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Pozměňovací návrh 189
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

18. vyzývá Komisi, aby navrhla politiku 
týkající se klastrů v podobě spolupráce, 
zvláště co se týče hodnotových řetězců,
mezi propojenými společnostmi, 
dodavateli, poskytovateli služeb a 
výzkumnými středisky; zdůrazňuje, že je 
důležité zřídit nadnárodní klastry, zejména 
s cílem dosáhnout strukturálního 
začlenění slabších regionů do evropského 
průmyslového hodnotového řetězce; je 
přesvědčen, že se jedná o klíčový aspekt, 
který by měl být začleněn do regionálních 
průmyslových politik;

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

18. vyzývá Komisi, aby navrhla politiku
týkající se klastrů a sítí klastrů v podobě 
spolupráce mezi propojenými 
společnostmi, dodavateli, poskytovateli 
služeb, univerzitami a výzkumnými 
středisky; zdůrazňuje, že je důležité zřídit 
nadnárodní klastry; uznává v tomto ohledu 
potřebu obnovit v celé EU fungování 
správních jednotek; vyzývá Komisi, aby 
sledovala globální proces přesouvání 
výroby do zahraničí;
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Or. it

Pozměňovací návrh 191
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

18. vyzývá Komisi, aby navrhla politiku 
týkající se klastrů v podobě spolupráce 
mezi propojenými společnostmi, 
dodavateli, poskytovateli služeb a 
výzkumnými středisky; zdůrazňuje, že je 
důležité zřídit nadnárodní klastry, které 
budou fungovat na základě hospodářské 
soutěže v rámci celé Unie a které do ní 
budou schopny zapojovat nedostatečně 
zastoupené země či regiony a zajišťovat 
předávání technologických znalostí mezi 
výzkumnými pracovišti ve všech členských 
státech; 

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

18. vyzývá Komisi, aby navrhla politiku 
týkající se klastrů v oblasti průmyslu a 
služeb, která bude založena na spolupráci
mezi propojenými, navzájem si 
nekonkurujícími společnostmi, dodavateli, 
poskytovateli služeb a výzkumnými 
středisky; zdůrazňuje, že je důležité zřídit 
vhodné nadnárodní klastry, které budou 
schopny předcházet chybám, jichž se 
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v současnosti dopouštějí velké nadnárodní 
společnosti;

Or. pl

Pozměňovací návrh 193
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

18. vyzývá Komisi, aby navrhla politiku 
týkající se klastrů v podobě spolupráce 
mezi propojenými společnostmi, 
dodavateli, poskytovateli služeb a 
výzkumnými středisky; zdůrazňuje, že je 
důležité zřídit nadnárodní klastry; vybízí 
Komisi, aby v rámci budoucího zeleného 
akčního plánu pro malé a střední podniky 
zřídila klastry pro energetickou účinnost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 194
Konrad Szymański, Giles Chichester, Evžen Tošenovský

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vítá strategii pro klíčové technologie, 
ve které má EU silnou konkurenční 
výhodu; podporuje navrhovaná opatření ke 
zlepšení koordinace a součinnosti mezi 
politikami a nástroji včetně strukturálních 
fondů EU; vítá iniciativy posilující opatření 
pro jednotlivé klastry týkající se klíčových 
technologií a větší nadregionální 
spolupráci;

19. vítá strategii pro klíčové technologie, 
ve které má EU má díky své rozvinuté 
výzkumné základně potenciál získat silnou 
konkurenční výhodu, domnívá se však, že 
je nutné vynakládat větší úsilí, pokud jde 
o využívání výsledků výzkumu, aby bylo 
možné tuto případnou konkurenční 
výhodu reálně využít; podporuje 
navrhovaná opatření ke zlepšení 
koordinace a součinnosti mezi politikami a 
nástroji včetně strukturálních fondů EU; 
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vítá iniciativy posilující opatření pro 
jednotlivé klastry týkající se klíčových 
technologií a větší nadregionální 
spolupráci;

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vítá strategii pro klíčové technologie, 
ve které má EU silnou konkurenční 
výhodu; podporuje navrhovaná opatření ke 
zlepšení koordinace a součinnosti mezi 
politikami a nástroji včetně strukturálních 
fondů EU; vítá iniciativy posilující opatření 
pro jednotlivé klastry týkající se klíčových 
technologií a větší nadregionální 
spolupráci;

19. vítá strategii pro klíčové technologie, 
ve které má EU silnou konkurenční 
výhodu; podporuje navrhovaná opatření ke 
zlepšení koordinace a součinnosti mezi 
politikami a nástroji včetně programu 
Horizont 2020, EIB, strukturálních fondů 
EU a dalších veřejných i soukromých 
fondů; vítá iniciativy posilující opatření 
pro jednotlivé klastry týkající se klíčových 
technologií a větší nadregionální 
spolupráci; vyzývá Komisi, aby nevytvářela 
uzavřená obchodní uskupení pro určitá 
konsorcia či určité společnosti; podotýká, 
že financování infrastruktury pro výzkum 
musí být k užitku a ku prospěchu více 
aktérům;

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vyzývá Komisi, aby předložila 
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průmyslovou strategii pro energii 
z obnovitelných zdrojů, která bude 
zahrnovat výzkumnou činnost v celém 
jejím rozsahu včetně financování s cílem 
zajistit, aby si Evropská unie na poli 
obnovitelných zdrojů energie udržela své 
vůdčí postavení;

Or. de

Pozměňovací návrh 197
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. zastává názor, že přírodní vědy 
představují obor, který má pro Unii 
strategický význam, a to jednak vzhledem 
ke svému inovačnímu potenciálu, jednak 
vzhledem k funkci, kterou plní v rámci 
evropské průmyslové výroby, a dále též 
s ohledem na počet přímých i nepřímých 
pracovních míst, která vytvářejí, a na svůj 
vývozní potenciál; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 198
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. vítá směr činnosti týkající se moderní 
výroby; je přesvědčen, že by pro něj byla 
přínosná partnerství veřejného a 
soukromého sektoru, jako je SPIRE; je 
přesvědčen, že spuštění znalostních a 

20. vítá směr činnosti týkající se moderní 
výroby; je přesvědčen, že by pro něj byla 
přínosná partnerství veřejného a 
soukromého sektoru, jako je SPIRE; je 
přesvědčen, že spuštění znalostních a 
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inovačních společenství v oblasti výroby 
s přidanou hodnotou do roku 2014 je 
prioritou;

inovačních společenství v oblasti výroby 
s přidanou hodnotou do roku 2016 je 
prioritou; žádá Komisi, aby zkušenosti 
Evropského odborného centra pro 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru (EPEC) využila v rámci 
budoucích partnerství veřejného a 
soukromého sektoru; vybízí Komisi, aby 
vytvářela součinnost v oblasti moderní 
výroby také mezi členskými státy, 
průmyslem a výzkumnými středisky; žádá 
Komisi, aby zvážila, do jaké míry by jako 
vzor mohla posloužit Národní síť pro 
výrobní inovaci, která funguje ve 
Spojených státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. je si vědom důležitosti ekonomické 
definice vysoce náročných kulturních a 
tvůrčích odvětví, což je sektor zahrnující 
vysoce náročné segmenty některých trhů 
s výrobky a službami, a je přesvědčen, že 
strategie RISE by měla zdůraznit jejich 
specifické rysy, jako je přidaná hodnota 
spojená s přínosem kultury a tvořivosti, 
nevšední charakter určitých výrobků či 
služeb, ochrana duševního vlastnictví, 
kvalita evropských výrobků, design a 
inovace;

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann
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Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vítá zaměření Komise na ekodesign; 
vyzývá ji, aby stanovila zvláštnosti 
ekodesignu týkající se recyklovatelnosti a 
účinného využívání zdrojů; vítá návrh na 
vytvoření a prosazování nových kritérií 
udržitelnosti pro stavební výrobky a 
postupy;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 201
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vítá zaměření Komise na ekodesign; 
vyzývá ji, aby stanovila zvláštnosti 
ekodesignu týkající se recyklovatelnosti a 
účinného využívání zdrojů; vítá návrh na 
vytvoření a prosazování nových kritérií 
udržitelnosti pro stavební výrobky a 
postupy;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 202
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vítá zaměření Komise na ekodesign; 
vyzývá ji, aby stanovila zvláštnosti 

