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Pozmeňujúci návrh 1
Jean-Pierre Audy

Návrh uznesenia
Názov

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

o reindustrializácii Európy s cieľom 
podporiť konkurencieschopnosť 
a udržateľnosť

o presadzovaní konkurencieschopnosti na 
podporu udržateľného priemyslu

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 2
Gaston Franco

Návrh uznesenia
Citácia 3a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na návrh Komisie z 29. 
novembra 2012, ktorý sa týka 
o všeobecného environmentálneho 
akčného programu Únie do roku 2020 
„Dobrý život v rámci možností našej 
planéty“,

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 3
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 4a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na oznámenie Komisie z 31. 
júla 2012 nazvané Stratégia pre 
udržateľnú konkurencieschopnosť 
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sektora stavebníctva a podnikov 
podnikajúcich v tomto sektore
(COM(2012)433),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 4
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na pracovný dokument 
útvarov Komisie z 26. septembra 2011 s 
n8yvom Konkurencieschopnosť 
európskych podnikov s luxusným tovarom 
(SWD(2013)0286),

– so zreteľom na pracovný dokument 
útvarov Komisie z 26. septembra 2012 s 
názvom Konkurencieschopnosť európskych 
podnikov s luxusným tovarom 
(SWD(2012)0286),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
Henri Weber

Návrh uznesenia
Citácia 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na pracovný dokument 
útvarov Komisie z 26. septembra 2011 s 
n8yvom Konkurencieschopnosť 
európskych podnikov s luxusným tovarom 
(SWD(2013)0286),

– so zreteľom na pracovný dokument 
útvarov Komisie z 26. septembra 2012 s 
názvom Konkurencieschopnosť európskych 
podnikov s luxusným tovarom 
(SWD(2012)0286),

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 6
Jürgen Creutzmann
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Návrh uznesenia
Citácia 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

– so zreteľom na pracovný dokument 
útvarov Komisie z 26. septembra 2011 s 
n8yvom Konkurencieschopnosť 
európskych podnikov s luxusným tovarom 
(SWD(2013)0286),

– so zreteľom na pracovný dokument 
útvarov Komisie z 26. septembra 2012 s 
názvom Konkurencieschopnosť európskych 
podnikov s luxusným tovarom 
(SWD(2013)0286),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Konrad Szymański

Návrh uznesenia
Citácia 21a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na kroky Komisie 
nadväzujúce na konzultáciu právnych 
predpisov EÚ s MSP pod názvom 
„Top10“ (COM(2013) 446 final),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 23a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na stanovisko Európskeho 
hospodárskeho a sociálneho výboru zo 17. 
apríla 2013 nazvané Udržateľná 
konkurencieschopnosť stavebníctva
('CCMI/107),

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 9
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Citácia 23b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na stanovisko Európskeho 
hospodárskeho a sociálneho výboru na 
tému „Spoluúčasť a zapojenie 
zamestnancov ako základný pilier 
dobrého podnikového riadenia 
a hľadania vyvážených východísk z krízy“
(2013/C 161/06),

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Franck Proust, Tokia Saïfi, Françoise Grossetête

Návrh uznesenia
Citácia 28a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na svoje uznesenie z 25. 
novembra 2010 o ľudských právach 
a sociálnych a environmentálnych 
normách v dohodách o medzinárodnom 
obchode1,

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 11
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2010)0434.
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Návrh uznesenia
Citácia 29a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na svoje uznesenie z 2. júla 
2013 o prínose družstiev k prekonaniu 
krízy1,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12
Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Citácia 40a (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. 
marca 2013 o Pláne postupu v energetike 
do roku 20502,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 13
Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Citácia 40b (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na svoje uznesenie z 21. 
novembra 2012 o priemyselných, 
energetických a ostatných aspektoch 
bridlicového plynu a ropy3,

Or. en

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2013)0301.
2 Prijaté texty, P7_TA(2013)0088.
3 Prijaté texty, P7_TA(2013)0444.
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Pozmeňujúci návrh 14
Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Citácia 40c (nová)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

- so zreteľom na svoje uznesenie z 21. 
novembra 2012 o vplyve ťažby 
bridlicového plynu a roponosnej bridlice 
na životné prostredie1,

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Josefa Andrés Barea

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže priemyselná politika má silný 
sociálny rozmer, ktorý sa dotýka všetkých 
vrstiev spoločnosti;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 16
Franck Proust

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže európsky priemysel sa nachádza 
v bezprecedentnej kríze a keďže taktiež 
čelí rôznym hendikepom, ktoré 

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2013)0443.
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poškodzujú jeho konkurencieschopnosť;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 17
Konrad Szymański

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže energetické náklady priemyslu 
a zvyšujúce sa rozdiely v cenách energií 
medzi Európou a inými 
industrializovanými krajinami (najmä 
USA) budú mať čoraz väčšiu úlohu, ak sa 
súčasné trendy nebudú náležitým 
spôsobom riešiť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Konrad Szymański

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže očakávané zvýšenie výdavkov na 
výskum a vývoj môže nastať len v prípade, 
ak budú súkromné podniky schopné 
vyčleniť naň dostatok prostriedkov, ktoré 
neminú inak na zbytočné náklady 
vyplývajúce zo zaťažujúcich právnych 
predpisov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Josefa Andrés Barea
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie B (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže vytvorenie lepších všeobecných 
podmienok pre európsku priemyselnú 
politiku zahŕňa vybudovanie a riadne 
fungovanie vnútorného trhu EÚ v rámci 
sociálneho trhového hospodárstva;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 20
Franck Proust

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže členské štáty by sa mali 
inšpirovať metódami reštrukturalizácie 
priemyslu, ktoré sú overené úspechmi 
v Európe aj v iných krajinách sveta;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 21
Konrad Szymański

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže Komisia pripomenula, že 
priemyselné odvetvia EÚ môžu svoju 
príťažlivosť obnoviť vďaka očakávanému 
zníženiu celosvetových mzdových 
rozdielov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 22
Josefa Andrés Barea

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže je potrebné zaistiť súdržnosť 
politík EÚ v oblastiach energetiky, klímy, 
životného prostredia, priemyslu 
a obchodu, aby sa dosiahla rovnováha 
medzi cieľmi politiky ochrany klímy a 
životného prostredia a cieľmi stratégie 
RISE;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 23
Franck Proust

Návrh uznesenia
Odôvodnenie C (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže údaje predložené Európskou 
komisiou sú ambiciózne, ale podmienené, 
pretože sú spojené s mnohými dosiaľ 
riadne neidentifikovanými faktormi;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 24
Franck Proust

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže najvyššou prioritou Európy 
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musí byť ochrana výroby a praktických 
znalostí, pričom sa jej súčasne musí 
umožniť urýchlene obnoviť
konkurencieschopnosť na celosvetovej 
úrovni;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 25
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie A (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

A. keďže EÚ potrebuje stratégiu na 
riešenie hospodárskej a finančnej krízy 
a naštartovanie novej hospodárskej
dynamiky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie B (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

B. keďže európsky priemysel má kľúčovú 
úlohu a je významnou súčasťou riešenia
tejto krízy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odôvodnenie C (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

C. keďže priemyselní konkurenti Európy 
už roky vytvárajú silné priemyselné 
stratégie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie D (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

D. keďže Komisiu je potrebné pochváliť 
za to, že sa vo svojom oznámení 
zameranom na zorganizovanie 
priemyselného obratu vydala smerom 
k priemyselnej politike;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie E (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

E. keďže spoločná budúcnosť Európy ako 
priemyselnej lokality spočíva 
v modernizačnej ofenzíve, ktorá posilní 
inovačné centrá a odstráni rozvojové 
deficity priemyselne a štrukturálne 
slabých regiónov;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie F (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

F. keďže európska priemyselná politika 
musí nájsť správnu zmes politík na 
zlepšenie rámcového prostredia, a to pri 
zohľadnení odlišnej vnútroštátnej 
a regionálnej (a to aj cezhraničnej) 
hospodárskej a sociálnej reality 
a okolností; priemyselná politika musí byť 
zakotvená v trhu, v prípade ktorého vláda 
určuje regulačný rámec, ale priamo 
nezasahuje a nevyberá víťazov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie G (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

G. keďže znížená dostupnosť úverov 
obmedzuje investície a bráni inovácii aj 
zavádzaniu nových efektívnych 
technológií; priemyselná politika 
v Európe si preto vyžaduje robustnú 
finančnú architektúru podporujúcu 
investície;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 32
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie H (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

H. keďže podmienky financovania sú 
v južnej Európe prísnejšie a vyžadujú si 
finančné riešenia prispôsobené na mieru;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie I (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

I. keďže EÚ potrebuje kvôli riešeniu 
významných spoločenských výziev taký 
prístup k priemyselnej politike, ktorý 
kombinuje konkurencieschopnosť, 
udržateľnosť a slušnú prácu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 34
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie J (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

J. keďže produktivita práce sa za posledné 
desaťročia vyvíja omnoho rýchlejšie než 
produktivita využívania zdrojov, pričom 



PE516.804v01-00 16/93 AM\1000727SK.doc

SK

podľa odhadov predstavujú náklady na 
prácu menej než 20 % ceny výrobku 
a náklady na zdroje 40 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie K (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

K. keďže kvôli celosvetovým výzvam je 
zásadne dôležité, aby efektívne využívanie 
energie a zdrojov bolo základom 
európskej priemyselnej obnovy, ak si chce 
európsky priemysel v budúcnosti 
zachovať svoju konkurencieschopnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie L (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

L. keďže Európska únia potrebuje 
ambicióznu, ekologicky efektívnu a zelenú 
priemyselnú stratégiu na obnovu výrobnej 
kapacity a vytvorenie vysoko 
kvalifikovaných a dobre platených 
pracovných miest;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 37
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie M (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

M. keďže len odvetvia energetickej 
účinnosti a obnoviteľných zdrojov energie 
by do roku 2020 mohli vytvoriť 5 miliónov 
pracovných miest;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 38
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie N (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

N. keďže Európska únia je taktiež 
domovom ohromnej inovačnej kapacity, 
pričom 6 členských štátov EÚ patrí medzi 
10 najlepších spomedzi 50 
najinovatívnejších krajín sveta;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 39
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie O (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

O. keďže priemyselná politika je 
prierezová záležitosť a preto musí 
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Komisia svoju priemyselnú politiku jasne 
začleniť do stratégie EÚ 2020, do 
prípravy plánu dosiahnutia 
nízkouhlíkového hospodárstva do roku 
2050, priemyselných iniciatív plánu SET 
a vízie roku 2050 v rámci plánu 
dosiahnutia Európy efektívne využívajúcej 
zdroje;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 40
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odôvodnenie P (nové)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

P. keďže európska priemyselná politika si 
vyžaduje silnú pracovnú silu, pričom 
v priemere len 7 % nízko kvalifikovanej 
pracovnej sily malo odbornú prípravu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 41
Romana Jordan

Návrh uznesenia
Podnadpis 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Stratégia obnovy priemyslu pre 
udržateľnú Európu (RISE): zásady, ciele 
a riadenie

Opatrenia na reindustrializáciu Európy 
s cieľom podporiť konkurencieschopnosť 
a udržateľnosť

Or. sl
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Pozmeňujúci návrh 42
Jean-Pierre Audy

Návrh uznesenia
Podnadpis 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Stratégia obnovy priemyslu pre 
udržateľnú Európu (RISE): zásady, ciele 
a riadenie 

Stratégia na podporu udržateľného 
priemyslu v Európe: zásady, ciele a 
riadenie 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 43
Konrad Szymański, Herbert Reul

Návrh uznesenia
Podnadpis 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

Stratégia obnovy priemyslu pre 
udržateľnú Európu (RISE): zásady, ciele a 
riadenie 

Stratégia obnovy priemyslu pre silnú
Európu (RISE): zásady, ciele, koordinácia
a riadenie 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 44
Paul Rübig

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta zameranie Komisie na priemyselnú 
politiku;

1. víta zameranie Komisie na priemyselnú 
politiku, keďže takéto zameranie je 
zásadne dôležité pre hospodársky rozvoj 
a konkurencieschopnosť; zdôrazňuje, že 
len tak možno z dlhodobého hľadiska 
a trvalo vyriešiť problém nezamestnanosti 
v Európe a zaistiť prosperitu a rast;
okrem toho upozorňuje na ústredný 
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význam spracovateľského priemyslu pre 
trvalý rast a zamestnanosť v Európskej 
únii a zdôrazňuje vzájomnú previazanosť 
vedúcich podnikov a MSP;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 45
Konrad Szymański, Herbert Reul

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta zameranie Komisie na priemyselnú 
politiku;

1. víta zameranie Komisie na priemyselnú 
politiku; veľmi zdôrazňuje, že akákoľvek 
budúca priemyselná politika EÚ musí 
riešiť komparatívne slabiny jeho 
hospodárstva vyplývajúce najmä 
z vysokých cien energií a preťažovania 
podnikov, najmä MSP;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 46
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta zameranie Komisie na priemyselnú 
politiku;

1. víta zameranie Komisie na priemyselnú 
politiku a dôrazne podporuje cieľ zvýšiť 
podiel priemyselnej výroby do roku 2020 
o 20 %;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 47
Robert Goebbels
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Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. víta zameranie Komisie na priemyselnú 
politiku;

1. víta skutočnosť, že sa Komisia konečne 
zamerala na priemyselnú politiku;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 48
Paul Rübig

Návrh uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. vyzýva Komisiu, aby preštudovala 
multiplikačné efekty popredných 
kompetenčných jednotiek z hľadiska ich 
výroby, tvorby hodnôt a sietí 
zamestnanosti v hospodárstve ako celku; 
domnieva sa, že popredné kompetenčné 
jednotky nie sú nutne vymedzené svojou 
veľkosťou, ale plnia spektrum kritérií, 
ako napríklad medzinárodné zameranie, 
určitý minimálny podiel na domácom 
a celosvetovom trhu, intenzívny výskum 
a vývoj a spolupráca s veľkou sieťou 
podnikov; domnieva sa, že takáto štúdia 
by predovšetkým mala upozorniť na 
vzájomnú závislosť priemyselných 
podnikov a MSP, čím by sa vyvrátili 
niektoré stereotypy spojené so 
spracovateľským priemyslom;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 49
Bernd Lange
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Návrh uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že priemysel má pre 
zamestnanosť v EÚ stále ohromný 
význam; konštatuje, že takmer 75 % 
európskeho vývozu tvorí priemyselný 
tovar; zdôrazňuje, že priemysel vytvára 
každé štvrté pracovné miesto, poskytuje 
zamestnanie zhruba 34 miliónom ľudí 
a zodpovedá za 80 % výdavkov v oblasti 
výskumu a vývoja, pričom na dôvažok 
každé pracovné miesto v priemysle vytvára 
približne dve ďalšie pracovné miesta 
v súvisiacich odvetviach dodávok 
a služieb;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 50
Judith A. Merkies

Návrh uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. zdôrazňuje, že priemysel zodpovedá za 
veľkú časť tvorby hodnôt, ktorá nastáva 
v európskom hospodárstve, a že vytvára 
veľkú časť zamestnanosti v odvetviach 
výroby a služieb; v tomto kontexte 
zdôrazňuje veľký význam priemyslu pre 
náš hospodársky model;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 51
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 1a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
v návrhu Komisie chýbajú akékoľvek 
opatrenia proti mzdovému dampingu 
a sociálnemu dampingu a o zapojení 
zamestnancov a reštrukturalizácii;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 52
Jean-Pierre Audy

Návrh uznesenia
Odsek 1a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. vyjadruje potešenie nad tým, že sa 
Komisia zaujíma o výrobcov, 
predovšetkým priemyselných výrobcov, 
a nie len o spotrebiteľov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 53
Zbigniew Ziobro

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že budúce silné postavenie 
európskeho priemyslu spočíva v stratégii 
obnovy priemyslu pre udržateľnú Európu 
(RISE), ktorá sa usiluje o technologické, 
obchodné a sociálne inovácie smerujúce k 
tretej priemyselnej revolúcii, ktorých 
súčasťou je nízkouhlíková modernizačná 
ofenzíva; zastáva názor, že stratégia RISE 
umožní vznik nových trhov, obchodných 
modelov a tvorivých podnikateľov, nových 

vypúšťa sa
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pracovných miest a dôstojnej práce a 
prinesie obnovu priemyslu spolu s 
hospodárskou dynamikou, dôverou a 
konkurencieschopnosťou; je presvedčený, 
že hlavnými piliermi takejto stratégie sú 
energetická účinnosť a efektívne 
využívanie zdrojov;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 54
Jean-Pierre Audy

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že budúce silné postavenie 
európskeho priemyslu spočíva v stratégii 
obnovy priemyslu pre udržateľnú Európu 
(RISE), ktorá sa usiluje o technologické, 
obchodné a sociálne inovácie smerujúce k 
tretej priemyselnej revolúcii, ktorých 
súčasťou je nízkouhlíková modernizačná 
ofenzíva; zastáva názor, že stratégia RISE
umožní vznik nových trhov, obchodných 
modelov a tvorivých podnikateľov, nových 
pracovných miest a dôstojnej práce a 
prinesie obnovu priemyslu spolu s 
hospodárskou dynamikou, dôverou a 
konkurencieschopnosťou; je presvedčený, 
že hlavnými piliermi takejto stratégie sú 
energetická účinnosť a efektívne 
využívanie zdrojov;

