
plně podílet na stanovování priorit pro 
průmysl na svém území a jeho potenciálu; 
vítá činnost, kterou podnikl Výbor regionů, 
a rovněž činnost Komise ohledně strategií 
inteligentní specializace týkajících se 
efektivnějšího financování cílů strategie 
Evropa 2020;

13. je přesvědčen, že místní orgány by se 
měly plně podílet na stanovování priorit 
pro průmysl na svém území a jeho 
místního potenciálu, jakož i na stimulaci 
rozvoje malých a středních podniků; vítá 
činnost, kterou podnikl Výbor regionů, a 
rovněž činnost Komise ohledně strategií 
inteligentní specializace týkajících se 
efektivnějšího financování cílů strategie 
Evropa 2020;

Or. pl

Pozměňovací návrh 161
Franck Proust
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Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. poukazuje na výhody malých a 
středních průmyslových podniků, kterým 
jejich velikost a schopnost pružně 
reagovat umožňuje přizpůsobovat se 
změně, které však tvrdě zasáhla krize; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby zavedly 
zvláštní podporu a programy pomoci pro 
malé a střední podniky, které budou 
umožňovat zejména včasné vytipování 
slibných průmyslových podniků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 162
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vyzývá Komisi, aby v rámci svých 
strukturálních politik (EFRR a ESF) 
stanovila konvergenční opatření, která 
připraví cestu pro udržitelný a trvalý růst; 
zdůrazňuje zejména potřebu harmonizace 
vnitrostátních politik s politikami EU, 
jednak za účelem překonání hrozící 
chudoby, jednak za účelem podpory 
zaměstnanosti a výroby;

Or. it

Pozměňovací návrh 163
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje, že Evropský parlament 
by měl být pravidelně informován o vývoji 
průmyslové politiky, a vítá výroční zprávu 
Komise o pokroku; vyjadřuje politování 
nad tím, že ve strukturách správy 
navrhovaných Komisí není Evropský 
parlament dosud zmiňován; navrhuje, aby 
pracovní skupiny zabývající se 
jednotlivými prioritními oblastmi 
uveřejňovaly každoročně spolu s Komisí 
svou vlastní zprávu pro Evropský 
parlament;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. poukazuje na význam zlepšování 
způsobu, jakým Unie sděluje svou 
průmyslovou politiku veřejnosti, zvláště 
pak mladým lidem, pro vytváření lepšího 
obrazu o evropském průmyslu, jeho 
technologických poznatcích a pracovních 
místech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 165
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. očekává, že opatření a činnosti 
zaměřené na podporu podnikání na 
úrovni EU nebo členských států se budou 
vztahovat na všechny typy podniků, 
družstev, řemeslných živností, svobodných 
povolání a podniků sociální ekonomiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. podtrhuje potřebu posílení úlohy 
místních orgánů v procesu 
reindustrializace, tak aby se ohniskem 
podnikatelských aktivit stala místní 
společenství;  

Or. it

Pozměňovací návrh 167
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. poukazuje na to, že pouze s uplatněním 
ofenzivy v oblasti inovací, účinnosti a 
udržitelných technologií lze modernizovat 
průmyslovou základnu EU a zvýšit její 
základní konkurenceschopnost;

14. poukazuje na to, že pouze s uplatněním 
ofenzivy v oblasti inovací, účinnosti a 
udržitelných technologií lze modernizovat 
průmyslovou základnu EU a zvýšit její 
základní konkurenceschopnost; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že zvláštní 
pozornost je třeba věnovat výroční zprávě 
Komise o inovacích (srovnávací přehled 
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Unie inovací z roku 2013), z něhož je 
patrné, jaký vliv mají inovace na dosažení 
větší a trvalejší konkurenceschopnosti, a 
který přináší srovnávací hodnocení 
výkonu členských států EU v oblasti 
výzkumu a inovací a ukazuje ve 
vzájemném srovnání silné a slabé stránky 
jejich systémů výzkumu a inovací;

Or. de

Pozměňovací návrh 168
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. poukazuje na to, že pouze s uplatněním 
ofenzivy v oblasti inovací, účinnosti a 
udržitelných technologií lze modernizovat 
průmyslovou základnu EU a zvýšit její 
základní konkurenceschopnost;

14. poukazuje na to, že pouze ofenziva v 
oblasti inovací, účinnosti a udržitelných 
technologií ve spojení s novými
obchodními modely založenými na vyšší 
odbornosti, tvořivosti a místní výrobě 
může obnovit a zvýšit 
konkurenceschopnost průmyslové 
základny EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. poukazuje na to, že pouze s uplatněním 
ofenzivy v oblasti inovací, účinnosti a 
udržitelných technologií lze modernizovat 
průmyslovou základnu EU a zvýšit její 
základní konkurenceschopnost;