21. vítá zaměření Komise na ekodesign; 
vyzývá ji, aby stanovila zvláštnosti 
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ekodesignu týkající se recyklovatelnosti a 
účinného využívání zdrojů; vítá návrh na 
vytvoření a prosazování nových kritérií 
udržitelnosti pro stavební výrobky a 
postupy;

ekodesignu týkající se recyklovatelnosti a 
účinného využívání zdrojů; poukazuje na 
to, že ekodesign má potenciál ušetřit 
v roce 2020 evropským spotřebitelům a 
podnikům 90 miliard EUR ročně a mohl 
by snížit objem dováženého zemního 
plynu o 23 %, a zvýšit tak bezpečnost 
dodávek1; vítá návrh na vytvoření a 
prosazování nových kritérií udržitelnosti 
pro stavební výrobky a postupy; je 
přesvědčen, že politická opatření týkající 
se ekodesignu by se měla stát rovněž 
součástí dalších směrů činnosti; vítá 
rychlejší a levnější plnění cílů politiky 
v oblasti ekodesignu, jehož je dosahováno 
na základě dobrovolných odvětvových 
dohod;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vítá zaměření Komise na ekodesign; 
vyzývá ji, aby stanovila zvláštnosti 
ekodesignu týkající se recyklovatelnosti a
účinného využívání zdrojů; vítá návrh na 
vytvoření a prosazování nových kritérií 
udržitelnosti pro stavební výrobky a 
postupy;

21. vítá zaměření Komise na ekodesign, 
recyklovatelnost, nová kritéria 
udržitelnosti pro stavební výrobky a 
postupy a účinné využívání zdrojů; vyzývá 
k vypracování legislativních návrhů a 
studií týkajících se účinného využívání 
zdrojů, které by umožnily zohledňovat 
životaschopnost investic na základě kritérií
efektivity, ziskovosti a dlouhodobých 
výnosů;

Or. fr

                                               
1 Hospodářské přínosy směrnice EU o ekodesignu, Ecofys, duben 2013, viz: 
http://www.ecofys.com/en/publication/economic-benefits-of-the-eu-ecodesign-directive/
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Pozměňovací návrh 204
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vítá zaměření Komise na ekodesign; 
vyzývá ji, aby stanovila zvláštnosti 
ekodesignu týkající se recyklovatelnosti a 
účinného využívání zdrojů; vítá návrh na 
vytvoření a prosazování nových kritérií 
udržitelnosti pro stavební výrobky a 
postupy;

21. vítá zaměření Komise na ekodesign; 
vyzývá ji, aby stanovila zvláštnosti 
ekodesignu týkající se recyklovatelnosti a 
účinného využívání zdrojů; vítá návrh na 
vytvoření a prosazování nových kritérií 
udržitelnosti pro stavební výrobky a 
postupy; vyzývá Komisi, aby i nadále 
prosazovala uvažování založené na 
zohledňování „životního cyklu“ a 
uplatňovala za tím účelem integrovanou 
výrobkovou politiku (IVP), která bere 
v úvahu celý životní cyklus výrobku (tzv. 
přístup od kolébky po kolébku);

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vítá zaměření Komise na ekodesign; 
vyzývá ji, aby stanovila zvláštnosti 
ekodesignu týkající se recyklovatelnosti a 
účinného využívání zdrojů; vítá návrh na 
vytvoření a prosazování nových kritérií 
udržitelnosti pro stavební výrobky a 
postupy;

21. vítá zaměření Komise na ekodesign; 
vyzývá ji, aby stanovila zvláštnosti 
ekodesignu týkající se recyklovatelnosti a 
účinného využívání zdrojů; vítá návrh na 
vytvoření a prosazování nových kritérií 
udržitelnosti pro stavební výrobky a 
postupy; poukazuje na to, že normy by 
neměly být příliš přísné, aby neměly 
nepříznivý dopad na 
konkurenceschopnost EU v rámci 
globálního hospodářství;

Or. sl
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Pozměňovací návrh 206
Vittorio Prodi

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vítá zaměření Komise na ekodesign; 
vyzývá ji, aby stanovila zvláštnosti 
ekodesignu týkající se recyklovatelnosti a 
účinného využívání zdrojů; vítá návrh na 
vytvoření a prosazování nových kritérií 
udržitelnosti pro stavební výrobky a 
postupy;

21. vítá zaměření Komise na ekodesign; 
vyzývá ji, aby stanovila zvláštnosti 
ekodesignu a přístupu „od kolébky po 
kolébku“ týkající se recyklovatelnosti a 
účinného využívání zdrojů v rámci 
koncepce cyklického hospodářství; vítá 
návrh na vytvoření a prosazování nových 
kritérií udržitelnosti pro stavební výrobky a 
postupy;

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vítá zaměření Komise na ekodesign; 
vyzývá ji, aby stanovila zvláštnosti 
ekodesignu týkající se recyklovatelnosti a 
účinného využívání zdrojů; vítá návrh na 
vytvoření a prosazování nových kritérií 
udržitelnosti pro stavební výrobky a 
postupy;

21. vítá zaměření Komise na ekodesign; 
vyzývá ji, aby zvážila stanovení zvláštností
ekodesignu týkajících se recyklovatelnosti 
a účinného využívání zdrojů; vítá návrh na 
vytvoření a prosazování nových kritérií 
udržitelnosti pro stavební výrobky a 
postupy;

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Marian-Jean Marinescu
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Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. domnívá se, že širokopásmové služby 
mají klíčový význam pro rozvoj 
evropského průmyslu a mohou přispět 
k hospodářskému růstu a zaměstnanosti 
v EU a že podpora investic do 
širokopásmových zařízení za účelem 
zavádění vysokokapacitních 
širokopásmových sítí a optických vláken 
v přístupových sítích by tudíž měla být i 
nadále jednou z priorit EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. podtrhuje důležitost sociální 
odpovědnosti podniků, která je klíčovým 
nástrojem politiky společností, jež dbají 
účinného využívání přírodních zdrojů, 
sociálních hledisek ve vztazích 
s komunitou, s pracovníky a s jejich 
zástupci i hledisek ekonomických, která 
souvisejí s řádným řízením společnosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 210
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 22
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. je přesvědčen, že směr činnosti týkající 
se inteligentních sítí je příliš omezený a 
existuje k němu jen málo návrhů;

22. je přesvědčen, že směr činnosti týkající 
se inteligentních sítí je příliš omezený a 
existuje k němu jen málo návrhů;
doporučuje, aby v rámci této práce byly 
zohledňovány rovněž Komisí zmiňované 
potřeby, které se týkají odpovídající 
infrastruktury, jako je vysoce účinná 
elektrická rozvodná síť s propojovacím 
vedením, jež umožní dokončení vnitřního 
trhu s energií a rozvod elektřiny 
z obnovitelných zdrojů, například 
z pobřežních větrných elektráren, nebo 
infrastruktura využívající špičkových 
digitální technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. je přesvědčen, že směr činnosti týkající 
se inteligentních sítí je příliš omezený a 
existuje k němu jen málo návrhů;

22. je přesvědčen, že směr činnosti týkající 
se inteligentních sítí je příliš omezený a že 
v úvahu je nutno brát také problémy 
spojené se skladováním energie a rezervní 
kapacitou;

Or. sl

Pozměňovací návrh 212
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 22
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. je přesvědčen, že směr činnosti týkající 
se inteligentních sítí je příliš omezený a 
existuje k němu jen málo návrhů;

22. vítá směr činnosti týkající se 
inteligentních sítí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 213
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vítá Komisí navržený balíček v oblasti 
bezpečnosti výrobků a balíček v oblasti 
dozoru nad trhem a podtrhuje důležitou 
úlohu, kterou může plnit označení 
původu, a to nejen pro spotřebitele, ale i 
s ohledem na transparentnější obchodní 
politiku, a to jak vnitřní, tak vnější; 

Or. it

Pozměňovací návrh 214
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vyzývá Komisi, aby politické nástroje 
orientované na stranu dodávky 
propojovala s nástroji orientovanými na 
stranu poptávky, a to skrze vytváření 
inovačních partnerství (jako jsou projekty 
„Inteligentní města“, „Aktivní stárnutí“ či 
„Suroviny“) a rozvoje „vůdčích trhů“ 
s cílem podporovat tržní uplatnění nových 
výrobků a služeb, které vycházejí vstříc 
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potřebám společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. poukazuje na to, že Komise se ve 
svých programech výzkumu a inovací 
orientuje převážně na stimulaci 
technologického rozvoje (technology 
push); je přesvědčen, že je obecně 
zapotřebí posílit opatření a činnosti, které 
se budou zaměřovat na tržní poptávku 
(market pull) a které budou schopny najít 
pro příslušná řešení uplatnění na trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že je důležité spojit se 
s komunitami emigrantů, kteří opustili EU, 
a vybídnout je k tomu, aby využili svých 
znalostí k obchodním příležitostem v EU;

23. vyzývá Komisi k vypracování strategie, 
která zajistí, aby Evropa přitahovala 
zahraniční talenty a současně udržovala 
styky s nejtalentovanějšími Evropany 
v zahraničí; zdůrazňuje, že je důležité 
spojit se s komunitami emigrantů, kteří 
opustili EU, a vybídnout je k tomu, aby 
využili svých znalostí k obchodním 
příležitostem v EU;
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Or. en

Pozměňovací návrh 217
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje, že je důležité spojit se 
s komunitami emigrantů, kteří opustili EU, 
a vybídnout je k tomu, aby využili svých 
znalostí k obchodním příležitostem v EU;