2. zdôrazňuje, že silné postavenie 
priemyslu Európskej únie závisí od 
stratégie podporujúcej technologické, 
finančné, obchodné, environmentálne a 
sociálne inovácie a smerujúce k tretej 
priemyselnej revolúcii; zastáva názor, že 
táto stratégia umožní vznik nových trhov, 
obchodných modelov a tvorivých 
podnikateľov, nových pracovných miest a 
dôstojnej práce a prinesie obnovu 
priemyslu spolu s hospodárskou 
dynamikou, dôverou a 
konkurencieschopnosťou; je presvedčený, 
že hlavnými piliermi takejto stratégie sú 
energetická účinnosť a efektívne 
využívanie zdrojov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 55
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Návrh uznesenia
Odsek 2



AM\1000727SK.doc 25/93 PE516.804v01-00

SK

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že budúce silné postavenie 
európskeho priemyslu spočíva v stratégii 
obnovy priemyslu pre udržateľnú Európu 
(RISE), ktorá sa usiluje o technologické, 
obchodné a sociálne inovácie smerujúce k 
tretej priemyselnej revolúcii, ktorých 
súčasťou je nízkouhlíková modernizačná 
ofenzíva; zastáva názor, že stratégia RISE 
umožní vznik nových trhov, obchodných 
modelov a tvorivých podnikateľov, nových 
pracovných miest a dôstojnej práce a 
prinesie obnovu priemyslu spolu s 
hospodárskou dynamikou, dôverou a 
konkurencieschopnosťou; je presvedčený, 
že hlavnými piliermi takejto stratégie sú 
energetická účinnosť a efektívne 
využívanie zdrojov;

2. zdôrazňuje, že budúce silné postavenie 
európskeho priemyslu spočíva v stratégii 
obnovy priemyslu pre udržateľnú Európu 
(RISE), ktorá sa usiluje o technologické, 
obchodné a sociálne inovácie s cieľom 
posilniť priemysel ako celok; zastáva 
názor, že stratégia RISE umožní vznik 
nových trhov, obchodných modelov a 
tvorivých podnikateľov, nových 
pracovných miest a dôstojnej práce a 
prinesie obnovu priemyslu spolu s 
hospodárskou dynamikou, dôverou a 
konkurencieschopnosťou; je presvedčený, 
že hlavnými piliermi takejto stratégie sú 
výskum a vývoj, vzdelávanie, otvorené trhy 
s tovarom, službami a surovinami, 
integrovaný vnútorný trh s nízkou mierou 
regulácie, fungujúce kapitálové trhy, 
moderná infraštruktúra, energetická 
účinnosť a efektívne využívanie zdrojov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 56
Adam Gierek

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že budúce silné postavenie
európskeho priemyslu spočíva v stratégii 
obnovy priemyslu pre udržateľnú Európu 
(RISE), ktorá sa usiluje o technologické, 
obchodné a sociálne inovácie smerujúce k 
tretej priemyselnej revolúcii, ktorých 
súčasťou je nízkouhlíková modernizačná 
ofenzíva; zastáva názor, že stratégia RISE 
umožní vznik nových trhov, obchodných 
modelov a tvorivých podnikateľov, 
nových pracovných miest a dôstojnej práce 
a prinesie obnovu priemyslu spolu s 

2. zdôrazňuje, že budúca úloha a význam
európskeho priemyslu spočíva v stratégii 
obnovy priemyslu pre udržateľnú Európu 
(RISE), ktorá sa usiluje o technologické, 
obchodné a sociálne inovácie smerujúce 
k reindustrializácii, a to vrátane 
nízkouhlíkovej modernizačnej ofenzívy; 
zastáva názor, že správna stratégia RISE 
bude obsahovať udržateľnú colnú 
politiku a umožní vznik nových trhov
s novými a inovatívnymi výrobkami 
a službami, nových obchodných modelov a 
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hospodárskou dynamikou, dôverou a 
konkurencieschopnosťou; je presvedčený, 
že hlavnými piliermi takejto stratégie sú 
energetická účinnosť a efektívne 
využívanie zdrojov;

tvorivých podnikov, nových pracovných 
miest a dôstojnej práce; je presvedčený, že 
najdôležitejšími piliermi stratégie 
konkurencieschopnosti sú energetická 
účinnosť, efektívne využívanie zdrojov
a efektívna organizácia práce;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 57
Franck Proust

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že budúce silné postavenie 
európskeho priemyslu spočíva v stratégii 
obnovy priemyslu pre udržateľnú Európu 
(RISE), ktorá sa usiluje o technologické, 
obchodné a sociálne inovácie smerujúce k 
tretej priemyselnej revolúcii, ktorých 
súčasťou je nízkouhlíková modernizačná 
ofenzíva; zastáva názor, že stratégia RISE 
umožní vznik nových trhov, obchodných 
modelov a tvorivých podnikateľov, nových 
pracovných miest a dôstojnej práce a 
prinesie obnovu priemyslu spolu s 
hospodárskou dynamikou, dôverou a 
konkurencieschopnosťou; je presvedčený, 
že hlavnými piliermi takejto stratégie sú 
energetická účinnosť a efektívne 
využívanie zdrojov;

2. zdôrazňuje, že budúce silné postavenie 
európskeho priemyslu spočíva v stratégii 
obnovy priemyslu pre udržateľnú Európu 
(RISE), ktorá sa usiluje o technologické, 
obchodné a sociálne inovácie smerujúce k 
tretej priemyselnej revolúcii, ktorých 
súčasťou je významná modernizácia; 
zastáva názor, že stratégia RISE by mohla 
umožniť vznik nových trhov, obchodných 
modelov a tvorivých podnikateľov, nových 
pracovných miest a dôstojnej práce a 
prinesie obnovu priemyslu spolu s 
hospodárskou dynamikou, dôverou a 
konkurencieschopnosťou; je presvedčený, 
že hlavnou prioritou je ochrana výroby 
a praktických znalostí a že hlavnými 
piliermi takejto stratégie sú energetická 
účinnosť a efektívne využívanie zdrojov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 58
Paul Rübig

Návrh uznesenia
Odsek 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že budúce silné postavenie 
európskeho priemyslu spočíva v stratégii 
obnovy priemyslu pre udržateľnú Európu 
(RISE), ktorá sa usiluje o technologické, 
obchodné a sociálne inovácie smerujúce k 
tretej priemyselnej revolúcii, ktorých 
súčasťou je nízkouhlíková modernizačná 
ofenzíva; zastáva názor, že stratégia RISE 
umožní vznik nových trhov, obchodných 
modelov a tvorivých podnikateľov, nových 
pracovných miest a dôstojnej práce a 
prinesie obnovu priemyslu spolu s 
hospodárskou dynamikou, dôverou a 
konkurencieschopnosťou; je presvedčený, 
že hlavnými piliermi takejto stratégie sú 
energetická účinnosť a efektívne 
využívanie zdrojov;

2. zdôrazňuje, že budúce silné postavenie 
európskeho priemyslu spočíva v stratégii 
obnovy priemyslu pre udržateľnú Európu 
(RISE), ktorá sa usiluje o technologické, 
obchodné a sociálne inovácie smerujúce k 
tretej priemyselnej revolúcii, ktorých 
súčasťou je nízkouhlíková modernizačná 
ofenzíva; zastáva názor, že stratégia RISE 
a ochrana tradičných priemyselných 
odvetví umožnia vznik nových trhov, 
obchodných modelov a tvorivých 
podnikateľov, nových pracovných miest a 
dôstojnej práce a prinesú obnovu 
priemyslu spolu s hospodárskou 
dynamikou, dôverou a 
konkurencieschopnosťou; je presvedčený, 
že hlavnými piliermi takejto stratégie sú 
dostupnosť energie a surovín za 
konkurencieschopné ceny, energetická 
účinnosť a efektívne využívanie zdrojov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 59
Konrad Szymański

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že budúce silné postavenie 
európskeho priemyslu spočíva v stratégii 
obnovy priemyslu pre udržateľnú Európu 
(RISE), ktorá sa usiluje o technologické,
obchodné a sociálne inovácie smerujúce k 
tretej priemyselnej revolúcii, ktorých 
súčasťou je nízkouhlíková modernizačná 
ofenzíva; zastáva názor, že stratégia RISE 
umožní vznik nových trhov, obchodných 
modelov a tvorivých podnikateľov, nových 
pracovných miest a dôstojnej práce a 
prinesie obnovu priemyslu spolu s 

2. zdôrazňuje, že budúce silné postavenie 
európskeho priemyslu spočíva v stratégii 
obnovy priemyslu pre silnú Európu 
(RISE), ktorá sa usiluje o technologické a
obchodné inovácie, ktorých súčasťou je 
nízkouhlíková modernizácia, a v reakcii 
na nové sociálne výzvy; veľmi dúfa, že 
stratégia RISE umožní vznik nových trhov 
a tvorivých podnikateľov, nových 
pracovných miest a dôstojnej práce a 
prinesie obnovu priemyslu spolu s 
hospodárskou dynamikou, dôverou a 
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hospodárskou dynamikou, dôverou a 
konkurencieschopnosťou; je presvedčený, 
že hlavnými piliermi takejto stratégie sú 
energetická účinnosť a efektívne 
využívanie zdrojov;

konkurencieschopnosťou; je presvedčený, 
že hlavnými piliermi takejto stratégie sú 
energetická účinnosť a efektívne 
využívanie zdrojov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 60
Romana Jordan

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že budúce silné postavenie 
európskeho priemyslu spočíva v stratégii 
obnovy priemyslu pre udržateľnú Európu 
(RISE), ktorá sa usiluje o technologické, 
obchodné a sociálne inovácie smerujúce k 
tretej priemyselnej revolúcii, ktorých 
súčasťou je nízkouhlíková modernizačná 
ofenzíva; zastáva názor, že stratégia RISE 
umožní vznik nových trhov, obchodných 
modelov a tvorivých podnikateľov, nových 
pracovných miest a dôstojnej práce a 
prinesie obnovu priemyslu spolu s 
hospodárskou dynamikou, dôverou a 
konkurencieschopnosťou; je presvedčený, 
že hlavnými piliermi takejto stratégie sú 
energetická účinnosť a efektívne 
využívanie zdrojov;

2. zdôrazňuje, že budúce silné postavenie 
európskeho priemyslu spočíva 
v opatreniach na reindustrializáciu 
Európy s cieľom podporiť 
konkurencieschopnosť a udržateľnosť, 
ktoré sa usilujú o technologické, obchodné 
a sociálne inovácie smerujúce k tretej 
priemyselnej revolúcii, ktorých súčasťou je 
nízkouhlíková modernizačná ofenzíva; 
zastáva názor, že stratégia RISE umožní 
vznik nových trhov, obchodných modelov 
a tvorivých podnikateľov, nových 
pracovných miest a dôstojnej práce a 
prinesie obnovu priemyslu spolu s 
hospodárskou dynamikou, dôverou a 
konkurencieschopnosťou; je presvedčený, 
že hlavnými piliermi takejto stratégie sú 
energetická účinnosť a efektívne 
využívanie zdrojov;

Or. sl

Pozmeňujúci návrh 61
Herbert Reul

Návrh uznesenia
Odsek 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že budúce silné postavenie 
európskeho priemyslu spočíva v stratégii 
obnovy priemyslu pre udržateľnú Európu 
(RISE), ktorá sa usiluje o technologické, 
obchodné a sociálne inovácie smerujúce k 
tretej priemyselnej revolúcii, ktorých 
súčasťou je nízkouhlíková modernizačná 
ofenzíva; zastáva názor, že stratégia RISE 
umožní vznik nových trhov, obchodných 
modelov a tvorivých podnikateľov, nových 
pracovných miest a dôstojnej práce a 
prinesie obnovu priemyslu spolu s 
hospodárskou dynamikou, dôverou a 
konkurencieschopnosťou; je presvedčený, 
že hlavnými piliermi takejto stratégie sú 
energetická účinnosť a efektívne 
využívanie zdrojov;

2. zdôrazňuje, že budúce silné postavenie 
európskeho priemyslu spočíva v stratégii 
obnovy priemyslu pre udržateľnú Európu 
(RISE), ktorá sa usiluje o technologické, 
obchodné a sociálne inovácie smerujúce k 
tretej priemyselnej revolúcii; zastáva názor, 
že stratégia RISE umožní vznik nových 
trhov, obchodných modelov a tvorivých 
podnikateľov, nových pracovných miest a 
dôstojnej práce a prinesie obnovu 
priemyslu spolu s hospodárskou 
dynamikou, dôverou a 
konkurencieschopnosťou; je presvedčený, 
že hlavnými piliermi takejto stratégie sú 
energetická účinnosť a efektívne 
využívanie zdrojov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 62
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že budúce silné postavenie 
európskeho priemyslu spočíva v stratégii 
obnovy priemyslu pre udržateľnú Európu 
(RISE), ktorá sa usiluje o technologické, 
obchodné a sociálne inovácie smerujúce k 
tretej priemyselnej revolúcii, ktorých 
súčasťou je nízkouhlíková modernizačná 
ofenzíva; zastáva názor, že stratégia RISE 
umožní vznik nových trhov, obchodných 
modelov a tvorivých podnikateľov, nových 
pracovných miest a dôstojnej práce a 
prinesie obnovu priemyslu spolu s 
hospodárskou dynamikou, dôverou a 
konkurencieschopnosťou; je presvedčený, 

2. zdôrazňuje, že budúce silné postavenie 
európskeho priemyslu spočíva v stratégii 
obnovy priemyslu pre udržateľnú Európu 
(RISE), ktorá sa usiluje o technologické, 
obchodné a sociálne inovácie smerujúce k 
tretej priemyselnej revolúcii, ktorých 
súčasťou je nízkouhlíková modernizačná 
ofenzíva; zastáva názor, že stratégia RISE 
umožní vznik nových trhov, obchodných 
modelov a tvorivých podnikateľov, nových 
pracovných miest a dôstojnej práce a 
prinesie obnovu priemyslu spolu s 
hospodárskou dynamikou, dôverou a 
konkurencieschopnosťou; je presvedčený, 
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že hlavnými piliermi takejto stratégie sú 
energetická účinnosť a efektívne 
využívanie zdrojov;

že hlavnými piliermi takejto stratégie sú 
energetická účinnosť a efektívne 
využívanie zdrojov; konštatuje, že 
spoľahlivá perspektívna infraštruktúra 
pre dopravu, výrobu a distribúciu energie 
a telekomunikácie je taktiež veľmi 
významná;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Gaston Franco

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že budúce silné postavenie 
európskeho priemyslu spočíva v stratégii 
obnovy priemyslu pre udržateľnú Európu 
(RISE), ktorá sa usiluje o technologické, 
obchodné a sociálne inovácie smerujúce k 
tretej priemyselnej revolúcii, ktorých 
súčasťou je nízkouhlíková modernizačná 
ofenzíva; zastáva názor, že stratégia RISE 
umožní vznik nových trhov, obchodných 
modelov a tvorivých podnikateľov, nových 
pracovných miest a dôstojnej práce a 
prinesie obnovu priemyslu spolu s 
hospodárskou dynamikou, dôverou a 
konkurencieschopnosťou; je presvedčený, 
že hlavnými piliermi takejto stratégie sú 
energetická účinnosť a efektívne 
využívanie zdrojov;

2. zdôrazňuje, že budúce silné postavenie 
európskeho priemyslu spočíva v stratégii 
obnovy priemyslu pre udržateľnú Európu 
(RISE), ktorá sa usiluje o technologické, 
obchodné a sociálne inovácie smerujúce k 
tretej priemyselnej revolúcii, ktorých 
súčasťou je nízkouhlíková modernizačná 
ofenzíva; zastáva názor, že stratégia RISE 
umožní vznik nových trhov, obchodných 
modelov a tvorivých podnikateľov, nových 
pracovných miest a dôstojnej práce a 
prinesie obnovu priemyslu spolu s 
hospodárskou dynamikou, dôverou a 
konkurencieschopnosťou; je presvedčený, 
že hlavnými piliermi takejto stratégie sú 
riadenie energetiky a efektívne využívanie 
prírodných, ľudských a finančných
zdrojov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 64
Josefa Andrés Barea

Návrh uznesenia
Odsek 2
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. zdôrazňuje, že budúce silné postavenie 
európskeho priemyslu spočíva v stratégii 
obnovy priemyslu pre udržateľnú Európu 
(RISE), ktorá sa usiluje o technologické, 
obchodné a sociálne inovácie smerujúce k 
tretej priemyselnej revolúcii, ktorých 
súčasťou je nízkouhlíková modernizačná 
ofenzíva; zastáva názor, že stratégia RISE 
umožní vznik nových trhov, obchodných 
modelov a tvorivých podnikateľov, nových 
pracovných miest a dôstojnej práce a 
prinesie obnovu priemyslu spolu s 
hospodárskou dynamikou, dôverou a 
konkurencieschopnosťou; je presvedčený, 
že hlavnými piliermi takejto stratégie sú
energetická účinnosť a efektívne 
využívanie zdrojov;