14. poukazuje na to, že pouze s uplatněním 
ofenzivy v oblasti inovací, účinnosti a 
udržitelných technologií lze modernizovat 
průmyslovou základnu EU a zvýšit její 
základní konkurenceschopnost; je 
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přesvědčen, že inovace je nutné 
prosazovat tak, aby měly co nejširší záběr 
a zahrnovaly všechny zúčastněné strany, 
od provozních a netechnických inovací až 
po technologicky náročný výzkum a vývoj 
ve výzkumných laboratořích;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. poukazuje na to, že pouze s uplatněním 
ofenzivy v oblasti inovací, účinnosti a 
udržitelných technologií lze modernizovat 
průmyslovou základnu EU a zvýšit její 
základní konkurenceschopnost;

14. poukazuje na to, že pouze s uplatněním 
ofenzivy v oblasti inovací, účinnosti a 
udržitelných technologií a na základě 
podpory nových hospodářských modelů 
založených na dovednostech, tvořivosti a 
místní výrobě lze modernizovat 
průmyslovou základnu EU a zvýšit její 
základní konkurenceschopnost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 171
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. poukazuje na to, že pouze s uplatněním 
ofenzivy v oblasti inovací, účinnosti a 
udržitelných technologií lze modernizovat 
průmyslovou základnu EU a zvýšit její 
základní konkurenceschopnost;

14. poukazuje na to, že pouze s uplatněním 
ofenzivy, která bude podněcovat účinnost
a udržitelný rozvoj, lze technologicky
modernizovat průmyslovou základnu EU a 
zvýšit její regionální a globální
konkurenceschopnost;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 172
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. poukazuje na to, že pouze s uplatněním
ofenzivy v oblasti inovací, účinnosti a 
udržitelných technologií lze modernizovat
průmyslovou základnu EU a zvýšit její 
základní konkurenceschopnost;

14. poukazuje na to, že inovace, účinnost a 
udržitelné technologie mají potenciál 
modernizovat průmyslovou základnu EU a 
zvýšit její základní konkurenceschopnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. poukazuje na to, že pouze s uplatněním 
ofenzivy v oblasti inovací, účinnosti a 
udržitelných technologií lze modernizovat 
průmyslovou základnu EU a zvýšit její 
základní konkurenceschopnost;

14. poukazuje na to, že k modernizaci
průmyslové základny EU a zvýšení její 
základní konkurenceschopnosti je 
nezbytná také ofenziva v oblasti inovací, 
účinnosti a udržitelných technologií;

Or. sl

Pozměňovací návrh 174
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. poukazuje na to, že pouze s uplatněním 
ofenzivy v oblasti inovací, účinnosti a 
udržitelných technologií lze modernizovat 
průmyslovou základnu EU a zvýšit její 
základní konkurenceschopnost;

14. poukazuje na to, že pro modernizaci 
průmyslové základny EU a zvýšení její 
základní konkurenceschopnosti je důležité 
prosazovat strategii zaměřenou na 
ofenzivu v oblasti inovací, účinnosti a 
udržitelných technologií;
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Or. en

Pozměňovací návrh 175
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. poukazuje na to, že pouze s uplatněním 
ofenzivy v oblasti inovací, účinnosti a 
udržitelných technologií lze modernizovat 
průmyslovou základnu EU a zvýšit její 
základní konkurenceschopnost;

14. poukazuje na to, že pouze s uplatněním 
ofenzivy v oblasti inovací a účinnosti lze 
modernizovat průmyslovou základnu EU a 
zvýšit její základní konkurenceschopnost;

Or. de

Pozměňovací návrh 176
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. poukazuje na to, že úspěch nové a 
udržitelné evropské průmyslové politiky 
spočívá v rozvoji integrovaných přístupů 
pro jednotlivá odvětví založených na tom, 
že se členské státy podílejí na 
uskutečňování příslušných cílů; vyzývá 
proto členské státy a Evropskou unii, aby 
zaměřily své úsilí na evropská odvětví 
s vysokou úrovní investic do výzkumu a 
vývoje, která přispívají k bilanci 
zahraničního obchodu EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 177
Patrizia Toia
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Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vyzývá Komisi, aby na základě 
spolupráce mezi regiony, městy, 
velkoměsty a místními oblastmi posílila 
komunikační sítě v rámci projektů 
„Inteligentní města“ a umožnila tak řídit 
sdílené služby a efektivní výrobu a
spotřebu energie podporou opatření 
zaměřených na úsporu energie s cílem 
podnítit například výstavbu energeticky 
nenáročných budov s využitím špičkových 
technologií;