23. zdůrazňuje, že je důležité spojit se 
s komunitami emigrantů, kteří opustili EU, 
a vybídnout je k tomu, aby využili svých 
znalostí a styků k obchodním příležitostem 
v EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 218
Josefa Andrés Barea

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. poukazuje na to, že nedokončenost 
vnitřního trhu představuje překážku 
bránící růstu, a vyzývá Komisi, aby 
provedla studii, která posoudí dopad krize 
na vnitřní trh;

Or. es

Pozměňovací návrh 219
Josefa Andrés Barea

Návrh usnesení
Bod 23 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23b. varuje, že roztříštěnost vnitřního trhu 
by mohla vést ke konkurenci mezi 
členskými státy a k přemisťování továren 
či společností v rámci EU;

Or. es

Pozměňovací návrh 220
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Dokončení vnitřního trhu a otevření 
vnějších trhů strategii RISE

Dokončení vnitřního trhu a otevření 
vnějších trhů průmyslové strategii

Or. fr

Pozměňovací návrh 221
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
naléhavě dokončily jednotný trh s energií, 
telekomunikacemi, ekologickými výrobky 
a rizikovým kapitálem;

24. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
naléhavě dokončily jednotný trh s energií, 
telekomunikacemi, dodávkami surovin a 
rizikovým kapitálem; vyzývá Unii, aby 
usilovala o těsnější integraci v oblasti 
pracovního práva a daňových pobídek;

Or. fr

Pozměňovací návrh 222
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
naléhavě dokončily jednotný trh s energií, 
telekomunikacemi, ekologickými výrobky 
a rizikovým kapitálem;

24. zdůrazňuje, že jednotný evropský trh 
hraje ústřední roli jakožto domácí trh pro 
evropský průmysl; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby naléhavě dokončily 
jednotný trh s energií, telekomunikacemi, 
ekologickými výrobky a rizikovým 
kapitálem;

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
naléhavě dokončily jednotný trh s energií, 
telekomunikacemi, ekologickými výrobky 
a rizikovým kapitálem;

24. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
naléhavě dokončily jednotný trh s energií, 
telekomunikacemi, ekologickými výrobky 
a rizikovým kapitálem s cílem řešit 
problém rozdílů v nákladech, které musejí 
nést společnosti v EU a jejich konkurenti 
ze třetích zemí;

Or. it

Pozměňovací návrh 224
Zofija Mazej Kukovič

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
naléhavě dokončily jednotný trh s energií, 
telekomunikacemi, ekologickými výrobky 

24. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
naléhavě dokončily jednotný trh s energií, 
telekomunikacemi, ekologickými výrobky 
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a rizikovým kapitálem; a rizikovým kapitálem; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby v zájmu posílení jednotného 
trhu a výrobků evropského původu 
prosazovala používání značky „vyrobeno 
v Evropě“ („Made in Europe“);

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
naléhavě dokončily jednotný trh s energií, 
telekomunikacemi, ekologickými výrobky 
a rizikovým kapitálem;

24. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
naléhavě dokončily jednotný trh se 
zbožím, energií, telekomunikacemi, 
ekologickými výrobky a rizikovým 
kapitálem a aby zaručila volný pohyb 
výzkumných pracovníků, vědeckých 
poznatků a technologií;

Or. fr

Pozměňovací návrh 226
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
naléhavě dokončily jednotný trh s energií, 
telekomunikacemi, ekologickými výrobky 
a rizikovým kapitálem;

24. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
naléhavě dokončily jednotný trh s energií, 
telekomunikacemi a rizikovým kapitálem;

Or. de
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Pozměňovací návrh 227
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
naléhavě dokončily jednotný trh s energií, 
telekomunikacemi, ekologickými výrobky 
a rizikovým kapitálem;

24. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
naléhavě dokončily jednotný trh s energií, 
telekomunikacemi a rizikovým kapitálem;

Or. sl

Pozměňovací návrh 228
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
naléhavě dokončily jednotný trh s energií, 
telekomunikacemi, ekologickými výrobky 
a rizikovým kapitálem;

24. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
naléhavě dokončily jednotný trh s energií, 
telekomunikacemi, dopravou, 
ekologickými výrobky a rizikovým 
kapitálem;

Or. ro

Pozměňovací návrh 229
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. vyzývá Komisi, aby v souvislosti 
s obchodní politikou, zejména pak 
s dvoustrannými dohodami, a v rámci 
provádění klimatických politik chránila 
zájmy evropského průmyslu a zajistila mu 
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stejné zacházení, jaké mají společnosti ze 
třetích zemí; vyzývá Komisi, aby posoudila 
možnost pozastavit v odvětvích, která jsou 
nejhůře postižena krizí, některé poplatky a 
administrativní povinnosti, které tato 
odvětví zatěžují;

Or. it

Pozměňovací návrh 230
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. zdůrazňuje, že je třeba dokončit 
vytváření jednotného digitálního trhu, a 
vybízí Komisi, aby tento úkol zařadila 
mezi své priority; vybízí Komisi, aby na 
trhy, které jsou online, i na trhy, které 
fungují offline, uplatňovala shodný 
právní rámec, obnovila tak důvěru 
spotřebitelů a postavila se proti nekalým 
obchodním praktikám;

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. zdůrazňuje, že pro vnitřní trh je třeba 
vyvinout strategii, která bude podporovat 
inovace vznikající na základě poptávky a 
napomáhat tak uplatňování nových 
technologií, což přispěje ke vznikání 
nových trhů, obchodních modelů a 
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průmyslových odvětví; zdůrazňuje, že 
taková strategie je obzvláště žádoucí 
v situaci, kdy je třeba najít co nejširší 
uplatnění výsledků výzkumu a vývoje na 
trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. konstatuje, že existují oblasti, ve 
kterých pro členské státy neplatí rovné 
podmínky hospodářské soutěže, a to jak 
v jejich vzájemné konkurenci (daňový a 
sociální dumping), tak v konkurenci vůči 
třetím zemím (vysoké ceny energie a 
surovin, silné euro);

Or. fr

Pozměňovací návrh 233
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. zdůrazňuje, že dotvoření jednotného 
digitálního trhu je pro Unii prioritou; 
žádá, aby pro trhy, které jsou online, i pro 
trhy, které fungují offline, platil v zájmu 
potírání nekalých obchodních praktik a 
obnovení důvěry spotřebitelů obdobný 
právní rámec;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 234
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. opětovně zdůrazňuje význam 
digitalizace vnitřního trhu a rozvoje 
elektronického obchodování v jeho rámci 
pro malé a střední podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 24 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24b. zdůrazňuje, že je naprosto nezbytné 
přizpůsobit politiku standardizace 
v oblasti informačních a komunikačních 
technologií (IKT) EU vývoji trhu a politik, 
což povede ke splnění cílů evropské 
politiky vyžadujících interoperabilitu, 
k nimž patří elektronické podnikání, 
elektronický obchod, elektronická 
podpora nákladní dopravy, inteligentní 
dopravní systémy atd.;

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 25
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vítá záměr Komise vytvořit 
horizontální akční plán na zvýšení 
poptávky po inovativním zboží a službách; 
žádá Komisi, aby využila environmentální 
stopu ke stanovení měřítek udržitelnosti a 
účinnosti výrobků;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 237
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vítá záměr Komise vytvořit 
horizontální akční plán na zvýšení 
poptávky po inovativním zboží a službách; 
žádá Komisi, aby využila environmentální 
stopu ke stanovení měřítek udržitelnosti a 
účinnosti výrobků;

25. vítá záměr Komise vytvořit 
horizontální akční plán na zvýšení 
poptávky po inovativním zboží a službách;

Or. de

Pozměňovací návrh 238
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vítá záměr Komise vytvořit 
horizontální akční plán na zvýšení 
poptávky po inovativním zboží a službách; 
žádá Komisi, aby využila environmentální 
stopu ke stanovení měřítek udržitelnosti a 
účinnosti výrobků;

25. vítá záměr Komise vytvořit 
horizontální akční plán na zvýšení 
poptávky po inovativním zboží a službách; 
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Or. sl

Pozměňovací návrh 239
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vítá záměr Komise vytvořit 
horizontální akční plán na zvýšení 
poptávky po inovativním zboží a službách; 
žádá Komisi, aby využila environmentální 
stopu ke stanovení měřítek udržitelnosti a 
účinnosti výrobků;

25. vítá záměr Komise vytvořit 
horizontální akční plán na zvýšení 
poptávky po inovativním zboží a službách;

Or. de

Pozměňovací návrh 240
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vítá záměr Komise vytvořit 
horizontální akční plán na zvýšení 
poptávky po inovativním zboží a službách; 
žádá Komisi, aby využila environmentální 
stopu ke stanovení měřítek udržitelnosti a 
účinnosti výrobků;

25. vítá záměr Komise vytvořit 
horizontální akční plán na zvýšení 
poptávky po inovativním zboží a službách;

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 25
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vítá záměr Komise vytvořit 
horizontální akční plán na zvýšení 
poptávky po inovativním zboží a službách; 
žádá Komisi, aby využila environmentální 
stopu ke stanovení měřítek udržitelnosti a 
účinnosti výrobků;