2. zdôrazňuje, že budúce silné postavenie 
európskeho priemyslu spočíva v stratégii 
obnovy priemyslu pre udržateľnú Európu 
(RISE), ktorá sa usiluje o technologické, 
obchodné a sociálne inovácie smerujúce k 
tretej priemyselnej revolúcii, ktorých 
súčasťou je nízkouhlíková modernizačná 
ofenzíva; zastáva názor, že stratégia RISE 
umožní vznik nových trhov, obchodných 
modelov a tvorivých podnikateľov, nových 
pracovných miest a dôstojnej práce a 
prinesie obnovu priemyslu spolu s 
hospodárskou dynamikou, dôverou a 
konkurencieschopnosťou; je presvedčený, 
že hlavnými piliermi takejto stratégie sú 
inovácie, energetická účinnosť a efektívne 
využívanie zdrojov;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 65
Robert Goebbels

Návrh uznesenia
Odsek 2a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2a. konštatuje, že podiel európskeho 
priemyslu na spoločnom európskom HDP 
poklesol za 15 rokov z 20 % na 15 %;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 66
Robert Goebbels

Návrh uznesenia
Odsek 2b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2b. konštatuje, že európske oceliarstvo 
pracuje na 50 % svojich kapacít a že 
európska výroba ocele poklesla od roku 
2008 o 25 %;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 67
Robert Goebbels

Návrh uznesenia
Odsek 2c (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2c. konštatuje, že európske automobilové 
odvetvie, ktoré v roku 2007 vyrábalo 16 
miliónov vozidiel, nevyrobí v roku 2013 
ani 12 miliónov vozidiel;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 68
Robert Goebbels

Návrh uznesenia
Odsek 2d (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2d. domnieva sa, že od začiatku krízy sa 
tzv. reštrukturalizovalo asi 5 500 
európskych priemyselných podnikov so 
stratou zhruba 2,7 miliónov pracovných 
miest;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 69
Robert Goebbels

Návrh uznesenia
Odsek 2e (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2e. konštatuje, že priemyselná 
konkurencieschopnosť Európy trpí príliš 
vysokými cenami energií, a že podľa 
Komisie je cena priemyselnej elektriny 
o zhruba 21 % vyššia než v USA 
a o 197 % vyššia než v Číne;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 70
Robert Goebbels

Návrh uznesenia
Odsek 2f (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2f. konštatuje, že medzi rokmi 2005 
a 2012 cena zemného plynu podľa 
predsedu Barrosa v USA poklesla o 66 % 
a v Európskej únii stúpla o 35 %;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 71
Robert Goebbels

Návrh uznesenia
Odsek 2g (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2g. konštatuje, že Európska únia je so 
svojim systémom emisných povoleniek 
osamelá a že počet krajín, ktoré naďalej 
dodržiavajú Kjótsky protokol, sa znížil (ak 
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nepočítame členské štáty EÚ) na menej 
než poltucet krajín, ktoré aj s EÚ 
nezodpovedajú ani za 15 % celosvetových 
emisií CO2;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 72
Robert Goebbels

Návrh uznesenia
Odsek 2h (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2h. konštatuje, že environmentálne 
náklady kladené na európsky priemysel 
vedú čoraz častejšie k tomu, že európske 
priemyselné podniky investujú za 
hranicami Európskej únie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 73
Herbert Reul

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že stratégia RISE musí byť 
súčasťou ekologického a sociálno-trhového 
hospodárstva v súlade so zásadami 
spravodlivej hospodárskej súťaže, 
internalizácie externalít a environmentálne 
uvedomelej správy; konštatuje, že budúca 
konkurencieschopnosť Európy v 
priemyselnej oblasti sa musí riadiť 
myšlienkou udržateľnosti;

3. domnieva sa, že stratégia RISE musí byť 
súčasťou ekologického a sociálno-trhového 
hospodárstva v súlade so zásadami 
spravodlivej hospodárskej súťaže, 
internalizácie externalít a environmentálne 
uvedomelej správy; 

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 74
Konrad Szymański

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že stratégia RISE musí byť 
súčasťou ekologického a sociálno-
trhového hospodárstva v súlade so 
zásadami spravodlivej hospodárskej 
súťaže, internalizácie externalít a 
environmentálne uvedomelej správy; 
konštatuje, že budúca
konkurencieschopnosť Európy v 
priemyselnej oblasti sa musí riadiť 
myšlienkou udržateľnosti;

3. domnieva sa, že stratégia RISE sa musí
pripravovať v súlade so zásadami 
podnikania, spravodlivej hospodárskej 
súťaže, trhového hospodárstva 
a environmentálneho povedomia; 
konštatuje, že budúcu
konkurencieschopnosť Európy v 
priemyselnej oblasti musí sprevádzať 
myšlienka udržateľnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Paul Rübig

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že stratégia RISE musí byť 
súčasťou ekologického a sociálno-trhového 
hospodárstva v súlade so zásadami
spravodlivej hospodárskej súťaže, 
internalizácie externalít a 
environmentálne uvedomelej správy; 
konštatuje, že budúca 
konkurencieschopnosť Európy v 
priemyselnej oblasti sa musí riadiť 
myšlienkou udržateľnosti;

3. domnieva sa, že stratégia RISE musí byť 
súčasťou ekologického a sociálno-trhového 
hospodárstva dodržiavajúceho zásady
spravodlivej hospodárskej súťaže, a jej 
cieľom by malo byť dosiahnuť vyváženú, 
konkurencieschopnú a environmentálne 
uvedomelú politiku; konštatuje, že budúca 
konkurencieschopnosť Európy v 
priemyselnej oblasti sa musí riadiť 
myšlienkou inovácie a udržateľnosti;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 76
Vittorio Prodi
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Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že stratégia RISE musí byť 
súčasťou ekologického a sociálno-trhového 
hospodárstva v súlade so zásadami 
spravodlivej hospodárskej súťaže, 
internalizácie externalít a environmentálne 
uvedomelej správy; konštatuje, že budúca 
konkurencieschopnosť Európy v 
priemyselnej oblasti sa musí riadiť 
myšlienkou udržateľnosti;

3. domnieva sa, že stratégia RISE musí byť 
súčasťou ekologického, cyklického a 
sociálno-trhového hospodárstva v súlade so 
zásadami spravodlivej hospodárskej 
súťaže, internalizácie externalít a 
environmentálne kvalitných finančných 
politík; konštatuje, že budúca 
konkurencieschopnosť Európy v 
priemyselnej oblasti sa musí riadiť 
myšlienkou, ktorá je v súlade 
s európskymi politickými krokmi v oblasti 
zdravého životného štýlu, lepších 
pracovných podmienok, životného 
prostredia vrátane kvality vody a ovzdušia, 
pôdy, biodiverzity a prispôsobovania sa 
zmene klímy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Franck Proust

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že stratégia RISE musí byť 
súčasťou ekologického a sociálno-
trhového hospodárstva v súlade so 
zásadami spravodlivej hospodárskej 
súťaže, internalizácie externalít a 
environmentálne uvedomelej správy; 
konštatuje, že budúca 
konkurencieschopnosť Európy v 
priemyselnej oblasti sa musí riadiť 
myšlienkou udržateľnosti; 

3. domnieva sa, že stratégia RISE musí byť 
súčasťou trhového hospodárstva v súlade 
so zásadami spravodlivej hospodárskej 
súťaže, internalizácie externalít a 
environmentálne uvedomelej správy; 
konštatuje, že budúca priemyselná politika 
Európy sa musí riadiť myšlienkou inovácie 
a konkurencieschopnosti, aby sa 
ochránila a rozvíjala výroba a praktické 
znalosti; 

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 78
Jean-Pierre Audy

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že stratégia RISE musí byť 
súčasťou ekologického a sociálno-trhového 
hospodárstva v súlade so zásadami 
spravodlivej hospodárskej súťaže, 
internalizácie externalít a environmentálne 
uvedomelej správy; konštatuje, že budúca 
konkurencieschopnosť Európy v 
priemyselnej oblasti sa musí riadiť
myšlienkou udržateľnosti; 

3. domnieva sa, že táto priemyselná 
stratégia musí byť súčasťou ekologického a 
sociálno-trhového hospodárstva v súlade so 
zásadami spravodlivej hospodárskej súťaže 
a environmentálne a sociálne uvedomelej 
správy; konštatuje, že budúca 
konkurencieschopnosť Európskej únie v 
priemyselnej oblasti sa musí riadiť 
myšlienkou udržateľnosti; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 79
Romana Jordan

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že stratégia RISE musí
byť súčasťou ekologického a sociálno-
trhového hospodárstva v súlade so 
zásadami spravodlivej hospodárskej 
súťaže, internalizácie externalít a 
environmentálne uvedomelej správy; 
konštatuje, že budúca 
konkurencieschopnosť Európy v 
priemyselnej oblasti sa musí riadiť 
myšlienkou udržateľnosti;

3. domnieva sa, že tieto opatrenia musia
byť súčasťou ekologického a sociálno-
trhového hospodárstva v súlade so 
zásadami spravodlivej hospodárskej 
súťaže, internalizácie externalít a 
environmentálne uvedomelej správy; 
konštatuje, že budúca 
konkurencieschopnosť Európy v 
priemyselnej oblasti sa musí riadiť 
myšlienkou udržateľnosti;

Or. sl
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Pozmeňujúci návrh 80
Gaston Franco

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že stratégia RISE musí byť 
súčasťou ekologického a sociálno-trhového 
hospodárstva v súlade so zásadami 
spravodlivej hospodárskej súťaže, 
internalizácie externalít a environmentálne 
uvedomelej správy; konštatuje, že budúca 
konkurencieschopnosť Európy v 
priemyselnej oblasti sa musí riadiť 
myšlienkou udržateľnosti;

3. domnieva sa, že stratégia RISE musí byť 
súčasťou ekologického a sociálno-trhového 
hospodárstva v súlade so zásadami 
spravodlivej hospodárskej súťaže v rámci 
reciprocity v oblasti noriem a postupov 
vzájomného uznávania, internalizácie 
externalít a environmentálne uvedomelej 
správy; konštatuje, že budúca 
konkurencieschopnosť Európy v 
priemyselnej oblasti sa musí riadiť cieľom 
rastu a myšlienkou udržateľnosti; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 81
Ivo Belet

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že stratégia RISE musí byť 
súčasťou ekologického a sociálno-trhového 
hospodárstva v súlade so zásadami 
spravodlivej hospodárskej súťaže, 
internalizácie externalít a environmentálne 
uvedomelej správy; konštatuje, že budúca 
konkurencieschopnosť Európy v 
priemyselnej oblasti sa musí riadiť 
myšlienkou udržateľnosti;

3. domnieva sa, že stratégia RISE musí byť 
súčasťou ekologického a sociálno-trhového 
hospodárstva v súlade so zásadami 
spravodlivej hospodárskej súťaže, 
internalizácie externalít a environmentálne 
uvedomelej správy; konštatuje, že budúca 
konkurencieschopnosť Európy v 
priemyselnej oblasti sa musí riadiť 
myšlienkou udržateľnosti, európskym 
sociálnym modelom, spoločenskými 
hodnotami a inštitucionálnou 
infraštruktúrou, pričom musí byť tým 
pravým prostredím pre rozvoj 
hospodárskych činnosti s vysokou 
pridanou hodnotou; 
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Henri Weber

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že stratégia RISE musí byť 
súčasťou ekologického a sociálno-trhového 
hospodárstva v súlade so zásadami 
spravodlivej hospodárskej súťaže, 
internalizácie externalít a environmentálne 
uvedomelej správy; konštatuje, že budúca 
konkurencieschopnosť Európy v 
priemyselnej oblasti sa musí riadiť 
myšlienkou udržateľnosti;

3. domnieva sa, že stratégia RISE musí byť 
súčasťou ekologického a sociálno-trhového 
hospodárstva v súlade so zásadami 
spravodlivej hospodárskej súťaže, 
internalizácie externalít a environmentálne 
uvedomelej správy; konštatuje, že budúca 
konkurencieschopnosť Európy v 
priemyselnej oblasti sa musí riadiť 
myšlienkou udržateľnosti aj myšlienkou 
transparentnosti, a to aj pokiaľ ide 
o dodávateľské reťazce;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 83
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že stratégia RISE musí byť 
súčasťou ekologického a sociálno-trhového 
hospodárstva v súlade so zásadami 
spravodlivej hospodárskej súťaže, 
internalizácie externalít a environmentálne 
uvedomelej správy; konštatuje, že budúca 
konkurencieschopnosť Európy v 
priemyselnej oblasti sa musí riadiť 
myšlienkou udržateľnosti;

3. domnieva sa, že stratégia RISE musí byť 
súčasťou ekologického a sociálno-trhového 
hospodárstva v súlade so zásadami 
spravodlivej hospodárskej súťaže, 
internalizácie externalít a environmentálne 
uvedomelej správy; konštatuje, že budúca 
konkurencieschopnosť Európy v 
priemyselnej oblasti sa musí riadiť 
myšlienkou udržateľnosti; berie na 
vedomie kľúčovú úlohu priemyslu 
a podnikov ako subjektov presadzujúcich 
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udržateľnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 84
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. domnieva sa, že stratégia RISE musí byť 
súčasťou ekologického a sociálno-trhového 
hospodárstva v súlade so zásadami 
spravodlivej hospodárskej súťaže, 
internalizácie externalít a environmentálne 
uvedomelej správy; konštatuje, že budúca 
konkurencieschopnosť Európy v 
priemyselnej oblasti sa musí riadiť 
myšlienkou udržateľnosti;

3. domnieva sa, že stratégia RISE musí byť 
súčasťou ekologického a sociálno-trhového 
hospodárstva v súlade so zásadami 
spravodlivej hospodárskej súťaže, 
internalizácie externalít a environmentálne 
uvedomelej správy; konštatuje, že budúca 
konkurencieschopnosť Európy v 
priemyselnej oblasti sa musí riadiť 
myšlienkou udržateľnosti a 
transparentnosti, a to aj v odvetvových 
dodávateľských reťazcoch;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Franck Proust

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že stratégia RISE potrebuje 
dlhodobý rámec založený na jasných 
cieľoch, ukazovateľoch a prístupe 
zohľadňujúcom životný cyklus a cyklické 
hospodárstvo, ktorý bude smerovať 
investície do tvorivosti, schopností, 
inovácií a udržateľných technológií a 
podporovať modernizáciu európskej 
priemyselnej základne prostredníctvom 
politiky, ktorá bude uvedomelá z hľadiska 

4. zdôrazňuje, že stratégia RISE potrebuje 
krátkodobý plán na ochranu výroby 
a praktických znalostí v záujme reakcie na 
naliehavé potreby (nadmerná výrobná 
kapacita, reštrukturalizácia, nekalá 
hospodárska súťaž) niektorých odvetví a 
dlhodobý rámec založený na jasných 
cieľoch, ukazovateľoch a prístupe 
zohľadňujúcom životný cyklus a cyklické 
hospodárstvo, ktorý bude smerovať 
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hodnotového reťazca, zahŕňajúcej aj 
základné odvetvia; 

investície do tvorivosti, schopností, 
inovácií a udržateľných technológií a 
podporovať modernizáciu európskej 
priemyselnej základne prostredníctvom 
politiky, ktorá bude uvedomelá z hľadiska 
hodnotového reťazca a ktorá bude 
podporovať zachovanie výrobného 
reťazca v Európe, zahŕňajúcej aj základné 
odvetvia; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 86
Paul Rübig

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že stratégia RISE potrebuje 
dlhodobý rámec založený na jasných 
cieľoch, ukazovateľoch a prístupe 
zohľadňujúcom životný cyklus a cyklické 
hospodárstvo, ktorý bude smerovať 
investície do tvorivosti, schopností, 
inovácií a udržateľných technológií a 
podporovať modernizáciu európskej 
priemyselnej základne prostredníctvom 
politiky, ktorá bude uvedomelá z hľadiska 
hodnotového reťazca, zahŕňajúcej aj 
základné odvetvia;

4. zdôrazňuje, že stratégia RISE potrebuje 
dlhodobý rámec založený na jasných 
cieľoch a prístupe zohľadňujúcom životný 
cyklus a cyklické hospodárstvo, ktorý bude 
smerovať investície do tvorivosti, 
schopností, inovácií a udržateľných 
technológií a podporovať modernizáciu 
európskej priemyselnej základne 
prostredníctvom politiky, ktorá bude 
uvedomelá z hľadiska hodnotového 
reťazca, pokrývajúcej podniky všetkých 
veľkostí, od MSP po veľké skupiny;
domnieva sa, že táto modernizácia by 
mala stavať na kľúčových priemyselných 
odvetviach aj na nových priemyselných 
odvetviach;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 87
Romana Jordan

Návrh uznesenia
Odsek 4
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že stratégia RISE potrebuje
dlhodobý rámec založený na jasných 
cieľoch, ukazovateľoch a prístupe 
zohľadňujúcom životný cyklus a cyklické 
hospodárstvo, ktorý bude smerovať 
investície do tvorivosti, schopností, 
inovácií a udržateľných technológií a 
podporovať modernizáciu európskej 
priemyselnej základne prostredníctvom 
politiky, ktorá bude uvedomelá z hľadiska 
hodnotového reťazca, zahŕňajúcej aj 
základné odvetvia;

4. zdôrazňuje, že opatrenia potrebujú
dlhodobý, jednoduchý a robustný rámec 
založený na jasných cieľoch, 
ukazovateľoch a prístupe zohľadňujúcom 
životný cyklus a cyklické hospodárstvo, 
ktorý bude smerovať investície do 
tvorivosti, schopností, inovácií a 
udržateľných technológií a podporovať 
modernizáciu európskej priemyselnej 
základne prostredníctvom politiky, ktorá 
bude uvedomelá z hľadiska hodnotového 
reťazca, zahŕňajúcej aj základné odvetvia;
zdôrazňuje, že tento rámec sa musí 
zameriavať na rast, a to v súlade so 
zásadami trvalo udržateľného rozvoja, 
a nesmie vytvárať byrokraciu;