Or. it

Pozměňovací návrh 178
Josefa Andrés Barea

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. s ohledem na cíle globálně 
konkurenceschopného hospodářství 
založeného na inovacích vyzývá EU a 
členské státy, aby zaměřily své úsilí na 
průmyslová odvětví, která mají vysokou 
úroveň výzkumu, vývoje a inovací včetně 
inovací v oblasti výrobních postupů, 
aktivní podíl na obchodní bilanci a 
zaměstnávají kvalifikované zaměstnance;

Or. es

Pozměňovací návrh 179
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. velmi důležité je proto aktivně 
zapojovat do procesu inovací 
zaměstnance, což napomůže rychlejšímu 
provádění a hlubšímu přijímání změn na 
podporu „udržitelných společností“, což 
vytváří konkurenceschopnost na trojím 
základě: na základě vynikajícího 
hospodářského, sociálního a 
environmentálního profilu;

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 14 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14b. domnívá se, že mylné signály týkající 
se údajně vysokých výnosů na 
kapitálovém trhu vyvíjejí na průmyslové 
podniky tlak a vedou k zanedbávání 
investic a inovací, které jsou nezbytné 
k dosažení dlouhodobého úspěchu, 
protože podniky místo nich dávají 
přednost dosažení co největších zisků v co 
nejkratším období;

Or. de

Pozměňovací návrh 181
Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je přesvědčen, že finanční prostředky 
EU na výzkum a inovace by měly sloužit 
jako katalyzátor a měly by se použít 

15. je přesvědčen, že finanční prostředky 
EU na výzkum a inovace by měly sloužit 
jako katalyzátor a měly by se použít v 
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v součinnosti s ostatními vnitrostátními a 
regionálními financemi; připomíná 3% cíl 
týkající se výzkumu a vývoje, kdy dvě 
třetiny mají pocházet ze soukromého 
sektoru; podporuje uzavírání partnerství 
veřejného a soukromého sektoru v rámci 
programu Horizont 2020 s cílem podpořit 
pákový efekt pro investice pocházející ze 
soukromého sektoru;

součinnosti s ostatními vnitrostátními a 
regionálními financemi; připomíná 3% cíl 
týkající se výzkumu a vývoje, kdy dvě 
třetiny mají pocházet ze soukromého 
sektoru; podporuje uzavírání partnerství 
veřejného a soukromého sektoru v rámci 
programu Horizont 2020 s cílem podpořit 
pákový efekt pro investice pocházející ze 
soukromého sektoru; zdůrazňuje potřebu 
vytváření příznivého prostředí; je toho 
názoru, že zásadní význam má zajištění 
podmínek, v nichž mohou podniky 
provozovat svou činnost a být schopny 
obstát v hospodářské soutěži – efektivní 
úvěrový systém, trh, na němž platí 
spravedlivé a transparentní zákony 
hospodářské soutěže, rychle a účinně 
fungující právní systém, nekomplikované 
zákony upravující práva průmyslového 
vlastnictví, jasné licenční předpisy a 
rychlé licenční postupy a zákony o 
přistěhovalectví, které umožňují nábor 
vzdělané a kvalifikované pracovní síly;

Or. pt

Pozměňovací návrh 182
Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je přesvědčen, že finanční prostředky 
EU na výzkum a inovace by měly sloužit 
jako katalyzátor a měly by se použít 
v součinnosti s ostatními vnitrostátními a 
regionálními financemi; připomíná 3% cíl 
týkající se výzkumu a vývoje, kdy dvě 
třetiny mají pocházet ze soukromého 
sektoru; podporuje uzavírání partnerství 
veřejného a soukromého sektoru v rámci 
programu Horizont 2020 s cílem podpořit 
pákový efekt pro investice pocházející ze 
soukromého sektoru;

15. je přesvědčen, že finanční prostředky 
EU na výzkum a inovace by měly sloužit 
jako katalyzátor a měly by se použít 
v součinnosti s různými vnitrostátními 
nástroji a regionálními financemi; 
připomíná 3% cíl týkající se výzkumu a 
vývoje, kdy dvě třetiny mají pocházet ze 
soukromého sektoru; podporuje uzavírání 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru v rámci programu Horizont 2020 
s cílem podpořit pákový efekt pro investice 
pocházející ze soukromého sektoru;
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Or. sv

Pozměňovací návrh 183
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je přesvědčen, že finanční prostředky 
EU na výzkum a inovace by měly sloužit 
jako katalyzátor a měly by se použít 
v součinnosti s ostatními vnitrostátními a 
regionálními financemi; připomíná 3% cíl 
týkající se výzkumu a vývoje, kdy dvě 
třetiny mají pocházet ze soukromého 
sektoru; podporuje uzavírání partnerství 
veřejného a soukromého sektoru v rámci 
programu Horizont 2020 s cílem podpořit 
pákový efekt pro investice pocházející ze 
soukromého sektoru;