25. vítá záměr Komise vytvořit 
horizontální akční plán na zvýšení 
poptávky po inovativním zboží a službách; 
žádá Komisi, aby se i nadále zabývala 
otázkou životního cyklu výrobků od jejich 
surovinové až po recyklační fázi s cílem 
stanovit měřítka udržitelnosti a účinnosti 
výrobků, která budou zohledňovat poměr 
nákladů a přínosů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 242
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vítá záměr Komise vytvořit 
horizontální akční plán na zvýšení 
poptávky po inovativním zboží a službách; 
žádá Komisi, aby využila environmentální 
stopu ke stanovení měřítek udržitelnosti a 
účinnosti výrobků;

25. vítá záměr Komise vytvořit 
horizontální akční plán na zvýšení 
poptávky po inovativním zboží a službách 
stejně jako iniciativu Komise usilující o 
vytvoření jednotného trhu s ekologickými 
produkty; žádá Komisi, aby využila 
environmentální stopu ke stanovení 
měřítek udržitelnosti a účinnosti výrobků; 
poznamenává, že výrobky, které by 
splňovaly nebo překračovaly tato měřítka, 
by pak mohly být způsobilé k tomu, aby se 
staly předmětem tržních pobídek, jako je 
například přístup k veřejným zakázkám;

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Jean-Pierre Audy
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Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. vítá záměr Komise vytvořit 
horizontální akční plán na zvýšení 
poptávky po inovativním zboží a službách; 
žádá Komisi, aby využila environmentální 
stopu ke stanovení měřítek udržitelnosti a 
účinnosti výrobků;

25. vítá záměr Komise vytvořit 
horizontální akční plán na zvýšení 
poptávky po inovativním zboží a službách; 
žádá Komisi, aby brala v úvahu 
environmentální stopu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 244
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. vítá skutečnost, že Komise uznává 
definici vysoce náročných kulturních a 
tvůrčích odvětví jako sektoru zahrnujícího 
vysoce náročné segmenty trhů s výrobky a 
službami a odráží specifické rysy, jako je 
kulturní a tvůrčí rozměr určitého výrobku 
či služby, prestiž výrobku, duševní 
vlastnictví, výrobní kvalita, výtvarná 
koncepce a inovace, jakož i způsob, jakým 
jsou tyto výrobky a služby uváděny na trh 
a propagovány; vyzývá Komisi, aby uznala 
svébytnost povolání vyžadujících vysokou 
úroveň dovedností jako odvětví, která 
v Evropě vytvářejí značný počet 
pracovních míst a která jsou založena na 
čtyřech kritériích: tvořivosti, vynikající 
kvalitě práce, znalosti technických 
postupů a celoživotním učení;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 245
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. podtrhuje význam daňových pobídek 
jako nástroje pro stimulaci spotřeby 
inovativních předmětů dlouhodobé 
spotřeby;

Or. nl

Pozměňovací návrh 246
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 25 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25b. vítá záměr Komise podporovat 
konkurenceschopnost nejnáročnějších 
odvětví, která vytvářejí 3 % HDP EU a 
více než 1,5 milionu přímých i nepřímých 
pracovních míst, a vyzývá ji, aby přijala 
opatření, která budou řešit problém 
hrozícího úbytku dovedností v těchto 
odvětvích s cílem uchránit specificky 
evropské výrobní metody a technologické 
znalosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 247
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 26
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že veřejné zakázky by 
měly být hnací silou inovací; je 
přesvědčen, že pokyny pro státní podporu 
by měly být otevřené politickým opatřením 
na podporu inovací; domnívá se, že při 
zavádění nových technologií hrají 
důležitou roli standardizace a používání 
ekoznaček;

26. zdůrazňuje, že veřejné zakázky by 
měly být hnací silou inovací; poukazuje na 
to, že veřejné zakázky tvoří nedílnou 
součást průmyslové politiky obchodních 
partnerů Unie; je přesvědčen, že pokyny 
pro státní podporu by měly stejně jako 
postupy používané obchodními partnery 
EU podporovat konkurenceschopnost 
evropského průmyslu a být otevřené 
politickým opatřením na podporu inovací; 
domnívá se, že hlavní zásadou by při 
zavádění nových technologií měly být 
standardizace a používání ekoznaček již od 
prvních článků výrobního a distribučního 
řetězce; vyzývá členské státy, aby 
zintenzivnily spolupráci v oblasti 
standardizace na světovém trhu s cílem 
zajistit, aby výsledky evropského 
technologického rozvoje měly na trhu 
vedoucí postavení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 248
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že veřejné zakázky by 
měly být hnací silou inovací; je 
přesvědčen, že pokyny pro státní podporu 
by měly být otevřené politickým opatřením 
na podporu inovací; domnívá se, že při 
zavádění nových technologií hrají 
důležitou roli standardizace a používání 
ekoznaček;

26. zdůrazňuje, že veřejné zakázky by 
měly být hnací silou inovací; je 
přesvědčen, že pokyny pro státní podporu 
by měly být otevřené politickým opatřením 
na podporu inovací a měly by podporovat 
evropskou spolupráci;

Or. de
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Pozměňovací návrh 249
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že veřejné zakázky by 
měly být hnací silou inovací; je 
přesvědčen, že pokyny pro státní podporu 
by měly být otevřené politickým opatřením 
na podporu inovací; domnívá se, že při 
zavádění nových technologií hrají 
důležitou roli standardizace a používání 
ekoznaček;

26. zdůrazňuje, že veřejné zakázky by 
měly být hnací silou inovací a že nejméně 
20 % veřejných zakázek by mělo být 
vyhrazeno pro společnosti sídlící v Unii; je 
přesvědčen, že pokyny pro státní podporu 
by měly být otevřené politickým opatřením 
na podporu inovací; domnívá se, že při 
zavádění nových technologií hrají 
důležitou roli standardizace a používání 
ekoznaček;

Or. fr

Pozměňovací návrh 250
Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že veřejné zakázky by 
měly být hnací silou inovací; je 
přesvědčen, že pokyny pro státní podporu 
by měly být otevřené politickým opatřením 
na podporu inovací; domnívá se, že při 
zavádění nových technologií hrají 
důležitou roli standardizace a používání 
ekoznaček;

26. zdůrazňuje, že veřejné zakázky by 
měly být hnací silou inovací; je 
přesvědčen, že pokyny pro státní podporu 
by měly být otevřené politickým opatřením 
na podporu inovací; domnívá se, že při 
zavádění nových technologií hrají 
důležitou roli standardizace a používání 
ekoznaček, a to i u dováženého zboží;

Or. pl

Pozměňovací návrh 251
Paul Rübig
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Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že veřejné zakázky by 
měly být hnací silou inovací; je 
přesvědčen, že pokyny pro státní podporu 
by měly být otevřené politickým opatřením 
na podporu inovací; domnívá se, že při 
zavádění nových technologií hrají
důležitou roli standardizace a používání 
ekoznaček;

26. zdůrazňuje, že veřejné zakázky by 
měly být hnací silou inovací; je 
přesvědčen, že pokyny pro státní podporu 
by měly být otevřené politickým opatřením 
na podporu inovací; domnívá se, že při 
zavádění nových technologií hraje
důležitou roli standardizace;

Or. de

Pozměňovací návrh 252
Zofija Mazej Kukovič

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že veřejné zakázky by 
měly být hnací silou inovací; je 
přesvědčen, že pokyny pro státní podporu 
by měly být otevřené politickým opatřením 
na podporu inovací; domnívá se, že při 
zavádění nových technologií hrají 
důležitou roli standardizace a používání 
ekoznaček;

26. zdůrazňuje, že veřejné zakázky by 
měly být hnací silou inovací; je 
přesvědčen, že pokyny pro státní podporu 
by měly být otevřené politickým opatřením 
na podporu inovací; domnívá se, že při 
zavádění nových technologií hraje
důležitou roli standardizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 26
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že veřejné zakázky by 
měly být hnací silou inovací; je 
přesvědčen, že pokyny pro státní podporu 
by měly být otevřené politickým opatřením 
na podporu inovací; domnívá se, že při 
zavádění nových technologií hrají 
důležitou roli standardizace a používání 
ekoznaček;

26. zdůrazňuje, že veřejné zakázky by 
měly být hnací silou inovací; je 
přesvědčen, že pokyny pro státní podporu 
by měly být otevřené politickým opatřením 
na podporu inovací; domnívá se, že 
v zájmu rychlejšího zavádění nových 
technologií by měly hrát důležitou roli 
standardizace a používání ekoznaček;

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. zdůrazňuje, že veřejné zakázky by 
měly být hnací silou inovací; je 
přesvědčen, že pokyny pro státní podporu 
by měly být otevřené politickým opatřením 
na podporu inovací; domnívá se, že při 
zavádění nových technologií hrají 
důležitou roli standardizace a používání 
ekoznaček;