Or. sl

Pozmeňujúci návrh 88
Holger Krahmer

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že stratégia RISE potrebuje 
dlhodobý rámec založený na jasných 
cieľoch, ukazovateľoch a prístupe 
zohľadňujúcom životný cyklus a cyklické 
hospodárstvo, ktorý bude smerovať 
investície do tvorivosti, schopností, 
inovácií a udržateľných technológií a 
podporovať modernizáciu európskej 
priemyselnej základne prostredníctvom 
politiky, ktorá bude uvedomelá z hľadiska 
hodnotového reťazca, zahŕňajúcej aj 
základné odvetvia;

4. zdôrazňuje, že stratégia RISE potrebuje 
dlhodobý rámec založený na jasnom 
a stabilnom cieli, ktorý podporuje vedecky 
podložený systém ukazovateľov a ktorý 
bude smerovať investície do tvorivosti, 
schopností, inovácií a udržateľných 
technológií a podporovať modernizáciu 
európskej priemyselnej základne 
prostredníctvom politiky, ktorá bude 
uvedomelá z hľadiska hodnotového 
reťazca, zahŕňajúcej aj základné odvetvia;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 89
Konrad Szymański

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že stratégia RISE potrebuje 
dlhodobý rámec založený na jasných 
cieľoch, ukazovateľoch a prístupe 
zohľadňujúcom životný cyklus a cyklické 
hospodárstvo, ktorý bude smerovať 
investície do tvorivosti, schopností, 
inovácií a udržateľných technológií a 
podporovať modernizáciu európskej 
priemyselnej základne prostredníctvom 
politiky, ktorá bude uvedomelá z hľadiska 
hodnotového reťazca, zahŕňajúcej aj 
základné odvetvia; 

4. zdôrazňuje, že stratégia RISE potrebuje 
dlhodobý rámec založený na jasnom 
prístupe umožňujúcom smerovanie 
investícií do tvorivosti, schopností, 
inovácií a udržateľných technológií a 
podporovať modernizáciu európskej 
priemyselnej základne prostredníctvom 
politiky, ktorá bude uvedomelá z hľadiska 
hodnotového reťazca a ktorá bude 
venovať náležitú pozornosť aj základným 
odvetviam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Josefa Andrés Barea

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že stratégia RISE potrebuje 
dlhodobý rámec založený na jasných 
cieľoch, ukazovateľoch a prístupe 
zohľadňujúcom životný cyklus a cyklické 
hospodárstvo, ktorý bude smerovať 
investície do tvorivosti, schopností, 
inovácií a udržateľných technológií a 
podporovať modernizáciu európskej 
priemyselnej základne prostredníctvom 
politiky, ktorá bude uvedomelá z hľadiska 
hodnotového reťazca, zahŕňajúcej aj 
základné odvetvia;

4. zdôrazňuje, že stratégia RISE potrebuje 
plán a časový rámec založený na jasných 
cieľoch, ukazovateľoch a prístupe 
zohľadňujúcom životný cyklus a cyklické 
hospodárstvo, ktorý bude smerovať 
investície do tvorivosti, schopností, 
inovácií a udržateľných technológií a 
podporovať modernizáciu európskej 
priemyselnej základne prostredníctvom 
politiky, ktorá bude uvedomelá z hľadiska 
hodnotového reťazca, zahŕňajúcej aj 
základné odvetvia;

Or. es
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Pozmeňujúci návrh 91
Jean-Pierre Audy

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že stratégia RISE potrebuje 
dlhodobý rámec založený na jasných 
cieľoch, ukazovateľoch a prístupe 
zohľadňujúcom životný cyklus a cyklické
hospodárstvo, ktorý bude smerovať 
investície do tvorivosti, schopností, 
inovácií a udržateľných technológií a 
podporovať modernizáciu európskej 
priemyselnej základne prostredníctvom 
politiky, ktorá bude uvedomelá z hľadiska 
hodnotového reťazca, zahŕňajúcej aj 
základné odvetvia; 

4. zdôrazňuje, že táto priemyselná stratégia 
potrebuje dlhodobý rámec založený na 
jasných cieľoch, ukazovateľoch a prístupe 
zohľadňujúcom životný cyklus a 
hospodárstvo, ktorý bude smerovať 
investície do tvorivosti, schopností, 
inovácií a udržateľných technológií a 
podporovať modernizáciu európskej 
priemyselnej základne prostredníctvom 
politiky, ktorá bude uvedomelá z hľadiska 
hodnotového reťazca, zahŕňajúcej aj 
základné odvetvia; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 92
Maria Da Graça Carvalho

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že stratégia RISE potrebuje 
dlhodobý rámec založený na jasných 
cieľoch, ukazovateľoch a prístupe 
zohľadňujúcom životný cyklus a cyklické 
hospodárstvo, ktorý bude smerovať 
investície do tvorivosti, schopností, 
inovácií a udržateľných technológií a 
podporovať modernizáciu európskej 
priemyselnej základne prostredníctvom 
politiky, ktorá bude uvedomelá z hľadiska 
hodnotového reťazca, zahŕňajúcej aj 
základné odvetvia;

4. zdôrazňuje, že stratégia RISE potrebuje 
dlhodobý rámec založený na jasných 
cieľoch, ukazovateľoch a prístupe 
zohľadňujúcom životný cyklus a cyklické 
hospodárstvo, ktorý bude smerovať 
investície do tvorivosti, schopností, 
inovácií a udržateľných technológií a 
podporovať modernizáciu európskej 
priemyselnej základne prostredníctvom 
politiky, ktorá bude uvedomelá z hľadiska 
hodnotového reťazca, zahŕňajúcej aj 
základné odvetvia; považuje za potrebné 
posilniť európsku znalostnú základňu, 
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znížiť mieru rozdrobenosti presadzovaním 
excelentnosti vo vede a vzdelávaní, 
vytvárať podmienky pre transformáciu 
dobrých myšlienok na výrobky, ktoré 
možno uviesť na trh, a zlepšenie prístupu 
k financovaniu zo strany inovatívnych 
podnikov, čím sa vytvorí prostredie 
priaznivo naklonené inováciám 
a odstránia sociálne a geografické 
nerovnosti tým, že sa v celej Európe 
spropagujú prínosy inovácie;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 93
Gaston Franco

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že stratégia RISE potrebuje 
dlhodobý rámec založený na jasných 
cieľoch, ukazovateľoch a prístupe 
zohľadňujúcom životný cyklus a cyklické 
hospodárstvo, ktorý bude smerovať 
investície do tvorivosti, schopností, 
inovácií a udržateľných technológií a 
podporovať modernizáciu európskej 
priemyselnej základne prostredníctvom 
politiky, ktorá bude uvedomelá z hľadiska 
hodnotového reťazca, zahŕňajúcej aj 
základné odvetvia; 

4. zdôrazňuje, že stratégia RISE potrebuje 
dlhodobý rámec založený na jasných 
cieľoch, ukazovateľoch a prístupe 
zohľadňujúcom životný cyklus a cyklické 
hospodárstvo, ktorý bude smerovať 
investície do tvorivosti, schopností, 
inovácií a udržateľných technológií a 
podporovať modernizáciu európskej 
priemyselnej základne prostredníctvom 
politiky, ktorá bude uvedomelá z hľadiska 
hodnotového reťazca, zahŕňajúcej aj 
remeselné MSP a mikropodniky ako 
subdodávateľov; 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 94
Reinhard Bütikofer

Návrh uznesenia
Odsek 4
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že stratégia RISE potrebuje 
dlhodobý rámec založený na jasných 
cieľoch, ukazovateľoch a prístupe 
zohľadňujúcom životný cyklus a cyklické 
hospodárstvo, ktorý bude smerovať 
investície do tvorivosti, schopností, 
inovácií a udržateľných technológií a 
podporovať modernizáciu európskej 
priemyselnej základne prostredníctvom 
politiky, ktorá bude uvedomelá z hľadiska 
hodnotového reťazca, zahŕňajúcej aj 
základné odvetvia; 

4. zdôrazňuje, že stratégia RISE potrebuje 
stabilný a bezpečný dlhodobý rámec 
založený na jasných cieľoch, 
ukazovateľoch a prístupe zohľadňujúcom 
životný cyklus a cyklické hospodárstvo, 
ktorý bude smerovať investície do 
tvorivosti, schopností, inovácií a 
udržateľných technológií a podporovať 
modernizáciu európskej priemyselnej 
základne prostredníctvom politiky, ktorá 
bude uvedomelá z hľadiska hodnotového 
reťazca, zahŕňajúcej aj základné odvetvia
a motivujúcej k investíciám; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že stratégia RISE potrebuje
dlhodobý rámec založený na jasných 
cieľoch, ukazovateľoch a prístupe 
zohľadňujúcom životný cyklus a cyklické 
hospodárstvo, ktorý bude smerovať 
investície do tvorivosti, schopností, 
inovácií a udržateľných technológií a 
podporovať modernizáciu európskej 
priemyselnej základne prostredníctvom 
politiky, ktorá bude uvedomelá z hľadiska 
hodnotového reťazca, zahŕňajúcej aj 
základné odvetvia;

4. zdôrazňuje, že stratégia RISE potrebuje 
dlhodobý rámec založený na jasných 
cieľoch, ukazovateľoch a prístupe 
zohľadňujúcom životný cyklus a cyklické 
hospodárstvo, ktorý bude smerovať 
investície do tvorivosti, schopností, 
inovácií a udržateľných technológií a 
podporovať modernizáciu, udržateľnosť 
a konkurencieschopnosť európskej 
priemyselnej základne prostredníctvom 
politiky, ktorá bude uvedomelá z hľadiska 
hodnotového reťazca, zahŕňajúcej aj 
základné odvetvia;

Or. ro
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Pozmeňujúci návrh 96
Herbert Reul

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. zdôrazňuje, že stratégia RISE potrebuje 
dlhodobý rámec založený na jasných 
cieľoch, ukazovateľoch a prístupe 
zohľadňujúcom životný cyklus a cyklické 
hospodárstvo, ktorý bude smerovať 
investície do tvorivosti, schopností, 
inovácií a udržateľných technológií a 
podporovať modernizáciu európskej 
priemyselnej základne prostredníctvom 
politiky, ktorá bude uvedomelá z hľadiska 
hodnotového reťazca, zahŕňajúcej aj 
základné odvetvia;

4. zdôrazňuje, že stratégia RISE potrebuje 
dlhodobý rámec založený na jasných 
cieľoch, ukazovateľoch a prístupe 
zohľadňujúcom životný cyklus a cyklické 
hospodárstvo, ktorý bude smerovať 
investície do tvorivosti, schopností, 
inovácií a nových technológií a 
podporovať modernizáciu európskej 
priemyselnej základne prostredníctvom 
politiky, ktorá bude uvedomelá z hľadiska 
hodnotového reťazca, zahŕňajúcej aj 
základné odvetvia;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 97
Françoise Grossetête

Návrh uznesenia
Odsek 4a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. domnieva sa, že na vytvorenie svojej 
priemyselnej politiky musí Európska únia 
prijať politické rozhodnutia a sústrediť 
svoje úsilie na strategické odvetvia 
zodpovedajúce spoločenským výzvam, 
pričom sa musí opierať o európske 
praktické znalosti; preto nabáda 
Európsku komisiu, aby vytvorila 
strategický plán pre európsky priemysel 
vied o živote, ako to uviedla vo svojom 
oznámení COM(2012) 582 final;

Or. fr



PE516.804v01-00 48/93 AM\1000727SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 98
Josefa Andrés Barea

Návrh uznesenia
Odsek 4a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4a. domnieva sa, že na vytvorenie
priemyselnej politiky musí EÚ prijať 
politické rozhodnutia a zamerať sa na 
strategické oblasti zodpovedajúce 
spoločenským výzvam;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 99
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. uznáva, že priemyselná politika sa musí 
zaoberať veľkými spoločenskými zmenami
uvedenými v stratégii Európa 2020 a musí 
byť účinne začlenená do procesu 
európskeho semestra;

5. uznáva, že priemyselná politika sa musí 
zaoberať veľkými spoločenskými výzvami 
uvedenými v stratégii Európa 2020 a jej 
cieľmi vrátane budúcich cieľov v oblasti 
energetiky, zdrojov a klímy, a musí byť 
účinne začlenená do procesu európskeho 
semestra a národných programov 
reforiem, aby mohla presadzovať 
investície a vytvárať dobré pracovné 
miesta, najmä pre mladých ľudí;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 100
Jean-Pierre Audy

Návrh uznesenia
Odsek 5
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. uznáva, že priemyselná politika sa musí 
zaoberať veľkými spoločenskými zmenami
uvedenými v stratégii Európa 2020 a musí 
byť účinne začlenená do procesu 
európskeho semestra;

(Netýka sa slovenskej verzie.)

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 101
Gaston Franco

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. uznáva, že priemyselná politika sa musí 
zaoberať veľkými spoločenskými zmenami
uvedenými v stratégii Európa 2020 a musí 
byť účinne začlenená do procesu 
európskeho semestra;

5. uznáva, že priemyselná politika sa musí 
zaoberať veľkými spoločenskými 
a environmentálnymi výzvami uvedenými 
v stratégii Európa 2020 a 7. akčnom 
programe pre životné prostredie, a musí 
byť účinne začlenená do procesu 
európskeho semestra;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 102
Judith A. Merkies

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. uznáva, že priemyselná politika sa musí 
zaoberať veľkými spoločenskými zmenami
uvedenými v stratégii Európa 2020 a musí 
byť účinne začlenená do procesu 
európskeho semestra;

5. zdôrazňuje, že priemyselná politika 
zahŕňa všetky oblasti politiky, ktoré majú 
vplyv na priemysel; uznáva, že 
priemyselná politika sa musí zaoberať 
veľkými spoločenskými výzvami
uvedenými v stratégii Európa 2020 a musí 
byť účinne začlenená do procesu 
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európskeho semestra;

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 103
Paul Rübig

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. uznáva, že priemyselná politika sa musí 
zaoberať veľkými spoločenskými zmenami
uvedenými v stratégii Európa 2020 a musí 
byť účinne začlenená do procesu 
európskeho semestra;

5. uznáva, že priemyselná politika sa musí 
zaoberať veľkými spoločenskými výzvami 
uvedenými v stratégii Európa 2020 a musí 
byť účinne začlenená do procesu 
európskeho semestra, aby sa vytvorili 
potrebné podmienky pre generovanie 
investícií a tvorbu pracovných miest, a to 
najmä pre mladých ľudí;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 104
Ivo Belet

Návrh uznesenia
Odsek 5

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5. uznáva, že priemyselná politika sa musí 
zaoberať veľkými spoločenskými zmenami
uvedenými v stratégii Európa 2020 a musí 
byť účinne začlenená do procesu 
európskeho semestra;

5. uznáva, že priemyselná politika sa musí 
zaoberať veľkými spoločenskými výzvami
uvedenými v stratégii Európa 2020 a musí 
byť účinne začlenená do procesu 
európskeho semestra a národných 
programov reforiem členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Franck Proust
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Návrh uznesenia
Odsek 5a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

5a. žiada, aby Komisia zlepšila svoju 
komunikáciu o záväzkoch voči 
priemyselnej politike s cieľom obnoviť 
dôveru investorov, pracovníkov a občanov 
v európske kroky;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 106
Adam Gierek

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. je presvedčený, že stratégia RISE musí 
sledovať ambiciózne a dosiahnuteľné ciele 
v oblasti priemyslu;  konštatuje, že na 
splnenie hlavného cieľa 20 % by bolo 
nutné ročne vytvoriť 400 000 nových 
pracovných miest v oblasti priemyslu; 
navrhuje považovať ho za cieľ, ktorý 
udáva smer a je v súlade s cieľmi EÚ 
20/20/20;

6. je presvedčený, že stratégia RISE musí 
sledovať ambiciózne a dosiahnuteľné ciele 
v oblasti priemyslu;  konštatuje, že na 
splnenie hlavného cieľa v oblasti 
zamestnanosti vo výške minimálne 20 % 
by bolo nutné ročne vytvoriť aspoň 
400 000 nových pracovných miest v oblasti 
priemyslu; navrhuje , aby cieľom 
súkromných, kooperačných, sociálnych 
a štátnych investícií do výroby bolo 
dosiahnutie 30 % zamestnanosti 
v priemysle do roku 2030;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 107
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Návrh uznesenia
Odsek 6
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. je presvedčený, že stratégia RISE musí 
sledovať ambiciózne a dosiahnuteľné ciele 
v oblasti priemyslu;  konštatuje, že na 
splnenie hlavného cieľa 20 % by bolo 
nutné ročne vytvoriť 400 000 nových 
pracovných miest v oblasti priemyslu; 
navrhuje považovať ho za cieľ, ktorý 
udáva smer a je v súlade s cieľmi EÚ
20/20/20;