15. je přesvědčen, že finanční prostředky 
EU na výzkum a inovace by měly sloužit 
jako katalyzátor a měly by se použít 
v součinnosti s ostatními vnitrostátními a 
regionálními financemi; připomíná 3% cíl 
týkající se výzkumu a vývoje, kdy dvě 
třetiny mají pocházet ze soukromého 
sektoru; podporuje uzavírání partnerství 
veřejného a soukromého sektoru v rámci 
programu Horizont 2020 a vyzývá Komisi, 
aby zajistila dostatečný pákový efekt pro 
investice pocházející ze soukromého 
sektoru;

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je přesvědčen, že finanční prostředky 
EU na výzkum a inovace by měly sloužit 
jako katalyzátor a měly by se použít 
v součinnosti s ostatními vnitrostátními a
regionálními financemi; připomíná 3% cíl 
týkající se výzkumu a vývoje, kdy dvě 
třetiny mají pocházet ze soukromého 
sektoru; podporuje uzavírání partnerství 
veřejného a soukromého sektoru v rámci 
programu Horizont 2020 s cílem podpořit 
pákový efekt pro investice pocházející ze 

15. je přesvědčen, že finanční prostředky 
EU na výzkum a inovace by měly sloužit 
jako katalyzátor a měly by se použít 
v součinnosti s ostatními vnitrostátními,
regionálními a evropskými financemi; 
připomíná 3% cíl týkající se výzkumu a 
vývoje, kdy dvě třetiny mají pocházet ze 
soukromého sektoru; podporuje uzavírání 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru v rámci programu Horizont 2020 
s cílem podpořit pákový efekt pro investice 
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soukromého sektoru; pocházející ze soukromého sektoru;

Or. ro

Pozměňovací návrh 185
Konrad Szymański, Giles Chichester, Evžen Tošenovský

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. žádá, aby byl významný podíl
finančních prostředků dostupných pro 
malé a střední podniky v rámci programu 
Horizont 2020 proveden pomocí 
speciálního nástroje zaměřeného na malé a 
střední podniky;

16. vítá 4% podíl financování, které bude 
provedeno pomocí speciálního nástroje 
zaměřeného na malé a střední podniky 
v rámci programu Horizont 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vítá směry činností Komise a možná 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru; je však znepokojen tím, že jejich 
náležitou součástí není vývoj v oblasti IKT 
a hromadných údajů; vyzývá Komisi, aby 
jej řádně začlenila; žádá Komisi, aby 
podporovala vytváření klastrů napříč směry 
činností a prosazovala jejich součinnost a 
jejich vzájemné ovlivňování;

17. vítá směry činností Komise a možná 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru; zdůrazňuje, že účinnost a 
udržitelnost představují v oblasti 
konkurenceschopnosti průřezové priority, 
které by se měly stát nedílnou součástí 
všech směrů činností; je však znepokojen 
tím, že jejich náležitou součástí není vývoj 
v oblasti IKT a hromadných údajů; vyzývá 
Komisi, aby jej řádně začlenila; žádá 
Komisi, aby podporovala vytváření klastrů 
napříč směry činností a prosazovala jejich 
součinnost a jejich vzájemné ovlivňování;

Or. en
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Pozměňovací návrh 187
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. zdůrazňuje, že klíčovou úlohu 
v přechodu k udržitelnému hospodářství 
mají IKT: dematerializace, ekologické 
monitorování, účinné postupy v dopravě a 
logistice, elektronické služby, zdravotní 
péče; vítá novou evropskou průmyslovou 
strategii v oblasti elektroniky, jejímž cílem 
je zdvojnásobit evropskou výrobu čipů na 
20 % světové produkce; zdůrazňuje 
nezbytnost další podpory uplatňování IKT 
v tradičních průmyslových odvětvích a 
vývoje nových digitálních produktů a 
služeb, které přispějí k plnění cílů 
udržitelného rozvoje; 

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Konrad Szymański, Giles Chichester, Evžen Tošenovský

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Komisi, aby navrhla politiku 
týkající se klastrů v podobě spolupráce 
mezi propojenými společnostmi, 
dodavateli, poskytovateli služeb a 
výzkumnými středisky; zdůrazňuje, že je 
důležité zřídit nadnárodní klastry;

18. je přesvědčen, že klastry by měly 
vznikat organicky „zdola“ a v reakci na 
potřeby obchodu a/nebo výzkumu; 
domnívá se proto, že politika Komise 
týkající se klastrů by se měla zaměřovat 
především na podporu stávajících a 
nadnárodních klastrů a napomáhat za 
tímto účelem spolupráci mezi propojenými 
společnostmi, dodavateli, poskytovateli 
služeb a výzkumnými středisky;
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