26. zdůrazňuje, že veřejné zakázky by 
měly být hnací silou inovací; je 
přesvědčen, že pokyny pro státní podporu 
by měly být otevřené politickým opatřením 
na podporu inovací; domnívá se, že při 
zavádění nových technologií hrají 
důležitou roli standardizace a používání 
socio-ekoznaček;

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. je přesvědčen, že digitální trhy a trhy 
s novými informačními a komunikačními 
technologiemi nabízejí potenciál 
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průmyslového rozvoje, který nebyl dosud 
plně využit a pro jehož využívání má 
Evropa dobré předpoklady;

Or. fr

Pozměňovací návrh 256
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. vyzývá Komisi, aby mezi své priority 
zařadila činnosti zaměřené na podporu 
standardizace a interoperability nově 
zaváděných výrobků, služeb a technologií 
jakožto pilíře vnitřní evropské 
hospodářské soutěže a možností 
mezinárodního obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. bere na vědomí průzkum Komise 
v oblasti reformy vnitřního trhu 
s průmyslovými výrobky; žádá Komisi, 
aby zajistila, že tato reforma nepovede 
k uvolnění norem;

27. bere na vědomí průzkum Komise 
v oblasti reformy vnitřního trhu 
s průmyslovými výrobky;

Or. de

Pozměňovací návrh 258
Franck Proust
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Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. bere na vědomí průzkum Komise 
v oblasti reformy vnitřního trhu 
s průmyslovými výrobky; žádá Komisi, 
aby zajistila, že tato reforma nepovede 
k uvolnění norem;

27. bere na vědomí průzkum Komise 
v oblasti reformy vnitřního trhu 
s průmyslovými výrobky; žádá Komisi, 
aby zajistila, že příslušné normy budou 
slučitelné s trhem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 259
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. oceňuje úsilí Komise o inteligentní 
regulaci, jejímž cílem je snížit 
byrokratickou zátěž, aniž by došlo 
k oslabení účinnosti právních předpisů; 
podporuje jednotnost regulace a lepší 
zkoušky konkurenceschopnosti podle 
pokynů pro posuzování dopadů;

28. oceňuje úsilí Komise o inteligentní 
regulaci, jejímž cílem je snížit 
byrokratickou zátěž, aniž by došlo 
k oslabení účinnosti právních předpisů, 
zvláště pak s ohledem na potřeby malých a 
středních podniků; podporuje jednotnost 
regulace a lepší zkoušky 
konkurenceschopnosti podle pokynů pro 
posuzování dopadů, a zdůrazňuje proto, že 
zkoušky konkurenceschopnosti by měly 
být založeny na standardní metodice, 
kterou by měla vypracovat Komise, tak 
aby bylo zajištěno, že posouzení dopadů 
budou prováděna vyváženějším způsobem;

Or. de

Pozměňovací návrh 260
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 28
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. oceňuje úsilí Komise o inteligentní 
regulaci, jejímž cílem je snížit 
byrokratickou zátěž, aniž by došlo 
k oslabení účinnosti právních předpisů; 
podporuje jednotnost regulace a lepší 
zkoušky konkurenceschopnosti podle 
pokynů pro posuzování dopadů;

28. domnívá se, že byrokratická zátěž je 
jednou z hlavních překážek zvyšování 
konkurenceschopnosti průmyslových 
podniků; oceňuje úsilí Komise o 
inteligentní regulaci, jejímž cílem je snížit 
byrokratickou zátěž, aniž by došlo 
k oslabení účinnosti právních předpisů; 
podporuje jednotnost regulace a začlenění 
zkoušek konkurenceschopnosti do rámce 
pokynů pro posuzování dopadů, které je 
třeba provést před vypracováním 
jakéhokoli nového legislativního návrhu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 261
Konrad Szymański, Giles Chichester, Evžen Tošenovský

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. oceňuje úsilí Komise o inteligentní 
regulaci, jejímž cílem je snížit 
byrokratickou zátěž, aniž by došlo 
k oslabení účinnosti právních předpisů; 
podporuje jednotnost regulace a lepší 
zkoušky konkurenceschopnosti podle 
pokynů pro posuzování dopadů;

28. vítá úsilí Komise o inteligentní 
regulaci, jejímž cílem je snížit legislativní 
zátěž, zvláště pak s ohledem na 
mikropodniky a malé a střední podniky; 
podporuje jednotnost regulace a lepší 
zkoušky konkurenceschopnosti podle 
pokynů pro posuzování dopadů;

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 28



AM\1000754CS.doc 37/94 PE516.811v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. oceňuje úsilí Komise o inteligentní 
regulaci, jejímž cílem je snížit 
byrokratickou zátěž, aniž by došlo 
k oslabení účinnosti právních předpisů; 
podporuje jednotnost regulace a lepší 
zkoušky konkurenceschopnosti podle 
pokynů pro posuzování dopadů;

28. oceňuje úsilí Komise o inteligentní 
regulaci, založenou na posuzování 
dopadů, hodnocení stávajících politik 
(prověření jejich fungování, tzv. fitness 
check) a posouzení dopadů na 
konkurenceschopnost a koncipovanou
s cílem snížit byrokratickou zátěž, aniž by 
došlo k oslabení účinnosti právních 
předpisů, a uznává, že s ohledem na 
stimulaci investic je nezbytná regulatorní 
stabilita; podporuje jednotnost regulace a 
lepší zkoušky konkurenceschopnosti podle 
pokynů pro posuzování dopadů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 263
Josefa Andrés Barea

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. oceňuje úsilí Komise o inteligentní 
regulaci, jejímž cílem je snížit 
byrokratickou zátěž, aniž by došlo 
k oslabení účinnosti právních předpisů; 
podporuje jednotnost regulace a lepší 
zkoušky konkurenceschopnosti podle
pokynů pro posuzování dopadů;

28. oceňuje úsilí Komise o inteligentní 
regulaci, jejímž cílem je snížit 
byrokratickou zátěž, aniž by došlo 
k oslabení účinnosti právních předpisů; 
podporuje jednotnost regulace, používání 
testu MSP a lepší zkoušky 
konkurenceschopnosti, které by měly být 
povinné a měly by tvořit nedílnou součást
pokynů pro posuzování dopadů; vyzývá 
členské státy, aby test MSP a lepší 
zkoušky konkurenceschopnosti používaly 
také na vnitrostátní úrovni;

Or. es

Pozměňovací návrh 264
Bendt Bendtsen
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Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. oceňuje úsilí Komise o inteligentní 
regulaci, jejímž cílem je snížit 
byrokratickou zátěž, aniž by došlo 
k oslabení účinnosti právních předpisů; 
podporuje jednotnost regulace a lepší 
zkoušky konkurenceschopnosti podle 
pokynů pro posuzování dopadů;

28. oceňuje úsilí Komise o inteligentní 
regulaci, jejímž cílem je snížit 
byrokratickou zátěž, aniž by došlo 
k oslabení účinnosti právních předpisů; 
podporuje jednotnost regulace a lepší 
zkoušky konkurenceschopnosti podle 
pokynů pro posuzování dopadů; 
zdůrazňuje, že administrativní zátěž je 
jednou z nejvážnějších překážek, s níž se 
podniky musejí potýkat, a domnívá se, že 
práce na snižování této zátěže by se měla 
stát jedním z hlavních bodů politické 
agendy; očekává, že Komise v této věci 
předloží své návrhy, které budou 
obsahovat především konkrétní, 
kvantitativní cíle;

Or. da

Pozměňovací návrh 265
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 28

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. oceňuje úsilí Komise o inteligentní 
regulaci, jejímž cílem je snížit 
byrokratickou zátěž, aniž by došlo 
k oslabení účinnosti právních předpisů; 
podporuje jednotnost regulace a lepší 
zkoušky konkurenceschopnosti podle 
pokynů pro posuzování dopadů;

28. oceňuje úsilí Komise o inteligentní 
regulaci, jejímž cílem je snížit 
byrokratickou zátěž, aniž by došlo 
k oslabení účinnosti právních předpisů; 
podporuje jednotnost regulace a lepší 
zkoušky konkurenceschopnosti podle 
pokynů pro posuzování dopadů; podporuje 
rovněž průřezový přístup k otázkám 
regulace a určování priorit;

Or. de
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Pozměňovací návrh 266
Josefa Andrés Barea

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. vítá úsilí, které Komise vyvíjí v oblasti 
posuzování kumulativního efektu 
právních předpisů v ocelářském průmyslu, 
a vyzývá ji, aby totéž učinila i v jiných 
odvětvích a dále propracovala metodiku 
uplatňovanou při provádění studií, tak 
aby bylo možné utvářet budoucí politiky;

Or. es

Pozměňovací návrh 267
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. v zájmu podpory evropských malých 
a středních podniků požaduje co 
nejrychlejší provedení iniciativy „Small 
Business Act“; poukazuje na význam sítě 
Enterprise Europe Network (EEN) pro 
podporu malých a středních podniků 
v oblasti přeshraničního obchodu v rámci 
EU; 