6. je presvedčený, že stratégia RISE musí 
sledovať ambiciózne a dosiahnuteľné ciele 
v oblasti priemyslu;  konštatuje, že na 
splnenie hlavného cieľa 20 % by bolo 
nutné ročne vytvoriť 400 000 nových 
pracovných miest v oblasti priemyslu; 
vyslovuje varovanie, že ciele 20/20/20 
v oblasti energetickej a klimatickej 
politiky nesmú stáť v ceste priemyselnému 
cieľu na úrovni 20 %; žiada, aby návrhy 
z iných oblastí, ako je energetická, 
environmentálna a klimatická politika, 
boli viac v súlade s priemyselným cieľom 
na úrovni 20 % s cieľom trvalo posilniť 
európsky priemysel;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 108
Konrad Szymański

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. je presvedčený, že stratégia RISE musí 
sledovať ambiciózne a dosiahnuteľné ciele 
v oblasti priemyslu;  konštatuje, že na 
splnenie hlavného cieľa 20 % by bolo 
nutné ročne vytvoriť 400 000 nových 
pracovných miest v oblasti priemyslu; 
navrhuje považovať ho za cieľ, ktorý udáva 
smer a je v súlade s cieľmi EÚ 20/20/20;

6. je presvedčený, že stratégia RISE musí 
sledovať ambiciózne a dosiahnuteľné ciele 
v oblasti priemyslu;  konštatuje, že na 
splnenie hlavného cieľa 20 % by bolo 
nutné ročne vytvoriť 400 000 nových 
pracovných miest v oblasti priemyslu; 
navrhuje považovať ho za cieľ, ktorý udáva 
smer;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Romana Jordan



AM\1000727SK.doc 53/93 PE516.804v01-00

SK

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. je presvedčený, že stratégia RISE musí
sledovať ambiciózne a dosiahnuteľné ciele 
v oblasti priemyslu;  konštatuje, že na 
splnenie hlavného cieľa 20 % by bolo 
nutné ročne vytvoriť 400 000 nových 
pracovných miest v oblasti priemyslu; 
navrhuje považovať ho za cieľ, ktorý udáva 
smer a je v súlade s cieľmi EÚ 20/20/20;

6. je presvedčený, že tieto opatrenia musia
sledovať ambiciózne a dosiahnuteľné ciele 
v oblasti priemyslu;  konštatuje, že na 
splnenie hlavného cieľa 20 % by bolo 
nutné ročne vytvoriť 400 000 nových 
pracovných miest v oblasti priemyslu; 
navrhuje považovať ho za cieľ, ktorý udáva 
smer a je v súlade s cieľmi EÚ 20/20/20;

Or. sl

Pozmeňujúci návrh 110
Jean-Pierre Audy

Návrh uznesenia
Odsek 6

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6. je presvedčený, že stratégia RISE musí 
sledovať ambiciózne a dosiahnuteľné ciele 
v oblasti priemyslu;  konštatuje, že na 
splnenie hlavného cieľa 20 % by bolo 
nutné ročne vytvoriť 400 000 nových 
pracovných miest v oblasti priemyslu; 
navrhuje považovať ho za cieľ, ktorý udáva 
smer a je v súlade s cieľmi EÚ 20/20/20;

6. je presvedčený, že táto priemyselná 
stratégia musí sledovať ambiciózne a 
dosiahnuteľné ciele v oblasti priemyslu;  
konštatuje, že na splnenie hlavného cieľa 
20 % by bolo nutné ročne vytvoriť 400 000 
nových pracovných miest v oblasti 
priemyslu; navrhuje považovať ho za cieľ, 
ktorý udáva smer a je v súlade s cieľmi EÚ 
20/20/20;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 111
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 6a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

6a. domnieva sa, že cieľ by mal odrážať 
novú priemyselnú realitu, ako napríklad 
integráciu výroby a služieb, ako aj posun 
k hospodárstvu hnanému údajmi 
a k výrobe s pridanou hodnotou; vyzýva 
preto Komisiu, aby svoju prácu v oblasti 
cieľov posúdila a odôvodnila, a aby 
premyslela triedenie priemyselných 
odvetví;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 112
Adam Gierek

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. očakáva, že stratégia RISE by mohla 
navrátiť priemyselnú výrobu späť do EÚ, 
pričom by venovala pozornosť riadeniu 
dodávateľského reťazca a osobitným 
regionálnym zvyklostiam v oblasti výroby;

7. očakáva, že stratégia RISE by mohla 
oživiť priemyselnú výrobu v EÚ, pričom 
by venovala pozornosť riadeniu miestneho 
dodávateľského a predajného reťazca 
a zohľadňovala aj regionálnu výrobnú 
kultúru a miestny dopyt;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 113
Romana Jordan

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. očakáva, že stratégia RISE by mohla
navrátiť priemyselnú výrobu späť do EÚ, 
pričom by venovala pozornosť riadeniu 
dodávateľského reťazca a osobitným 

7. očakáva, že opatrenia na 
reindustrializáciu Európy s cieľom 
podporiť konkurencieschopnosť 
a udržateľnosť by mohli navrátiť 



AM\1000727SK.doc 55/93 PE516.804v01-00

SK

regionálnym zvyklostiam v oblasti výroby; priemyselnú výrobu späť do EÚ, pričom by 
venovala pozornosť riadeniu 
dodávateľského reťazca a osobitným 
regionálnym zvyklostiam v oblasti výroby;

Or. sl

Pozmeňujúci návrh 114
Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. očakáva, že stratégia RISE by mohla 
navrátiť priemyselnú výrobu späť do EÚ, 
pričom by venovala pozornosť riadeniu 
dodávateľského reťazca a osobitným 
regionálnym zvyklostiam v oblasti výroby;

7. očakáva, že stratégia RISE by v prípade 
zavedenia vhodných opatrení mohla 
navrátiť priemyselnú výrobu späť do EÚ, 
pričom by venovala pozornosť riadeniu 
dodávateľského reťazca a osobitným 
regionálnym zvyklostiam v oblasti výroby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 115
Jean-Pierre Audy

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. očakáva, že stratégia RISE by mohla 
navrátiť priemyselnú výrobu späť do EÚ, 
pričom by venovala pozornosť riadeniu 
dodávateľského reťazca a osobitným 
regionálnym zvyklostiam v oblasti výroby;

7. očakáva, že táto priemyselná stratégia 
by mohla navrátiť priemyselnú výrobu 
späť do EÚ, pričom by venovala pozornosť 
riadeniu dodávateľského reťazca a 
osobitným regionálnym zvyklostiam v 
oblasti výroby;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 116
Vittorio Prodi

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. očakáva, že stratégia RISE by mohla 
navrátiť priemyselnú výrobu späť do EÚ, 
pričom by venovala pozornosť riadeniu 
dodávateľského reťazca a osobitným 
regionálnym zvyklostiam v oblasti výroby;

7. očakáva, že stratégia RISE by mohla 
navrátiť priemyselnú výrobu späť do EÚ, 
pričom by venovala pozornosť riadeniu 
dodávateľského reťazca a osobitným 
regionálnym zvyklostiam v oblasti výroby, 
pritom by mohla podporovať nové 
odvetvia významné pre udržateľné 
hospodárstvo a spoločnosť, napríklad 
odvetvia spojené s biohospodárstvom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 7a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7a. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 
súčasná dominantná makroekonomická 
politika v EÚ neumožňuje potrebný 
prístup ku kapitálu na investície 
a inovácie, a to najmä malým a stredným 
podnikom, a teda je v rozpore 
s priemyselnou politikou;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 118
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 8
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že stratégia RISE bude mať 
úspech iba vtedy, ak ju bude sprevádzať 
náležitý makroekonomický rámec a 
potrebné rozpočtové zdroje, ktoré budú 
pôsobiť ako pákový efekt na súkromné 
investície; požaduje v tejto súvislosti 
vytvorenie európskej stratégie 
ekologického rastu a vyjadruje poľutovanie 
nad škrtmi, ktoré Rada urobila v okruhu 
1A viacročného finančného rámca;

8. zdôrazňuje, že stratégia RISE bude mať 
úspech iba vtedy, ak ju bude sprevádzať 
náležitý makroekonomický rámec a 
potrebné rozpočtové zdroje, ktoré budú 
mať pákový efekt na verejné a súkromné 
investície; požaduje v tejto súvislosti 
vytvorenie európskej stratégie 
ekologického rastu a vyjadruje poľutovanie 
nad škrtmi, ktoré Rada urobila v okruhu 
1A viacročného finančného rámca, najmä 
pokiaľ ide o program Horizont 2020, 
program COSME a nástroj Spájame 
Európu; vyzýva členské štáty, aby 
podstatne posilnili finančnú silu týchto 
programov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 119
Herbert Reul

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že stratégia RISE bude mať 
úspech iba vtedy, ak ju bude sprevádzať 
náležitý makroekonomický rámec a 
potrebné rozpočtové zdroje, ktoré budú 
pôsobiť ako pákový efekt na súkromné 
investície; požaduje v tejto súvislosti 
vytvorenie európskej stratégie 
ekologického rastu a vyjadruje 
poľutovanie nad škrtmi, ktoré Rada urobila 
v okruhu 1A viacročného finančného 
rámca;

8. zdôrazňuje, že stratégia RISE bude mať 
úspech iba vtedy, ak ju bude sprevádzať 
náležitý makroekonomický rámec a 
potrebné rozpočtové zdroje, ktoré budú 
mať pákový efekt na súkromné investície; 
v tejto súvislosti vyjadruje poľutovanie nad 
škrtmi, ktoré Rada urobila v okruhu 1A 
viacročného finančného rámca;

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 120
Jean-Pierre Audy

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že stratégia RISE bude mať 
úspech iba vtedy, ak ju bude sprevádzať 
náležitý makroekonomický rámec a 
potrebné rozpočtové zdroje, ktoré budú 
pôsobiť ako pákový efekt na súkromné 
investície; požaduje v tejto súvislosti 
vytvorenie európskej stratégie 
ekologického rastu a vyjadruje poľutovanie 
nad škrtmi, ktoré Rada urobila v okruhu 
1A viacročného finančného rámca;

8. zdôrazňuje, že táto priemyselná stratégia 
bude mať úspech iba vtedy, ak ju bude 
sprevádzať náležitý makroekonomický 
rámec a potrebné rozpočtové zdroje, ktoré 
budú podnecovať súkromné investície; 
požaduje v tejto súvislosti vytvorenie 
európskej stratégie ekologického rastu a 
vyjadruje poľutovanie nad škrtmi, ktoré 
Rada urobila a európska rada potvrdila v 
okruhu 1A viacročného finančného rámca;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 121
Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že stratégia RISE bude mať 
úspech iba vtedy, ak ju bude sprevádzať 
náležitý makroekonomický rámec a
potrebné rozpočtové zdroje, ktoré budú 
pôsobiť ako pákový efekt na súkromné 
investície; požaduje v tejto súvislosti 
vytvorenie európskej stratégie 
ekologického rastu a vyjadruje poľutovanie 
nad škrtmi, ktoré Rada urobila v okruhu 
1A viacročného finančného rámca;

8. zdôrazňuje, že stratégia RISE bude mať 
úspech iba vtedy, ak ju bude sprevádzať 
jasný a predvídateľný makroekonomický 
rámec bez presahov a rozporov medzi 
politikami, ako aj potrebné rozpočtové 
zdroje, ktoré budú mať pákový efekt na 
súkromné investície; požaduje v tejto 
súvislosti vytvorenie európskej stratégie 
ekologického rastu a vyjadruje poľutovanie 
nad škrtmi, ktoré Rada urobila v okruhu 
1A viacročného finančného rámca;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 122
Romana Jordan

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že stratégia RISE bude mať 
úspech iba vtedy, ak ju bude sprevádzať 
náležitý makroekonomický rámec a
potrebné rozpočtové zdroje, ktoré budú 
pôsobiť ako pákový efekt na súkromné 
investície; požaduje v tejto súvislosti 
vytvorenie európskej stratégie 
ekologického rastu a vyjadruje poľutovanie 
nad škrtmi, ktoré Rada urobila v okruhu 
1A viacročného finančného rámca;

8. zdôrazňuje, že tieto opatrenia budú mať 
úspech iba vtedy, ak ju bude sprevádzať 
náležitý makroekonomický rámec,
potrebné rozpočtové zdroje, ktoré budú 
mať pákový efekt na súkromné investície, 
a presadzovanie celosvetovej 
konkurencieschopnosti EÚ; požaduje v 
tejto súvislosti vytvorenie európskej 
stratégie ekologického rastu a vyjadruje 
poľutovanie nad škrtmi, ktoré Rada urobila 
v okruhu 1A viacročného finančného 
rámca;

Or. sl

Pozmeňujúci návrh 123
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že stratégia RISE bude mať 
úspech iba vtedy, ak ju bude sprevádzať 
náležitý makroekonomický rámec a
potrebné rozpočtové zdroje, ktoré budú 
pôsobiť ako pákový efekt na súkromné 
investície; požaduje v tejto súvislosti 
vytvorenie európskej stratégie 
ekologického rastu a vyjadruje poľutovanie 
nad škrtmi, ktoré Rada urobila v okruhu 
1A viacročného finančného rámca;

8. zdôrazňuje, že stratégia RISE bude mať 
úspech iba vtedy, ak ju bude sprevádzať 
náležitý makroekonomický rámec a 
potrebné rozpočtové zdroje, ktoré budú 
pôsobiť ako pákový efekt na súkromné 
investície; požaduje v tejto súvislosti 
vytvorenie európskej stratégie 
ekologického, čo znamená udržateľného,
rastu a vyjadruje poľutovanie nad škrtmi, 
ktoré Rada urobila v okruhu 1A 
viacročného finančného rámca;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 124
Franck Proust

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že stratégia RISE bude mať 
úspech iba vtedy, ak ju bude sprevádzať 
náležitý makroekonomický rámec a 
potrebné rozpočtové zdroje, ktoré budú 
pôsobiť ako pákový efekt na súkromné 
investície; požaduje v tejto súvislosti 
vytvorenie európskej stratégie 
ekologického rastu a vyjadruje poľutovanie 
nad škrtmi, ktoré Rada urobila v okruhu 
1A viacročného finančného rámca;

8. zdôrazňuje, že stratégia RISE bude mať 
úspech iba vtedy, ak ju bude sprevádzať 
náležitý makroekonomický rámec a 
potrebné rozpočtové zdroje, ktoré budú 
pôsobiť ako pákový efekt na súkromné 
investície; požaduje v tejto súvislosti 
vytvorenie európskej stratégie 
inkluzívneho rastu a vyjadruje poľutovanie 
nad škrtmi, ktoré Rada urobila v okruhu 
1A viacročného finančného rámca;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 125
Konrad Szymański

Návrh uznesenia
Odsek 8

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8. zdôrazňuje, že stratégia RISE bude mať 
úspech iba vtedy, ak ju bude sprevádzať 
náležitý makroekonomický rámec a 
potrebné rozpočtové zdroje, ktoré budú 
pôsobiť ako pákový efekt na súkromné 
investície; požaduje v tejto súvislosti 
vytvorenie európskej stratégie 
ekologického rastu a vyjadruje poľutovanie 
nad škrtmi, ktoré Rada urobila v okruhu 
1A viacročného finančného rámca;

8. zdôrazňuje, že stratégia RISE bude mať 
úspech iba vtedy, ak ju bude sprevádzať 
náležitý makroekonomický rámec a 
potrebné rozpočtové zdroje, ktoré budú 
pôsobiť ako pákový efekt na súkromné 
investície; požaduje v tejto súvislosti 
vytvorenie európskej stratégie rastu a 
vyjadruje poľutovanie nad škrtmi, ktoré 
Rada urobila v okruhu 1A viacročného 
finančného rámca;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Bernd Lange
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Návrh uznesenia
Odsek 8a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. zdôrazňuje, že priemyselná politika by 
mala byť jasne vymedzená, keďže 
v súčasnosti v oblasti priemyselnej politiky 
v rámci EÚ a členských štátov dominuje 
mnoho rôznych postupov a trendov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 127
Josefa Andrés Barea

Návrh uznesenia
Odsek 8a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

8a. zdôrazňuje, že všetky priemyselné 
odvetvia vyžadujú stabilitu a že je preto 
kľúčové, aby hospodársky rozvoj 
vnútorného trhu bol vybavený 
predvídateľnými pravidlami a normami, 
a aby ich členské štáty účinne 
uplatňovali;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 128
Ivo Belet

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. víta prierezový prístup Komisie k 
priemyselnej politike; nazdáva sa, že 
stratégia RISE by mala sledovať skôr 
horizontálne ako vertikálne poňatie 

9. víta prierezový prístup Komisie k 
priemyselnej politike; nazdáva sa, že 
priemyselná politika by mala sledovať 
skôr maticový prístup kombinujúci 
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priemyselnej politiky; je presvedčený, že 
opatrenia pre jednotlivé odvetvia musia 
byť spravidla spojené s odvetvovou 
špecializáciou podporujúcou 
technologicky vysoko vyspelé stratégie s 
veľkou pridanou hodnotou;

horizontálne a vertikálne poňatie politiky; 
domnieva sa, že odvetvové politiky by sa 
mali presmerovať na podporu 
hodnotových reťazcov alebo klastrov 
aktivity s vysokým potenciálom rastu 
a nemali by vychádzať z tradičného 
triedenia odvetví;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. víta prierezový prístup Komisie k 
priemyselnej politike; nazdáva sa, že 
stratégia RISE by mala sledovať skôr 
horizontálne ako vertikálne poňatie 
priemyselnej politiky; je presvedčený, že 
opatrenia pre jednotlivé odvetvia musia 
byť spravidla spojené s odvetvovou 
špecializáciou podporujúcou technologicky 
vysoko vyspelé stratégie s veľkou pridanou 
hodnotou;