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 28 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28a. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
naléhavě zavedly strategie, které povedou 
ke zjednodušení a standardizaci správních 
předpisů pro malé a střední podniky, které 
se týkají jejich prohlášení a jednání 
s úřady;

Or. fr

Pozměňovací návrh 269
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 28 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28b. zdůrazňuje, že je zapotřebí vytvářet 
velké průmyslové společnosti, jaké existují 
v leteckém a kosmickém průmyslu, s cílem 
dosáhnout kritické velikosti, která je 
nezbytná k tomu, aby bylo možné obstát 
v mezinárodní hospodářské soutěži; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 270
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 28 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28c. upozorňuje na hospodářský přínos 
vytváření těsnějších vazeb mezi 
společnostmi (nákupní skupiny, 
partnerství, aliance) pro dosažení 
významných úspor z rozsahu a kritické 
velikosti, která je nezbytná k tomu, aby 
bylo možné obstát v mezinárodní 
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hospodářské soutěži; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 271
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá Komisi, aby při své činnosti 
týkající se dozoru nad trhem využila 
možnosti internetu a umožnila tak lidem
zapojit se tím, že poskytnou zpětnou vazbu 
k výrobkům;

29. uznává, že dozor nad trhem je pilířem 
klíčovým pro zajištění bezpečnosti a 
kvality výrobků na vnitřním trhu; vyzývá 
Komisi, aby při své činnosti týkající se 
dozoru nad trhem využila možnosti 
internetu a umožnila tak lidem zapojit se 
tím, že poskytnou zpětnou vazbu 
k výrobkům; vyzývá Komisi, aby 
prozkoumala návrh na financování 
veřejných subjektů chránících zájmy 
spotřebitelů z poplatků získaných 
prostřednictvím protikartelových žalob;

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá Komisi, aby při své činnosti 
týkající se dozoru nad trhem využila 
možnosti internetu a umožnila tak lidem 
zapojit se tím, že poskytnou zpětnou vazbu 
k výrobkům;

29. vyzývá Komisi, aby při své činnosti 
týkající se dozoru nad trhem využila 
možnosti internetu a umožnila tak lidem 
zapojit se tím, že poskytnou zpětnou vazbu 
k výrobkům; zdůrazňuje v této souvislosti, 
že je důležité, aby v Evropské unii řádným 
způsobem fungovala ochrana spotřebitele;
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Or. sv

Pozměňovací návrh 273
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá Komisi, aby při své činnosti 
týkající se dozoru nad trhem využila 
možnosti internetu a umožnila tak lidem 
zapojit se tím, že poskytnou zpětnou vazbu 
k výrobkům;

29. vyzývá Komisi, aby při své činnosti 
týkající se dozoru nad trhem využila 
možnosti internetu a umožnila tak lidem 
zapojit se tím, že poskytnou patřičnou a
ověřitelnou zpětnou vazbu k výrobkům;

Or. fr

Pozměňovací návrh 274
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyzývá Komisi, aby při své činnosti 
týkající se dozoru nad trhem využila 
možnosti internetu a umožnila tak lidem 
zapojit se tím, že poskytnou zpětnou vazbu 
k výrobkům;

29. vyzývá Komisi, aby při své činnosti 
týkající se dozoru nad trhem využila 
účinnosti internetu a umožnila tak lidem 
zapojit se tím, že poskytnou zpětnou vazbu 
k výrobkům;

Or. fr

Pozměňovací návrh 275
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. zdůrazňuje, že dotvoření jednotného 
digitálního trhu by se mělo stát důležitou 
součástí průmyslové strategie EU; 
zdůrazňuje, že pro trhy, které jsou online, 
i pro trhy, které fungují offline, by měl 
platit shodný právní rámec, aby byla 
zjištěna spravedlivá hospodářská soutěž a 
ochrana spotřebitelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. zdůrazňuje, že průmyslová politika by 
s ohledem na vytváření rovných podmínek 
a podporu konkurenceschopných trhů 
měla v plné míře využívat nástrojů politiky 
hospodářské soutěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Franck Proust, Marielle Gallo

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. je přesvědčen, že současný systém práv 
duševního vlastnictví nenapomáhá 
inovacím; domnívá se, že zvýšená 
transparentnost a inovativní řízení a 
postupy udělování licencí mohou přinést 

30. zdůrazňuje, že technologický rozvoj je 
citlivým a zranitelným odvětvím; je 
přesvědčen, že práva duševního vlastnictví 
jsou nepostradatelnou součástí znalostní 
ekonomiky podporující inovace a 
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rychlejší tržní řešení; posilující evropský průmysl; vítá proto 
vytvoření jednotného evropského patentu; 
domnívá se, že postup, který vedl k jeho 
vytvoření, by měl být vyzdvižen jako 
příklad osvědčeného postupu v rámci 
snahy o těsnější integraci průmyslu a 
vnitřního trhu; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zesílily ochranu práv duševního 
vlastnictví, zejména s ohledem na potírání 
padělání a průmyslové špionáže; vyzývá 
Komisi, aby vypracovala evropskou
strategii na ochranu obchodních 
tajemství; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 278
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. je přesvědčen, že současný systém práv 
duševního vlastnictví nenapomáhá 
inovacím; domnívá se, že zvýšená 
transparentnost a inovativní řízení a 
postupy udělování licencí mohou přinést 
rychlejší tržní řešení;

30. je přesvědčen, že práva duševního 
vlastnictví jsou nepostradatelnou součástí 
zdravé průmyslové politiky, neboť 
napomáhají inovacím a výzkumu; vítá 
pokrok, jehož bylo dosaženo v souvislosti 
s evropským patentem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 279
Vittorio Prodi

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. je přesvědčen, že současný systém práv 
duševního vlastnictví nenapomáhá 
inovacím; domnívá se, že zvýšená 

30. je přesvědčen, že současný systém práv 
duševního vlastnictví nenapomáhá 
inovacím; domnívá se, že zvýšená 
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transparentnost a inovativní řízení a 
postupy udělování licencí mohou přinést 
rychlejší tržní řešení;

transparentnost a inovativní řízení a 
postupy udělování licencí mohou přinést 
rychlejší tržní řešení; zdůrazňuje, že je 
zapotřebí, aby na mezinárodní úrovni 
vznikly nové struktury správy a fóra pro 
ochranu práv duševního vlastnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 30

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30. je přesvědčen, že současný systém práv 
duševního vlastnictví nenapomáhá 
inovacím; domnívá se, že zvýšená 
transparentnost a inovativní řízení a 
postupy udělování licencí mohou přinést 
rychlejší tržní řešení;

30. je přesvědčen, že současný systém práv 
duševního vlastnictví nenapomáhá 
inovacím; domnívá se, že zvýšená 
transparentnost a inovativní řízení a 
postupy udělování licencí mohou přinést 
rychlejší tržní řešení; vítá práci, kterou 
v této souvislosti iniciovala Komise;

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. zdůrazňuje význam posílení práv 
duševního vlastnictví ve fyzickém i 
digitálním prostředí pro růst a tvorbu 
pracovních míst v evropských 
průmyslových odvětvích; vítá v tomto 
ohledu probíhající reformu systému 
ochranné známky EU, který má potenciál 
zvýšit ochranu obchodních známek 
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online, offline i v rámci celého vnitřního 
trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 282
Zofija Mazej Kukovič

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. vyzývá členské státy, aby bezodkladně 
zavedly patent Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. vítá uznání problému, kterým jsou 
„patentové houštiny“ a „patentové pasti“; 
podporuje změnu regulačního systému 
s cílem podpořit křížové licence, jež jsou 
příznivé pro hospodářskou soutěž a 
ujednání o sdružování patentů;

31. vítá uznání problému, kterým jsou 
„patentové houštiny“ a „patentové pasti“; 
podporuje změnu regulačního systému 
s cílem podpořit křížové licence, jež jsou 
příznivé pro hospodářskou soutěž a 
ujednání o sdružování patentů; je 
přesvědčen, že pravidla a zásady 
sdružování patentů by měly být vedeny 
snahou o rychlejší zavádění inovací, 
zejména inovací zaměřených na řešení 
nejvýznamnějších společenských 
problémů a usilujících o maximální 
přínos pro společnost; podporuje v této 
souvislosti práci společného výzkumného 
střediska a žádá, aby jeho odborné 
znalosti byly využívány při sestavování 
politických koncepcí zaměřených na 
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zlepšování pravidel a postupů pro přenos 
technologií a poznatků;

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 31 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31a. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy 
právních předpisů, které evropským 
společnostem umožní vyrábět v EU
generické léčivé přípravky a biologicky 
podobné látky (tzv. biosimilars) v době 
platnosti dodatkového ochranného 
osvědčení po zániku patentové ochrany, 
tak aby se po skončení platnosti 
dodatkového ochranného osvědčení 
mohly připravit na okamžité zahájení 
jejich prodeje nebo aby tyto přípravky 
mohly vyvážet do zemí, ve kterých žádný 
patent ani dodatkové ochranné osvědčení 
neplatí; je přesvědčen, že takové opatření 
by mohlo napomoci tomu, aby 
nedocházelo k postupování výroby třetím 
stranám, a přispět k tvorbě pracovních 
míst v EU, jakož i k vytvoření rovných 
podmínek soutěže mezi evropskými 
společnostmi a jejich konkurenty ze 
třetích zemí;

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 31 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31a. poukazuje na to, že evropské 
společnosti musí dodržovat normy, 
zejména normy environmentální, které 
jsou oproti normám, které platí pro 
většinu obchodních partnerů EU, 
přísnější; je přesvědčen, že v důsledku 
tohoto stavu jsou evropské společnosti 
méně konkurenceschopné; vyzývá Komisi, 
aby provedla konkrétní studie, které by 
umožnily odhadnout náklady vyplývající 
z těchto nerovností;

Or. fr

Pozměňovací návrh 286
Josefa Andrés Barea

Návrh usnesení
Bod 31 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31a. zdůrazňuje, že vnější vztahy mají 
důsledky překračující působnost dohod 
podepsaných pod záštitou Světové 
obchodní organizace a že v souvislosti 
s utvářením vnější dimenze průmyslové 
politiky by se EU a její členské státy měly 
dohodnout na společných postojích, tak 
aby bylo zajištěno, že budou nastaveny 
rovné podmínky globální hospodářské 
soutěže;

Or. es

Pozměňovací návrh 287
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 31 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31a. bere na vědomí záměr Komise zjistit, 
jakým způsobem mohou podniky zajistit 
účinné uznávání hodnoty patentů, a to i 
v rámci jejich finančních výkazů, a 
prověřit možné přínosy zpřístupňování 
většího množství informací z hlediska 
přístupu ke zdrojům financování; varuje 
před vytvořením trhu bez právní úpravy 
práv duševního vlastnictví, protože tento 
krok by mohl vést k jejich financializaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 31 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31a. podporuje současnou reformu 
systému právních předpisů týkajících se 
ochranné známky, která zvýší ochranu 
obchodních známek online, offline i 
v rámci celého vnitřního trhu a 
mezinárodního obchodu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 289
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 31 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31b. upozorňuje na skutečnost, že v rámci 
své strategie kybernetické bezpečnosti 
Evropské unie [1] vysoká představitelka 
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Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní 
politiku přislíbila vytvoření koncepce 
politiky kybernetické obrany a příslušných 
nástrojů na podporu průmyslových a 
technologických zdrojů pro oblast 
kybernetické bezpečnosti; žádá, aby tato 
opatření byla co nejrychleji realizována a 
co do své působnosti rozšířena tak, aby 
chránila před kybernetickou trestnou 
činností společnosti zejména malé a 
střední podniky;
[1] JOIN(2013) 1 v konečném znění, 
7.2.2013.

Or. fr

Pozměňovací návrh 290
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. poukazuje na důležitost obchodní 
strategie EU; žádá Komisi, aby spolu 
s vysokou představitelkou, 
místopředsedkyní Komise vytvořila 
strategii, jak začlenit sekci malých a 
středních podniků do misí EU;

32. poukazuje na důležitost obchodní 
strategie EU; vyzývá Komisi, aby 
s ohledem na sílící konkurenci ze strany 
obchodních partnerů EU reorganizovala 
svou obchodní politiku; vyzývá Komisi, 
aby postupně zavedla zásadu obchodní 
reciprocity, zasazovala se o odstraňování 
mimocelních překážek a zlepšila svou 
schopnost reagovat v situacích, kdy je 
třeba přijmout odvetná opatření a zahájit 
vyšetřování;

Or. fr

Pozměňovací návrh 291
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 32
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. poukazuje na důležitost obchodní 
strategie EU; žádá Komisi, aby spolu 
s vysokou představitelkou, 
místopředsedkyní Komise vytvořila 
strategii, jak začlenit sekci malých a 
středních podniků do misí EU;

32. poukazuje na důležitost obchodní 
strategie EU; vyzývá Komisi k zajištění 
toho, aby unijní politika v oblasti obchodu 
a hospodářské soutěže byla slučitelná 
s cíli evropské průmyslové politiky; žádá 
Komisi, aby spolu s vysokou 
představitelkou, místopředsedkyní Komise 
vytvořila strategii, jak začlenit sekci 
malých a středních podniků do misí EU; 
podotýká, že tyto sekce malých a středních 
podniků by měly přihlížet k  práci 
obchodních komor a měly by uplatňovat 
ponaučení získaná z tzv. evropských 
podnikatelských center (European 
Business Centres);

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. poukazuje na důležitost obchodní 
strategie EU; žádá Komisi, aby spolu 
s vysokou představitelkou, 
místopředsedkyní Komise vytvořila 
strategii, jak začlenit sekci malých a 
středních podniků do misí EU;

32. poukazuje na důležitost obchodní 
strategie EU; žádá Komisi, aby spolu 
s vysokou představitelkou, 
místopředsedkyní Komise vytvořila 
strategii, jak začlenit sekci malých a 
středních podniků do misí EU; vyzývá 
Komisi, aby za všech okolností zajistila, že 
jednání týkající se dohod o volném 
obchodu se třetími zeměmi nebudou 
ohrožovat potenciál evropských podniků 
v oblasti inovací a hospodářské soutěže;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 293
Josefa Andrés Barea

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. poukazuje na důležitost obchodní 
strategie EU; žádá Komisi, aby spolu 
s vysokou představitelkou, 
místopředsedkyní Komise vytvořila 
strategii, jak začlenit sekci malých a 
středních podniků do misí EU;

32. poukazuje na důležitost obchodní 
strategie EU; žádá Komisi, aby spolu 
s vysokou představitelkou, 
místopředsedkyní Komise vytvořila 
strategii, jak začlenit sekci malých a 
středních podniků do misí EU, a vyzývá 
Komisi, aby zdokonalené zkoušky 
konkurenceschopnosti učinila součástí 
posouzení dopadů obchodních dohod a 
jejich kumulativních účinků;

Or. es

Pozměňovací návrh 294
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. poukazuje na důležitost obchodní 
strategie EU; žádá Komisi, aby spolu 
s vysokou představitelkou, 
místopředsedkyní Komise vytvořila 
strategii, jak začlenit sekci malých a 
středních podniků do misí EU;

32. podtrhuje potřebu zvýšit 
konkurenceschopnost evropských 
podniků na světovém trhu; poukazuje na 
důležitost obchodní strategie EU a její 
ekonomické diplomacie; žádá Komisi, aby 
spolu s vysokou představitelkou, 
místopředsedkyní Komise vytvořila 
strategii, jak začlenit sekci malých a 
středních podniků do misí EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 295
Patrizia Toia
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Návrh usnesení
Bod 32 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. zdůrazňuje, že je třeba vytvořit 
ambiciózní koncepci evropské agendy 
volného obchodu, která by byla založena 
na snížení cel a mimocelních překážek, na 
liberalizaci přístupu k veřejným zakázkám 
a soukromým investicím a na mezinárodní 
harmonizaci norem a právních předpisů; 
považuje na nezbytné, aby byly uzavřeny 
komplexní a ambiciózní obchodní dohody 
se Spojenými státy, Japonskem a se všemi 
významnými obchodními partnery EU; 

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zintenzivnily svou spolupráci v oblasti 
podpory evropských podniků na 
zahraničních trzích; vyzývá je zejména 
k tomu, aby mezi své priority zařadily 
nástroje vytvořené za účelem poskytování 
pomoci malým a středním podnikům, 
centralizovaly informace určené pro malé 
a střední podniky, tak aby byly 
poskytovány na jednotných kontaktních 
místech, která by měla být zřizována po 
celé EU, a aby vypracovaly strategii 
umožňující zahrnout sekce malých a 
středních podniků do misí EU;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 297
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. zdůrazňuje, že významné místo ve 
dvoustranných obchodních dohodách i 
mnohostranných obchodních vztazích by 
s ohledem na vytvoření spravedlivých a 
rovných podmínek obchodu a celosvětové 
hospodářské soutěže měly mít 
environmentální a sociální normy;

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. vyzývá Komisi, aby za účelem 
prosazování cílů evropské průmyslové 
politiky využívala možností, které Unii 
dává její politika v oblasti obchodu a 
hospodářské soutěže;

Or. fr

Pozměňovací návrh 299
Josefa Andrés Barea

Návrh usnesení
Bod 32 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32a. zdůrazňuje, že EU by měla 
podniknout reálné kroky, které 
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v souvislosti s tím, že nezbytnou součástí 
otevírání trhů je reciprocita, nastolí 
problematiku konkrétních případů 
porušování pravidel, kdy dochází 
k poškozování zájmů evropského 
průmyslu;

Or. es

Pozměňovací návrh 300
Josefa Andrés Barea

Návrh usnesení
Bod 32 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32b. zdůrazňuje, že průmysl EU nemá pro 
svou činnost stejné podmínky 
hospodářské soutěže jako jeho konkurenti 
a že tato okolnost oslabuje jeho 
konkurenceschopnost; vyzývá proto 
Komisi, aby při podepisování nových 
obchodních dohod nebo při úpravách 
dohod stávajících prosazovala zavádění 
přísnějších ustanovení týkajících se 
sbližování právních předpisů v oblasti 
ochrany životního prostředí a klimatu a 
sociálních a pracovněprávních norem 
s cílem zajistit, aby podmínky pro činnost 
hospodářských subjektů v rámci EU i za 
jejími hranicemi byly rovnocenné;

Or. es

Pozměňovací návrh 301
Franck Proust, Françoise Grossetête, Tokia Saïfi

Návrh usnesení
Bod 32 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32b. zastává názor, že EU by se i nadále 
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měla zabývat možností zavést pro odvětví, 
v nichž reálně dochází k úniku uhlíku, 
vhodné environmentální nástroje, které by 
doplnily dražby povolenek na emise CO2, 
zejména tzv. mechanismus započítávání 
emisí uhlíku, který by byl v souladu 
s pravidly Světové obchodní organizace, 
neboť mechanismus tohoto druhu by 
umožňoval čelit riziku, že emise CO2 
budou přemístěny do třetích zemí;

Or. fr

(Odkaz na 10. bod usnesení přijatého dne 25. listopadu 2010 o lidských právech, 
sociálních a environmentálních normách v mezinárodních obchodních dohodách 

(P7_TA(2010)0434).)