9. víta prierezový prístup Komisie k 
priemyselnej politike; nazdáva sa, že 
stratégia RISE by mala sledovať skôr 
horizontálne ako vertikálne poňatie 
priemyselnej politiky; je presvedčený, že 
opatrenia pre jednotlivé odvetvia musia 
byť spravidla spojené s odvetvovou 
špecializáciou podporujúcou 
zamestnanosť, zručnosti, podnikanie, 
inováciu, kreativitu a technologicky 
vysoko vyspelé stratégie s veľkou pridanou 
hodnotou v odvetviach, ktoré potenciálne 
môžu podporiť zamestnanosť a rast 
v Európe; v tomto smere víta zoskupenie 
odvetví podľa jednotlivých tém, ktoré 
spĺňa potrebu pružnosti a vytvára produkt,
ktorý je technologicky kvalitný 
a environmentálne udržateľný;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 130
Henri Weber

Návrh uznesenia
Odsek 9
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. víta prierezový prístup Komisie k 
priemyselnej politike; nazdáva sa, že 
stratégia RISE by mala sledovať skôr 
horizontálne ako vertikálne poňatie 
priemyselnej politiky; je presvedčený, že 
opatrenia pre jednotlivé odvetvia musia 
byť spravidla spojené s odvetvovou 
špecializáciou podporujúcou 
technologicky vysoko vyspelé stratégie s 
veľkou pridanou hodnotou;

9. víta prierezový prístup Komisie k 
priemyselnej politike; nazdáva sa, že 
stratégia RISE by mala sledovať skôr 
horizontálne ako vertikálne poňatie 
priemyselnej politiky; je presvedčený, že 
opatrenia pre jednotlivé odvetvia musia 
byť spravidla spojené s odvetvovou 
špecializáciou a smerovať k podpore 
zručností, zamestnanosti, kreativity, 
inovácie, podnikania a vývozu, a že sa 
musia taktiež snažiť o podporu stratégií s 
veľkou pridanou hodnotou v odvetviach, 
ktoré stimulujú zamestnanosť a rast 
v Európe;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 131
Gaston Franco

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. víta prierezový prístup Komisie k 
priemyselnej politike; nazdáva sa, že 
stratégia RISE by mala sledovať skôr 
horizontálne ako vertikálne poňatie 
priemyselnej politiky; je presvedčený, že 
opatrenia pre jednotlivé odvetvia musia 
byť spravidla spojené s odvetvovou 
špecializáciou podporujúcou technologicky 
vysoko vyspelé stratégie s veľkou pridanou 
hodnotou;

9. víta prierezový prístup Komisie k
priemyselnej politike; nazdáva sa, že 
stratégia RISE by mala sledovať skôr 
horizontálne ako vertikálne poňatie 
priemyselnej politiky; je presvedčený, že 
opatrenia pre jednotlivé odvetvia musia 
byť spravidla spojené s odvetvovou 
špecializáciou podporujúcou technologicky 
vysoko vyspelé stratégie s veľkou pridanou 
hodnotou; odporúča úplné začlenenie 
otázok spojených s priemyslom 
a konkurencieschopnosťou do ostatných 
európskych politík, a to do oblastí ako 
hospodárska súťaž, medzinárodný 
obchod, energetika, životné prostredie, 
inovácie, štrukturálne fondy, odborná 
príprava, cestovný ruch a kultúra, aby sa 
vytvoril jednotný a koordinovaný prístup;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 132
Franck Proust, Françoise Grossetête

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. víta prierezový prístup Komisie k 
priemyselnej politike; nazdáva sa, že 
stratégia RISE by mala sledovať skôr 
horizontálne ako vertikálne poňatie 
priemyselnej politiky; je presvedčený, že 
opatrenia pre jednotlivé odvetvia musia 
byť spravidla spojené s odvetvovou 
špecializáciou podporujúcou technologicky 
vysoko vyspelé stratégie s veľkou pridanou 
hodnotou;

9. víta prierezový prístup Komisie k 
priemyselnej politike; nazdáva sa, že 
stratégia RISE by mala sledovať skôr 
horizontálne ako vertikálne poňatie 
priemyselnej politiky; je presvedčený, že 
opatrenia pre jednotlivé odvetvia musia 
byť spravidla spojené s odvetvovou 
špecializáciou podporujúcou technologicky 
vysoko vyspelé stratégie s veľkou pridanou 
hodnotou, pričom musia súčasne chrániť 
základné priemyselné odvetvia; vyzýva 
členské štáty a Komisiu, aby svoje úsilie 
zamerali na odvetvia disponujúce 
robustnými praktickými znalosťami, 
s vysokým objemom investícií do výskumu 
a vývoja a vytvárajúce pridanú hodnotu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 133
Romana Jordan

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. víta prierezový prístup Komisie k 
priemyselnej politike; nazdáva sa, že 
stratégia RISE by mala sledovať skôr 
horizontálne ako vertikálne poňatie 
priemyselnej politiky; je presvedčený, že 
opatrenia pre jednotlivé odvetvia musia 
byť spravidla spojené s odvetvovou 

9. víta prierezový prístup Komisie k 
priemyselnej politike; nazdáva sa, že 
stratégia RISE by mala sledovať skôr 
horizontálne ako vertikálne poňatie 
priemyselnej politiky; je presvedčený, že 
opatrenia pre jednotlivé odvetvia musia 
byť spravidla spojené s odvetvovou 
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špecializáciou podporujúcou 
technologicky vysoko vyspelé stratégie s 
veľkou pridanou hodnotou;

špecializáciou a musia sa zameriavať na 
presadzovanie zručností, pracovných 
miest, kreativity, inovácie, podnikania 
a vývozu; domnieva sa, že sa musia taktiež 
snažiť o presadzovanie stratégií s veľkou 
pridanou hodnotou v odvetviach 
stimulujúcich zamestnanosť a rast v 
Európe;

Or. sl

Pozmeňujúci návrh 134
Jürgen Creutzmann

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. víta prierezový prístup Komisie k 
priemyselnej politike; nazdáva sa, že 
stratégia RISE by mala sledovať skôr 
horizontálne ako vertikálne poňatie 
priemyselnej politiky; je presvedčený, že 
opatrenia pre jednotlivé odvetvia musia 
byť spravidla spojené s odvetvovou 
špecializáciou podporujúcou 
technologicky vysoko vyspelé stratégie s 
veľkou pridanou hodnotou;

9. víta prierezový prístup Komisie k 
priemyselnej politike; nazdáva sa, že 
stratégia RISE by mala sledovať skôr 
horizontálne ako vertikálne poňatie 
priemyselnej politiky; je presvedčený, že 
opatrenia pre jednotlivé odvetvia musia 
byť spravidla spojené so stratégiami s 
veľkou pridanou hodnotou a potenciálom 
výrazne zvýšiť rast a zamestnanosť v 
Európe;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Jean-Pierre Audy

Návrh uznesenia
Odsek 9

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9. víta prierezový prístup Komisie k 
priemyselnej politike; nazdáva sa, že 
stratégia RISE by mala sledovať skôr 
horizontálne ako vertikálne poňatie 

9. víta prierezový prístup Komisie k 
priemyselnej politike; nazdáva sa, že táto 
priemyselná stratégia by mala sledovať 
skôr horizontálne ako vertikálne poňatie 
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priemyselnej politiky; je presvedčený, že 
opatrenia pre jednotlivé odvetvia musia 
byť spravidla spojené s odvetvovou 
špecializáciou podporujúcou technologicky 
vysoko vyspelé stratégie s veľkou pridanou 
hodnotou;

priemyselnej politiky; je presvedčený, že 
opatrenia pre jednotlivé odvetvia musia 
byť spravidla spojené s odvetvovou 
špecializáciou podporujúcou technologicky 
vysoko vyspelé stratégie s veľkou pridanou 
hodnotou;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 136
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 9a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

9a. vyzýva inštitúcie EÚ a národné vlády, 
aby zabezpečili opatrenia zamerané na 
uľahčenie skutočnej 
konkurencieschopnosti priemyslu v rámci 
jednotného trhu a v celosvetovom 
kontexte, a to prostredníctvom dôraznejšej 
koordinácie všetkých relevantných politík;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 137
Franck Proust

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. súhlasí s názorom Komisie, že 
priemyselná politika musí mať účinnú a 
integrovanú štruktúru správy, ktorej 
súčasťou je monitorovanie; pripomína 
odporúčania EP obsiahnuté v Langeho 
správe o priemysle vytvoriť stálu pracovnú 
skupinu pre priemyselnú politiku z 
pracovníkov príslušných generálnych 
riaditeľstiev Komisie; žiada Komisiu, aby 

10. súhlasí s názorom Komisie, že 
priemyselná politika musí mať účinnú a 
integrovanú štruktúru správy, ktorej 
súčasťou je monitorovanie; pripomína 
odporúčania EP obsiahnuté v Langeho 
správe o priemysle vytvoriť stálu pracovnú 
skupinu pre priemyselnú politiku z 
pracovníkov príslušných generálnych 
riaditeľstiev Komisie; žiada Komisiu, aby 
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každý rok podávala správu o pokroku 
stratégie RISE; zdôrazňuje, že stratégia 
RISE potrebuje spojenectvo zúčastnených 
strán z oblasti priemyslu, odborových 
zväzov, akademickej obce a občianskej 
spoločnosti; vyzýva Komisiu, aby plne 
využila článok 173 ods. 2 zmluvy na 
dosiahnutie pokroku v stratégii RISE;

uskutočnila štúdiu zameranú na jasné 
určenie výziev v oblasti nadmernej 
kapacity a reštrukturalizácie, ktoré sa 
týkajú niektorých odvetví, a aby navrhla 
krátkodobé riešenia a každý rok podávala 
správu o pokroku stratégie RISE
obsahujúcu informácie o rozdieloch 
medzi ambíciami a právomocami 
a nástrojmi, ktoré má k dispozícii; 
zdôrazňuje, že stratégia RISE potrebuje 
spojenectvo zúčastnených strán z oblasti 
priemyslu, odborových zväzov, 
akademickej obce a občianskej 
spoločnosti; vyzýva Komisiu, aby lepšie 
využívala svoje vlastne zdroje (právomoci, 
nástroje, služby) a plne využila článok 173 
ods. 2 zmluvy na dosiahnutie pokroku v 
stratégii RISE;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 138
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. súhlasí s názorom Komisie, že 
priemyselná politika musí mať účinnú a 
integrovanú štruktúru správy, ktorej 
súčasťou je monitorovanie; pripomína 
odporúčania EP obsiahnuté v Langeho 
správe o priemysle vytvoriť stálu pracovnú 
skupinu pre priemyselnú politiku z 
pracovníkov príslušných generálnych 
riaditeľstiev Komisie; žiada Komisiu, aby 
každý rok podávala správu o pokroku 
stratégie RISE; zdôrazňuje, že stratégia 
RISE potrebuje spojenectvo zúčastnených 
strán z oblasti priemyslu, odborových 
zväzov, akademickej obce a občianskej 
spoločnosti; vyzýva Komisiu, aby plne 
využila článok 173 ods. 2 zmluvy na 

10. súhlasí s názorom Komisie, že 
priemyselná politika musí mať účinnú a 
integrovanú štruktúru správy, ktorej 
súčasťou je monitorovanie; pripomína 
odporúčania EP obsiahnuté v Langeho 
správe o priemysle vytvoriť stálu pracovnú 
skupinu pre priemyselnú politiku z 
pracovníkov príslušných generálnych 
riaditeľstiev Komisie, ktorá by 
zohľadňovala pripomienky 
zainteresovaných subjektov 
a koordinovala a monitorovala ich 
implementáciu; žiada Komisiu, aby každý 
rok podávala správu o pokroku stratégie 
RISE; zdôrazňuje, že stratégia RISE 
potrebuje spojenectvo zúčastnených strán z 
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dosiahnutie pokroku v stratégii RISE; oblasti priemyslu z rôznych odvetví, 
odborových zväzov, akademickej obce a 
občianskej spoločnosti, ako napríklad 
organizácií na ochranu spotrebiteľov 
a mimovládnych organizácií, ako aj 
partnerstvo s nimi; vyzýva Komisiu, aby 
plne využila článok 173 ods. 2 zmluvy na 
dosiahnutie pokroku v stratégii RISE;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Jean-Pierre Audy

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. súhlasí s názorom Komisie, že 
priemyselná politika musí mať účinnú a 
integrovanú štruktúru správy, ktorej 
súčasťou je monitorovanie; pripomína 
odporúčania EP obsiahnuté v Langeho 
správe o priemysle vytvoriť stálu pracovnú 
skupinu pre priemyselnú politiku z 
pracovníkov príslušných generálnych 
riaditeľstiev Komisie; žiada Komisiu, aby 
každý rok podávala správu o pokroku 
stratégie RISE; zdôrazňuje, že stratégia 
RISE potrebuje spojenectvo zúčastnených 
strán z oblasti priemyslu, odborových 
zväzov, akademickej obce a občianskej 
spoločnosti; vyzýva Komisiu, aby plne 
využila článok 173 ods. 2 zmluvy na 
dosiahnutie pokroku v stratégii RISE;

10. súhlasí s názorom Komisie, že 
priemyselná politika musí mať účinnú a 
integrovanú štruktúru správy, ktorej 
súčasťou je monitorovanie a dohľad nad 
činnosťou; pripomína odporúčania EP 
obsiahnuté v Langeho správe o priemysle 
vytvoriť stálu pracovnú skupinu pre 
priemyselnú politiku z pracovníkov 
príslušných generálnych riaditeľstiev 
Komisie; žiada Komisiu, aby každý rok 
podávala správu o pokroku tejto 
priemyselnej stratégie; zdôrazňuje, že táto 
stratégia potrebuje spojenectvo 
zúčastnených strán z oblasti priemyslu, 
odborových zväzov, akademickej obce a 
občianskej spoločnosti; vyzýva Komisiu, 
aby plne využila článok 173 ods. 2 zmluvy 
na dosiahnutie pokroku v tejto 
priemyselnej stratégii;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 140
Vittorio Prodi
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Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. súhlasí s názorom Komisie, že 
priemyselná politika musí mať účinnú a 
integrovanú štruktúru správy, ktorej 
súčasťou je monitorovanie; pripomína 
odporúčania EP obsiahnuté v Langeho 
správe o priemysle vytvoriť stálu pracovnú 
skupinu pre priemyselnú politiku z 
pracovníkov príslušných generálnych 
riaditeľstiev Komisie; žiada Komisiu, aby 
každý rok podávala správu o pokroku 
stratégie RISE; zdôrazňuje, že stratégia 
RISE potrebuje spojenectvo zúčastnených 
strán z oblasti priemyslu, odborových 
zväzov, akademickej obce a občianskej 
spoločnosti; vyzýva Komisiu, aby plne 
využila článok 173 ods. 2 zmluvy na 
dosiahnutie pokroku v stratégii RISE;

10. súhlasí s názorom Komisie, že 
priemyselná politika musí mať účinnú a 
integrovanú štruktúru správy, ktorej 
súčasťou je monitorovanie; pripomína 
odporúčania EP obsiahnuté v Langeho 
správe o priemysle vytvoriť stálu pracovnú 
skupinu pre priemyselnú politiku z 
pracovníkov príslušných generálnych 
riaditeľstiev Komisie; žiada Komisiu, aby 
každý rok podávala správu o pokroku 
stratégie RISE; zdôrazňuje, že stratégia 
RISE potrebuje spojenectvo zúčastnených 
strán z oblasti priemyslu, odborových 
zväzov, akademickej obce a občianskej 
spoločnosti v záujme systematického 
začleňovania zložitých zásad, ako 
napríklad rozšírenej zodpovednosti 
výrobcu a spotrebiteľa; vyzýva Komisiu, 
aby plne využila článok 173 ods. 2 zmluvy 
na dosiahnutie pokroku v stratégii RISE;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Gaston Franco

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. súhlasí s názorom Komisie, že 
priemyselná politika musí mať účinnú a 
integrovanú štruktúru správy, ktorej 
súčasťou je monitorovanie; pripomína 
odporúčania EP obsiahnuté v Langeho 
správe o priemysle vytvoriť stálu pracovnú 
skupinu pre priemyselnú politiku z 
pracovníkov príslušných generálnych 
riaditeľstiev Komisie; žiada Komisiu, aby 
každý rok podávala správu o pokroku 

10. súhlasí s názorom Komisie, že 
priemyselná politika musí mať účinnú a 
integrovanú štruktúru správy, ktorej 
súčasťou je monitorovanie; pripomína 
odporúčania EP obsiahnuté v Langeho 
správe o priemysle vytvoriť stálu pracovnú 
skupinu pre priemyselnú politiku z 
pracovníkov príslušných generálnych 
riaditeľstiev Komisie; žiada Komisiu, aby 
každý rok podávala správu o pokroku 
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stratégie RISE; zdôrazňuje, že stratégia 
RISE potrebuje spojenectvo zúčastnených 
strán z oblasti priemyslu, odborových 
zväzov, akademickej obce a občianskej 
spoločnosti; vyzýva Komisiu, aby plne 
využila článok 173 ods. 2 zmluvy na 
dosiahnutie pokroku v stratégii RISE;

stratégie RISE; zdôrazňuje, že stratégia 
RISE potrebuje spojenectvo zúčastnených 
strán z oblasti priemyslu (vrátane MSP), 
odborových zväzov, akademickej obce a 
občianskej spoločnosti; vyzýva Komisiu, 
aby plne využila článok 173 ods. 2 zmluvy 
na dosiahnutie pokroku v stratégii RISE;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 142
Romana Jordan

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10. súhlasí s názorom Komisie, že 
priemyselná politika musí mať účinnú a 
integrovanú štruktúru správy, ktorej 
súčasťou je monitorovanie; pripomína 
odporúčania EP obsiahnuté v Langeho 
správe o priemysle vytvoriť stálu pracovnú 
skupinu pre priemyselnú politiku z 
pracovníkov príslušných generálnych 
riaditeľstiev Komisie; žiada Komisiu, aby 
každý rok podávala správu o pokroku 
stratégie RISE; zdôrazňuje, že stratégia 
RISE potrebuje spojenectvo zúčastnených 
strán z oblasti priemyslu, odborových 
zväzov, akademickej obce a občianskej 
spoločnosti; vyzýva Komisiu, aby plne 
využila článok 173 ods. 2 zmluvy na 
dosiahnutie pokroku v stratégii RISE;

10. súhlasí s názorom Komisie, že 
priemyselná politika musí mať účinnú a 
integrovanú štruktúru správy, ktorej 
súčasťou je monitorovanie; pripomína 
odporúčania EP obsiahnuté v Langeho 
správe o priemysle vytvoriť stálu pracovnú 
skupinu pre priemyselnú politiku z 
pracovníkov príslušných generálnych 
riaditeľstiev Komisie; žiada Komisiu, aby 
každý rok podávala správu o pokroku 
týchto opatrení; zdôrazňuje, že stratégia 
RISE potrebuje spojenectvo zúčastnených 
strán z oblasti priemyslu, odborových 
zväzov, akademickej obce a občianskej 
spoločnosti; vyzýva Komisiu, aby plne 
využila článok 173 ods. 2 zmluvy na 
dosiahnutie pokroku v týchto opatreniach;

Or. sl

Pozmeňujúci návrh 143
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh uznesenia
Odsek 10a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. poukazuje na to, že 4 z 27 členských 
štátov – Nemecko (27,29 %), Taliansko 
(12,44 %), Spojené kráľovstvo (11,93 %) 
a Francúzsko (11,65 %) – zodpovedali 
v roku 2010 za viac než 60 % priemyselnej 
výroby EÚ, pričom 10 členských štátov 
spolu zodpovedalo za menej než 4 %, 
a naliehavo žiada Komisiu, aby prijala 
potrebné opatrenia na obnovu 
priemyselnej výroby vo všetkých členských 
štátoch, najmä v tých, ktoré zodpovedajú 
za menej než 1 % priemyselnej výroby 
EÚ;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 144
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 10a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10a. zdôrazňuje, že politika vo všetkých 
ostatných oblastiach by sa mala 
formulovať so zreteľom na ciele 
priemyselnej politiky, aby sa presadzoval 
celistvý prístup k priemyselnej politike; 
v tejto súvislosti pripomína ESUO, ktoré 
dokazuje, že v oblasti priemyselnej politiky 
je úspešná, integrovaná a inovatívna 
činnosť možná, prináša rast 
a zamestnanosť, podporuje integráciu 
a má povahu sociálneho partnerstva;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 145
Bernd Lange
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Návrh uznesenia
Odsek 10b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10b. víta odvetvové stratégie v odvetviach 
motorových vozidiel (Cars 2020) 
a oceliarstva (akčný plán pre oceliarstvo), 
a vyzýva Komisiu, aby prijala vhodné 
opatrenia na realizáciu týchto stratégií;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 146
Jean-Pierre Audy

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zastáva názor, že stratégiu RISE je 
potrebné smerovať k naštartovaniu 
investičných tokov do krajín južnej 
Európy s cieľom oživiť rast, najmä 
prostredníctvom inteligentnej špecializácie 
a vytvárania klastrov vrátane 
nadnárodných klastrov;

11. zastáva názor, že túto priemyselnú 
stratégiu je potrebné smerovať k 
naštartovaniu investičných tokov do celej 
Európskej únie a najmä do regiónov, 
ktoré sa za posledné roky 
deindustrializovali, s cieľom oživiť rast, 
najmä prostredníctvom inteligentnej 
špecializácie a vytvárania klastrov vrátane 
nadnárodných klastrov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 147
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zastáva názor, že stratégiu RISE je 
potrebné smerovať k naštartovaniu 
investičných tokov do krajín južnej 

11. zastáva názor, že stratégiu RISE je 
potrebné smerovať k tomu, aby sa juh 
Európy opäť stal príťažlivým 
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Európy s cieľom oživiť rast, najmä 
prostredníctvom inteligentnej špecializácie 
a vytvárania klastrov vrátane 
nadnárodných klastrov;

a konkurencieschopným prostredím pre 
investície, s cieľom oživiť rast, najmä 
prostredníctvom inteligentnej špecializácie 
a vytvárania klastrov vrátane 
nadnárodných klastrov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 148
Adam Gierek

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zastáva názor, že stratégiu RISE je 
potrebné smerovať k naštartovaniu 
investičných tokov do krajín južnej Európy 
s cieľom oživiť rast, najmä 
prostredníctvom inteligentnej špecializácie 
a vytvárania klastrov vrátane 
nadnárodných klastrov;

11. zastáva názor, že stratégiu RISE je 
potrebné smerovať k naštartovaniu 
investičných tokov do krajín južnej Európy 
a do strednej a východnej Európy s 
cieľom oživiť rast, najmä prostredníctvom 
inteligentnej miestnej špecializácie a 
vytvárania regionálnych klastrov;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 149
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zastáva názor, že stratégiu RISE je 
potrebné smerovať k naštartovaniu 
investičných tokov do krajín južnej Európy 
s cieľom oživiť rast, najmä 
prostredníctvom inteligentnej špecializácie 
a vytvárania klastrov vrátane 
nadnárodných klastrov;

11. zastáva názor, že stratégiu RISE je 
potrebné smerovať k naštartovaniu 
investičných tokov do krajín južnej Európy 
s cieľom oživiť rast, najmä 
prostredníctvom inteligentnej špecializácie 
a vytvárania klastrov a sietí podnikov 
pôsobiacich aj na nadnárodnej úrovni;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 150
Romana Jordan

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zastáva názor, že stratégiu RISE je 
potrebné smerovať k naštartovaniu
investičných tokov do krajín južnej Európy 
s cieľom oživiť rast, najmä 
prostredníctvom inteligentnej špecializácie 
a vytvárania klastrov vrátane 
nadnárodných klastrov;

11. zastáva názor, že opatrenia na 
reindustrializáciu Európy je potrebné 
smerovať k naštartovaniu investičných 
tokov do krajín južnej Európy s cieľom 
oživiť rast, najmä prostredníctvom 
inteligentnej špecializácie a vytvárania 
klastrov vrátane nadnárodných klastrov;

Or. sl

Pozmeňujúci návrh 151
Zofija Mazej Kukovič

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zastáva názor, že stratégiu RISE je 
potrebné smerovať k naštartovaniu 
investičných tokov do krajín južnej
Európy s cieľom oživiť rast, najmä 
prostredníctvom inteligentnej špecializácie 
a vytvárania klastrov vrátane 
nadnárodných klastrov;

11. zastáva názor, že stratégiu RISE je 
potrebné smerovať k naštartovaniu 
investičných tokov do Európy s cieľom 
oživiť rast, najmä prostredníctvom 
inteligentnej špecializácie a vytvárania 
klastrov vrátane nadnárodných klastrov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 11
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zastáva názor, že stratégiu RISE je 
potrebné smerovať k naštartovaniu 
investičných tokov do krajín južnej Európy 
s cieľom oživiť rast, najmä 
prostredníctvom inteligentnej špecializácie 
a vytvárania klastrov vrátane 
nadnárodných klastrov;

11. zastáva názor, že stratégiu RISE je 
potrebné smerovať k naštartovaniu 
investičných tokov do krajín južnej Európy 
s cieľom oživiť rast, najmä 
prostredníctvom inteligentnej špecializácie 
a vytvárania klastrov vrátane 
nadnárodných a regionálnych klastrov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 153
Jolanta Emilia Hibner

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. zastáva názor, že stratégiu RISE je 
potrebné smerovať k naštartovaniu 
investičných tokov do krajín južnej Európy 
s cieľom oživiť rast, najmä 
prostredníctvom inteligentnej špecializácie 
a vytvárania klastrov vrátane 
nadnárodných klastrov;

11. zastáva názor, že stratégiu RISE je 
potrebné smerovať k naštartovaniu 
investičných tokov do krajín južnej a 
východnej Európy s cieľom oživiť rast, 
najmä prostredníctvom inteligentnej 
špecializácie a vytvárania klastrov vrátane 
nadnárodných klastrov;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 154
Paul Rübig

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzdvihuje činnosť podpredsedu 
Tajaniho v oblasti užšej koordinácie 
priemyselnej politiky s Radou pre 
konkurencieschopnosť; zdôrazňuje, že 
stratégiu RISE je potrebné koordinovať s 

12. vyzdvihuje činnosť podpredsedu 
Tajaniho v oblasti užšej koordinácie 
priemyselnej politiky s Radou pre 
konkurencieschopnosť; zdôrazňuje, že by 
sa mali vytvoriť podmienky priaznivé pre 
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priemyselnými politikami členských 
štátov;

podniky a priemysel na úrovni EÚ aj na 
národnej úrovni, s osobitným odkazom na 
priemyselnú politiku, aby bolo možno 
vstupovať do hospodárskej súťaže na 
medzinárodnej úrovni; domnieva sa, že 
základnými podmienkami pre priemyselný 
rast sú predovšetkým inteligentná 
regulácia, nižšia miera byrokratickej 
záťaže, vyvážená environmentálna 
politika zameraná na hospodársku súťaž, 
ako aj pružné pravidlá v oblasti pracovnej 
doby a zohľadňovanie potrieb pracovného 
trhu zo strany vzdelávacieho systému;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 155
Josefa Andrés Barea

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzdvihuje činnosť podpredsedu 
Tajaniho v oblasti užšej koordinácie 
priemyselnej politiky s Radou pre 
konkurencieschopnosť; zdôrazňuje, že 
stratégiu RISE je potrebné koordinovať s 
priemyselnými politikami členských 
štátov;

12. vyzdvihuje činnosť podpredsedu 
Tajaniho v oblasti užšej koordinácie 
priemyselnej politiky s Radou pre 
konkurencieschopnosť; zdôrazňuje, že 
stratégiu RISE je potrebné koordinovať s 
priemyselnými politikami členských 
štátov; podporuje myšlienku posilňovania 
úlohy Rady pre konkurencieschopnosť, 
ktorá by mohla prevziať zodpovednosť za 
vertikálnu koordináciu politík na 
európskej úrovni, na úrovni členských 
štátov a na regionálnej úrovni;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 156
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzdvihuje činnosť podpredsedu 
Tajaniho v oblasti užšej koordinácie 
priemyselnej politiky s Radou pre 
konkurencieschopnosť; zdôrazňuje, že 
stratégiu RISE je potrebné koordinovať s 
priemyselnými politikami členských 
štátov;

12. vyzdvihuje činnosť podpredsedu 
Tajaniho v oblasti užšej koordinácie 
priemyselnej politiky s Radou pre 
konkurencieschopnosť; uznáva, že 
priemyselná politika pre stratégiu RISE 
by mala byť pre EÚ spoločným základom, 
zdôrazňuje však, že musí zohľadňovať 
odlišné národné a regionálne okolnosti 
a je nutné ju koordinovať s priemyselnými 
politikami členských štátov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 157
Romana Jordan

Návrh uznesenia
Odsek 12

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzdvihuje činnosť podpredsedu 
Tajaniho v oblasti užšej koordinácie 
priemyselnej politiky s Radou pre 
konkurencieschopnosť; zdôrazňuje, že 
stratégiu RISE je potrebné koordinovať s 
priemyselnými politikami členských 
štátov;

12. vyzdvihuje činnosť podpredsedu 
Tajaniho v oblasti užšej koordinácie 
priemyselnej politiky s Radou pre 
konkurencieschopnosť; zdôrazňuje, že 
opatrenia na reindustrializáciu Európy je 
potrebné koordinovať s priemyselnými 
politikami členských štátov;

Or. sl

Pozmeňujúci návrh 158
Jean-Pierre Audy

Návrh uznesenia
Odsek 12
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12. vyzdvihuje činnosť podpredsedu 
Tajaniho v oblasti užšej koordinácie 
priemyselnej politiky s Radou pre 
konkurencieschopnosť; zdôrazňuje, že 
stratégiu RISE je potrebné koordinovať s 
priemyselnými politikami členských 
štátov;

12. vyzdvihuje činnosť podpredsedu 
Tajaniho v oblasti užšej koordinácie 
priemyselnej politiky s Radou pre 
konkurencieschopnosť; zdôrazňuje, že túto 
európsku priemyselnú stratégiu je 
potrebné koordinovať s priemyselnými 
stratégiami členských štátov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 159
Franck Proust

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. je presvedčený, že regióny by sa mali 
plne podieľať na stanovovaní priorít pre 
priemysel na svojom území a jeho 
potenciálu; víta činnosť, ktorú podnikol 
Výbor regiónov, a takisto činnosť Komisie, 
pokiaľ ide o stratégie inteligentnej 
špecializácie týkajúce sa efektívnejšieho 
financovania cieľov stratégie Európa 2020;

13. je presvedčený, že rôzne územné celky
by sa mali podieľať na stanovovaní priorít 
pre priemysel na svojom území a jeho 
potenciálu a mali by v tomto smere konať 
koordinovane; víta činnosť, ktorú podnikol 
Výbor regiónov, a takisto činnosť Komisie, 
pokiaľ ide o stratégie inteligentnej 
špecializácie týkajúce sa efektívnejšieho 
financovania cieľov stratégie Európa 2020;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 160
Adam Gierek

Návrh uznesenia
Odsek 13

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13. je presvedčený, že regióny by sa mali 
plne podieľať na stanovovaní priorít pre 
priemysel na svojom území a jeho 

13. je presvedčený, že miestne orgány by 
sa mali plne podieľať na stanovovaní 
priorít pre priemysel na svojom území a 
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potenciálu; víta činnosť, ktorú podnikol 
Výbor regiónov, a takisto činnosť Komisie, 
pokiaľ ide o stratégie inteligentnej 
špecializácie týkajúce sa efektívnejšieho 
financovania cieľov stratégie Európa 2020;

jeho miestneho potenciálu, a na 
podnecovaní rozvoja MSP; víta činnosť, 
ktorú podnikol Výbor regiónov, a takisto 
činnosť Komisie, pokiaľ ide o stratégie 
inteligentnej špecializácie týkajúce sa 
efektívnejšieho financovania cieľov 
stratégie Európa 2020;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 161
Franck Proust

Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. pripomína, že priemyselné MSP sú 
prvými obeťami krízy, hoci majú výhodu, 
že im ich veľkosť a dostatočná 
reaktívnosť umožňujú reagovať na 
zmeny; žiada Komisiu a členské štáty, aby 
zaviedli osobitné programy na podporu 
a pomoc MSP, a to najmä 
prostredníctvom predbežného 
vyhľadávania budúcich priemyselných 
šampiónov;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 162
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. vyzýva Komisiu, aby vo svojich 
štrukturálnych politikách (EFRR a ESF) 
zabezpečila konvergenčné opatrenia 
s cieľom vydláždiť cestu k udržateľnému, 
trvalému rastu; predovšetkým zdôrazňuje 



PE516.804v01-00 80/93 AM\1000727SK.doc

SK

potrebu zharmonizovať vnútroštátne 
politiky s politikami EÚ, a to jednak na 
prekonanie vzniku chudoby, jednak na 
výrazné zvýšenie zamestnanosti a výroby;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 163
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. zdôrazňuje, že Európsky parlament 
by mal byť pravidelne informovaný 
o vývoji v oblasti priemyselnej politiky 
a víta výročnú správu Komisie o pokroku; 
vyjadruje poľutovanie nad tým, že sa 
Parlament dosiaľ neuvádza v riadiacich 
štruktúrach navrhnutých Komisiou; 
navrhuje, aby okrem výročnej správy 
Komisie pre Parlament zverejňovali 
výročnú správu aj pracovné skupiny pre 
prioritné akčné línie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 164
Gaston Franco

Návrh uznesenia
Odsek 13 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. zdôrazňuje význam zlepšovania 
informovania občanov a predovšetkým 
mladých ľudí o priemyselnej politike EÚ 
zo strany Únie pre zlepšenie obrazu 
európskeho priemyslu, jeho povolaní 
a jeho praktických znalostí;
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 165
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 13a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13a. očakáva, že opatrenia a kroky 
podporujúce podnikanie na európskej 
alebo vnútroštátnej úrovni budú platiť pre 
všetky typy podnikov, družstiev, 
remeselných podnikov, slobodných 
povolaní a podnikov sociálneho 
hospodárstva;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 13b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

13b. zdôrazňuje potrebu posilniť úlohu 
miestnych orgánov v procese 
reindustrializácie s cieľom dostať miestne 
komunity do centra podnikania;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 167
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 14
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje, že iba s uplatnením 
ofenzívy v oblasti inovácií, efektívnosti a 
udržateľných technológií možno 
modernizovať priemyselnú základňu EÚ a 
zvýšiť jej základnú konkurencieschopnosť;

14. zdôrazňuje, že iba s uplatnením 
ofenzívy v oblasti inovácií, efektívnosti a 
udržateľných technológií možno 
modernizovať priemyselnú základňu EÚ a 
zvýšiť jej základnú konkurencieschopnosť; 
zdôrazňuje, že by sa v tomto kontexte 
mala osobitne zohľadniť výročná správa 
Komisie o inováciách (Innovation Union 
Scoreboard 2013), ktorá ukazuje, aký 
vplyv majú inovácie na zlepšovanie trvalej 
konkurencieschopnosti, a ktorá obsahuje 
komparatívne posúdenie výkonnosti 
členských štátov EÚ z hľadiska výskumu 
a vývoja a uvádza relatívne silné a slabé 
stránky ich systémov výskumu a inovácií;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 168
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje, že iba s uplatnením
ofenzívy v oblasti inovácií, efektívnosti a 
udržateľných technológií možno 
modernizovať priemyselnú základňu EÚ 
a zvýšiť jej základnú 
konkurencieschopnosť;

14. zdôrazňuje, že iba uplatnenie ofenzívy 
v oblasti inovácií, efektívnosti a 
udržateľných technológií spolu s novými 
obchodnými modelmi založenými na 
lepších odborných znalostiach, kreativite 
a miestnej výrobe môže obnoviť a zvýšiť 
konkurencieschopnosť priemyselnej 
základne EÚ;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje, že iba s uplatnením 
ofenzívy v oblasti inovácií, efektívnosti a 
udržateľných technológií možno 
modernizovať priemyselnú základňu EÚ a 
zvýšiť jej základnú konkurencieschopnosť;

14. zdôrazňuje, že iba s uplatnením 
ofenzívy v oblasti inovácií, efektívnosti a 
udržateľných technológií možno 
modernizovať priemyselnú základňu EÚ a 
zvýšiť jej základnú konkurencieschopnosť;
domnieva sa, že inovácie sa musia 
presadzovať všade, vrátane všetkých 
zainteresovaných subjektov – od 
maloobchodných a netechnických 
inovácií po technologicky náročný 
výskum a vývoj vo výskumných 
laboratóriách;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Henri Weber

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje, že iba s uplatnením 
ofenzívy v oblasti inovácií, efektívnosti a 
udržateľných technológií možno 
modernizovať priemyselnú základňu EÚ a 
zvýšiť jej základnú konkurencieschopnosť;

14. zdôrazňuje, že iba s uplatnením 
ofenzívy v oblasti inovácií, efektívnosti a 
udržateľných technológií a s podporou 
nových hospodárskych modelov 
založených na zručnostiach, kreativite 
a miestnej výrobe možno modernizovať 
priemyselnú základňu EÚ a zvýšiť jej 
základnú konkurencieschopnosť;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 171
Adam Gierek

Návrh uznesenia
Odsek 14
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje, že iba s uplatnením 
ofenzívy v oblasti inovácií, efektívnosti a 
udržateľných technológií možno 
modernizovať priemyselnú základňu EÚ a 
zvýšiť jej základnú konkurencieschopnosť;

14. zdôrazňuje, že iba s uplatnením 
ofenzívy v oblasti inovácií podnecujúcej 
efektívnosť a trvalo udržateľný rozvoj 
možno technologicky modernizovať 
priemyselnú základňu EÚ a zvýšiť jej 
regionálnu a celosvetovú 
konkurencieschopnosť;

Or. pl

Pozmeňujúci návrh 172
Konrad Szymański

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje, že iba s uplatnením 
ofenzívy v oblasti inovácií, efektívnosti a 
udržateľných technológií možno 
modernizovať priemyselnú základňu EÚ a 
zvýšiť jej základnú konkurencieschopnosť;

14. zdôrazňuje, že inovácie, efektívnosť 
a udržateľné technológie majú potenciál 
zmodernizovať priemyselnú základňu EÚ 
a zvýšiť jej základnú 
konkurencieschopnosť;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Romana Jordan

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje, že iba s uplatnením 
ofenzívy v oblasti inovácií, efektívnosti a 
udržateľných technológií možno 
modernizovať priemyselnú základňu EÚ 
a zvýšiť jej základnú 
konkurencieschopnosť;

14. zdôrazňuje, že na modernizáciu 
priemyselnej základne EÚ a zvýšenie jej 
základnej konkurencieschopnosti je 
taktiež potrebná ofenzíva v oblasti 
inovácií, efektívnosti a udržateľných 
technológií;
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Or. sl

Pozmeňujúci návrh 174
Niki Tzavela

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje, že iba s uplatnením 
ofenzívy v oblasti inovácií, efektívnosti a 
udržateľných technológií možno 
modernizovať priemyselnú základňu EÚ 
a zvýšiť jej základnú 
konkurencieschopnosť;

14. zdôrazňuje význam presadzovania 
stratégie zameranej na ofenzívu v oblasti 
inovácií, efektívnosti a udržateľných 
technológií pre modernizáciu priemyselnej 
základne EÚ a zvýšenie jej základnej 
konkurencieschopnosti;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 175
Herbert Reul

Návrh uznesenia
Odsek 14

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14. zdôrazňuje, že iba s uplatnením 
ofenzívy v oblasti inovácií, efektívnosti a 
udržateľných technológií možno 
modernizovať priemyselnú základňu EÚ a 
zvýšiť jej základnú konkurencieschopnosť;

14. zdôrazňuje, že iba s uplatnením 
ofenzívy v oblasti inovácií a efektívnosti 
možno modernizovať priemyselnú 
základňu EÚ a zvýšiť jej základnú 
konkurencieschopnosť;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 176
Françoise Grossetête

Návrh uznesenia
Odsek 14a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. zdôrazňuje, že pre úspech novej 
udržateľnej európskej priemyselnej 
politiky je nutné vytvorenie integrovaných 
odvetvových prístupov založených na 
zapojení členských štátov do 
uskutočňovania cieľov; preto vyzýva 
členské štáty a európsku úniu, aby svoje 
úsilie zamerali na tie európske odvetvia, 
ktoré majú vysokú úroveň investícií do 
výskumu a vývoja a ktoré podporujú 
vyváženosť vonkajšieho obchodu 
Európskej únie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 177
Patrizia Toia

Návrh uznesenia
Odsek 14a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. vyzýva Komisiu, aby prostredníctvom 
spolupráce medzi regiónmi, obcami, 
mestami a miestnymi oblasťami posilnila 
komunikačné siete podľa projektov 
systému Smart Cities s cieľom riadiť 
spoločné služby a efektívne vyrábať a 
spotrebúvať energiu, a to prostredníctvom 
presadzovania opatrení šetriacich energiu 
podporujúcich napríklad výstavbu 
technologicky sofistikovaných budov 
s nízkou spotrebou energie;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 178
Josefa Andrés Barea
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Návrh uznesenia
Odsek 14a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. so zreteľom na ciele celosvetovo 
konkurencieschopného inovačného 
hospodárstva vyzýva EÚ a členské štáty, 
aby svoje úsilie zamerali na priemyselné 
odvetvia s vysokou úrovňou výskumu, 
vývoja a inovácie vrátane inovácie 
procesov, s aktívnym zapojením do 
obchodnej bilancie a zamestnávajúcich 
kvalifikovaný personál;

Or. es

Pozmeňujúci návrh 179
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 14a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14a. preto je kľúčové proaktívne zapájať 
zamestnancov do procesu inovácie 
podnecujúceho rýchlejšie zavádzanie 
a dôslednejšie prijímanie zmien na 
podporu tzv. udržateľných podnikov, čo 
produkuje konkurencieschopnosť v troch 
smeroch: hospodársku, sociálnu 
a environmentálnu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Bernd Lange

Návrh uznesenia
Odsek 14b (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

14b. domnieva sa, že nesprávne signály 
o údajne vysokých výnosoch na 
kapitálovom trhu prinášajú na 
priemyselné podniky tlak a vedú 
k zanedbávaniu investícií a inovácií, ktoré 
sú potrebné na dosiahnutie dlhodobého 
úspechu, pričom sa namiesto toho 
uprednostňuje krátkodobé zvýšenie 
ziskov;

Or. de

Pozmeňujúci návrh 181
Maria Da Graça Carvalho

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. je presvedčený, že finančné prostriedky 
EÚ na výskum a inovácie by mali slúžiť 
ako katalyzátor a mali by sa použiť v 
súčinnosti s ostatnými vnútroštátnymi a 
regionálnymi financiami; pripomína 3 % 
cieľ v oblasti výskumu a vývoja, podľa 
ktorého dve tretiny majú pochádzať zo 
súkromného sektora; podporuje 
uzatváranie partnerstiev verejného a 
súkromného sektora v rámci programu 
Horizont 2020 s cieľom podporiť pákový 
efekt pre investície pochádzajúce zo 
súkromného sektora;

15. je presvedčený, že finančné prostriedky 
EÚ na výskum a inovácie by mali slúžiť 
ako katalyzátor a mali by sa použiť v 
súčinnosti s ostatnými vnútroštátnymi a 
regionálnymi financiami; pripomína 3 % 
cieľ v oblasti výskumu a vývoja, podľa 
ktorého dve tretiny majú pochádzať zo 
súkromného sektora; podporuje 
uzatváranie partnerstiev verejného a 
súkromného sektora v rámci programu 
Horizont 2020 s cieľom podporiť pákový 
efekt pre investície pochádzajúce zo 
súkromného sektora; zdôrazňuje potrebu 
vytvárať priaznivé prostredie; považuje za 
zásadne dôležité, aby sa zaistili 
podmienky, za ktorých môžu podniky 
fungovať a byť konkurencieschopné –
efektívny úverový systém, trh so 
spravodlivými a transparentnými 
právnymi predpismi v oblasti 
hospodárskej súťaže, rýchly a účinný 
právny systém, jednoznačné právne 
predpisy v oblasti priemyselného 
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vlastníctva, jasné právne predpisy 
v oblasti udeľovania licencií a agilné 
postupy udeľovania licencií, a imigračné 
právne predpisy umožňujúce nábor 
intelektuálnej a kvalifikovanej pracovnej 
sily;

Or. pt

Pozmeňujúci návrh 182
Kent Johansson

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. je presvedčený, že finančné prostriedky 
EÚ na výskum a inovácie by mali slúžiť 
ako katalyzátor a mali by sa použiť v 
súčinnosti s ostatnými vnútroštátnymi a 
regionálnymi financiami; pripomína 3 % 
cieľ v oblasti výskumu a vývoja, podľa 
ktorého dve tretiny majú pochádzať zo 
súkromného sektora; podporuje 
uzatváranie partnerstiev verejného a 
súkromného sektora v rámci programu 
Horizont 2020 s cieľom podporiť pákový 
efekt pre investície pochádzajúce zo 
súkromného sektora;

15. je presvedčený, že finančné prostriedky 
EÚ na výskum a inovácie by mali slúžiť 
ako katalyzátor a mali by sa použiť v 
súčinnosti s rôznymi vnútroštátnymi 
nástrojmi a regionálnymi financiami; 
pripomína 3 % cieľ v oblasti výskumu a 
vývoja, podľa ktorého dve tretiny majú 
pochádzať zo súkromného sektora; 
podporuje uzatváranie partnerstiev 
verejného a súkromného sektora v rámci 
programu Horizont 2020 s cieľom podporiť 
pákový efekt pre investície pochádzajúce 
zo súkromného sektora;

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 183
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. je presvedčený, že finančné prostriedky 
EÚ na výskum a inovácie by mali slúžiť 

15. je presvedčený, že finančné prostriedky 
EÚ na výskum a inovácie by mali slúžiť 
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ako katalyzátor a mali by sa použiť v 
súčinnosti s ostatnými vnútroštátnymi a 
regionálnymi financiami; pripomína 3 % 
cieľ v oblasti výskumu a vývoja, podľa 
ktorého dve tretiny majú pochádzať zo 
súkromného sektora; podporuje 
uzatváranie partnerstiev verejného a 
súkromného sektora v rámci programu 
Horizont 2020 s cieľom podporiť pákový 
efekt pre investície pochádzajúce zo 
súkromného sektora;

ako katalyzátor a mali by sa použiť v 
súčinnosti s ostatnými vnútroštátnymi a 
regionálnymi financiami; pripomína 3 % 
cieľ v oblasti výskumu a vývoja, podľa 
ktorého dve tretiny majú pochádzať zo 
súkromného sektora; podporuje 
uzatváranie partnerstiev verejného a 
súkromného sektora v rámci programu 
Horizont 2020 a vyzýva Komisiu, aby 
zaistila dostatočný pákový efekt pre 
investície pochádzajúce zo súkromného 
sektora;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. je presvedčený, že finančné prostriedky 
EÚ na výskum a inovácie by mali slúžiť 
ako katalyzátor a mali by sa použiť v 
súčinnosti s ostatnými vnútroštátnymi a
regionálnymi financiami; pripomína 3 % 
cieľ v oblasti výskumu a vývoja, podľa 
ktorého dve tretiny majú pochádzať zo 
súkromného sektora; podporuje 
uzatváranie partnerstiev verejného a 
súkromného sektora v rámci programu 
Horizont 2020 s cieľom podporiť pákový 
efekt pre investície pochádzajúce zo 
súkromného sektora;

15. je presvedčený, že finančné prostriedky 
EÚ na výskum a inovácie by mali slúžiť 
ako katalyzátor a mali by sa použiť v 
súčinnosti s ostatnými vnútroštátnymi,
regionálnymi a európskymi financiami; 
pripomína 3 % cieľ v oblasti výskumu a 
vývoja, podľa ktorého dve tretiny majú 
pochádzať zo súkromného sektora; 
podporuje uzatváranie partnerstiev 
verejného a súkromného sektora v rámci 
programu Horizont 2020 s cieľom podporiť 
pákový efekt pre investície pochádzajúce 
zo súkromného sektora;

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 185
Konrad Szymański, Giles Chichester, Evžen Tošenovský

Návrh uznesenia
Odsek 16
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

16. žiada, aby bol významný podiel 
finančných prostriedkov dostupných pre 
malé a stredné podniky v rámci programu 
Horizont 2020 poskytnutý pomocou 
špeciálneho nástroja zameraného na malé a 
stredné podniky;

16. víta 4 % podiel finančných 
prostriedkov, ktorý bude v rámci programu 
Horizont 2020 poskytnutý pomocou 
špeciálneho nástroja zameraného na malé a 
stredné podniky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
Reinhard Bütikofer
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh uznesenia
Odsek 17

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17. víta smery činností Komisie a prípadné 
partnerstvá verejného a súkromného 
sektora; je však znepokojený tým, že 
nezahŕňajú vývoj v oblasti IKT a 
hromadných údajov; vyzýva Komisiu, aby 
ich riadne zahrnula; žiada Komisiu, aby 
podporovala vytváranie klastrov naprieč 
činnosťami a presadzovala ich súčinnosť a 
ich vzájomné ovplyvňovanie;

17. víta smery činností Komisie a prípadné 
partnerstvá verejného a súkromného 
sektora; zdôrazňuje, že efektívnosť 
a udržateľnosť sú prierezové priority 
v oblasti konkurencieschopnosti, ktoré by 
mali byť integrálnou súčasťou každého 
smeru činnosti; je však znepokojený tým, 
že nezahŕňajú vývoj v oblasti IKT a 
hromadných údajov; vyzýva Komisiu, aby 
ich riadne zahrnula; žiada Komisiu, aby 
podporovala vytváranie klastrov naprieč 
činnosťami a presadzovala ich súčinnosť a 
ich vzájomné ovplyvňovanie;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Ivo Belet

Návrh uznesenia
Odsek 17a (nový)
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Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

17a. zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
informačných a komunikačných 
technológií (IKT) pri prechode na 
udržateľné hospodárstvo: 
dematerializácia, ekologické 
monitorovanie, efektívnosť dopravy 
a logistiky, elektronické služby, zdravotná 
starostlivosť; víta novú európsku 
priemyselnú stratégiu pre elektroniku, 
ktorej cieľom je zdvojnásobiť výrobu 
čipov v EÚ na 20 % celosvetovej výroby; 
trvá na ďalšej podpore využívania IKT 
v tradičných priemyselných odvetviach 
a na rozvoji nových digitálnych produktov 
a služieb prispievajúcich k cieľom trvalo 
udržateľného rozvoja;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Konrad Szymański, Giles Chichester, Evžen Tošenovský

Návrh uznesenia
Odsek 18

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

18. vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy 
na európsku politiku v oblasti klastrov vo 
forme spolupráce vzájomne prepojených 
podnikov, dodávateľov, poskytovateľov 
služieb a výskumných centier; zdôrazňuje, 
že je dôležité vytvárať nadnárodné klastre;

18. domnieva sa, že klastre by mali 
vznikať organicky a zdola, v reakcii na 
potreby podnikov a/alebo výskumu; preto 
sa domnieva, že politika Komisie v oblasti 
klastrov by sa mala predovšetkým 
zameriavať na podporu súčasných 
a nadnárodných klastrov a mala by 
podporovať spoluprácu vzájomne 
prepojených podnikov, dodávateľov, 
poskytovateľov služieb a výskumných 
centier; 

Or. en
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