Pozměňovací návrh 302
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 32 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32b. upozorňuje na klíčový význam 
výzkumu a inovací pro zajištění 
konkurenceschopnosti evropských 
podniků na světových trzích a zdůrazňuje, 
že naše podniky musí prokazovat lepší 
schopnost předjímání potřeb na trzích 
třetích zemí, aby dokázaly reagovat na 
globální poptávku;

Or. fr

Pozměňovací návrh 303
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 32 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32c. připomíná, že ve všech případech, 
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kdy to okolnosti vyžadují, je třeba 
uplatňovat nástroje na ochranu obchodu 
a používat je vůči zemím, které nedodržují 
pravidla mezinárodního obchodu nebo 
podmínky dohod o volném obchodu 
uzavřených s EU, a žádá, aby malé a 
střední podniky měly zajištěny jednodušší, 
rychlejší a méně nákladné možnosti 
využívání antidumpingových postupů a 
mohly se tak lépe chránit před nekalými 
praktikami;

Or. fr

Pozměňovací návrh 304
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 32 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32d. domnívá se, že by měl být proveden 
přezkum evropské směrnice o nabídkách 
na převzetí firmy, aby se EU mohla 
vybavit prostředky na obranu proti 
plánům, které by se mohly ukázat jako 
nepříznivé pro evropský průmysl;

Or. fr

Pozměňovací návrh 305
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 32 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32e. domnívá se, že má-li se úsilí o 
znovuoživení evropského průmyslu setkat 
s úspěchem, je naprosto nebytné, aby 
Unie od svých obchodních partnerů 
vyžadovala reciprocitu, zvláště pokud jde 
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o přístup k trhům s veřejnými zakázkami, 
aby zajistila lepší ochranu práv 
průmyslového vlastnictví evropských 
podniků a aby zvýšila účinnost nástrojů 
na ochranu obchodu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 306
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 32 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32f. vyjadřuje politování nad tím, že se 
nedaří zajistit dostatečnou ochranu práv 
duševního vlastnictví, a vyslovuje svou 
kritiku nad nedostatkem konkrétních 
prostředků, které by evropským 
podnikům, zejména malým a středním, 
umožňovaly podniknout potřebná 
opatření v případech, kdy dochází 
k porušování pravidel, které poškozuje 
jejich zájmy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 307
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 32 g (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32g. považuje za nezbytné, aby se EU 
v rámci svého úsilí o znovuoživení 
vlastního průmyslu vybavila prostředky, 
které jí umožní:
– uplatňovat aktivnější antidumpingovou 
politiku a přijímat opatření reagující 
mimo jiné na nekalé způsoby, jakými 
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některé třetí země financují vývoz,
– provádět skutečnou politiku směnných 
kurzů, která podporuje evropské obchodní 
zájmy,
– prosazovat uplatňování zásad 
„spravedlivého obchodu“ (fair trade), 
který je založen na vzájemném dodržování 
sociálních a kulturních norem a norem 
v oblasti životního prostředí, stejně jako 
norem vztahujících se k dodržování 
lidských práv v rámci mezinárodního 
obchodu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 308
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. uznává význam transatlantického 
obchodního a investičního partnerství 
(TTIP); zastává názor, že by mělo usilovat 
o postupné ukončování dotací na fosilní 
paliva; staví se za nové vymezení podoby 
výrobků prostřednictvím jejich rozlišení 
na základě uhlíkové stopy;

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 309
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. uznává význam transatlantického 
obchodního a investičního partnerství 
(TTIP); zastává názor, že by mělo usilovat 
o postupné ukončování dotací na fosilní 

33. vyzývá Komisi, aby se zasadila o 
podstatné zlepšení svého způsobu 
hodnocení obchodních dohod, zejména 
pak způsobu, jakým provádí posuzování 
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paliva; staví se za nové vymezení podoby 
výrobků prostřednictvím jejich rozlišení 
na základě uhlíkové stopy;

dopadů, a začala za tímto účelem 
zohledňovat konkurenceschopnost 
průmyslu a provádět posouzení ex post a 
analýzy kumulativních účinků všech 
dohod, které jsou již uzavřeny nebo jsou 
předmětem jednání; uznává význam 
transatlantického obchodního a 
investičního partnerství (TTIP);

Or. fr

Pozměňovací návrh 310
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. uznává význam transatlantického 
obchodního a investičního partnerství 
(TTIP); zastává názor, že by mělo usilovat 
o postupné ukončování dotací na fosilní 
paliva; staví se za nové vymezení podoby 
výrobků prostřednictvím jejich rozlišení 
na základě uhlíkové stopy;

33. zdůrazňuje význam transatlantického 
obchodního a investičního partnerství 
(TTIP); upozorňuje však na to, že 
narůstající rozdíl mezi cenami energie pro 
průmysl v EU a ve Spojených státech by 
mohl dostat EU do situace, kdy nebude 
schopna Spojeným státům konkurovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. uznává význam transatlantického 
obchodního a investičního partnerství 
(TTIP); zastává názor, že by mělo usilovat 
o postupné ukončování dotací na fosilní 
paliva; staví se za nové vymezení podoby 
výrobků prostřednictvím jejich rozlišení 
na základě uhlíkové stopy;

33. uznává význam transatlantického 
obchodního a investičního partnerství 
(TTIP); zdůrazňuje, že definitivní uzavření 
transatlantického obchodního a 
investičního partnerství (TTIP) otevře 
široké pole hospodářských možností, které 
by mohlo zpětně posílit vztahy EU a 
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několikanásobně zvýšit příliv přímých 
zahraničních investic do EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Daniel Caspary
Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. uznává význam transatlantického 
obchodního a investičního partnerství 
(TTIP); zastává názor, že by mělo usilovat 
o postupné ukončování dotací na fosilní 
paliva; staví se za nové vymezení podoby 
výrobků prostřednictvím jejich rozlišení 
na základě uhlíkové stopy;

33. uznává význam transatlantického 
obchodního a investičního partnerství 
(TTIP) pro uskutečnění cílů 
reindustrializace Evropy, jejího růstu a 
zaměstnanosti; zastává názor, že by mělo 
usilovat o postupné ukončování dotací na 
fosilní paliva; vyzývá Komisi, aby na 
základě rušení celních sazeb umožnila 
v souvislosti se službami a investicemi 
lepší přístup na trh, aby posílila 
spolupráci v oblasti regulace, aby zajistila 
lepší pravidla zadávání veřejných zakázek 
a lepší ochranu práv duševního vlastnictví 
a aby tyto cíle aktivně prosazovala v rámci 
politiky hospodářské soutěže a ve vztahu 
k energii a komoditám;

Or. de

Pozměňovací návrh 313
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. uznává význam transatlantického 
obchodního a investičního partnerství 
(TTIP); zastává názor, že by mělo usilovat 
o postupné ukončování dotací na fosilní 
paliva; staví se za nové vymezení podoby 
výrobků prostřednictvím jejich rozlišení na 

33. uznává význam transatlantického 
obchodního a investičního partnerství 
(TTIP), které má potenciál zjednodušit 
vývoz evropských průmyslových výrobků a 
zvětšit jeho objem, zlepšit zavedením 
vyšších mezinárodních výrobních norem 
konkurenceschopnost evropského 
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základě uhlíkové stopy; průmyslu a snížit náklady vznikající 
výrobním společnostem dovážením 
surovin a zpracovaných materiálů a jež se 
pro evropský průmysl může stát tolik 
potřebným impulsem a přispět k většímu 
růstu, odpovídajícímu 0,5 % HDP EU, a 
které tak může vést rovněž k vytvoření 
tisíců nových pracovních míst; zastává 
názor, že by mělo usilovat o postupné 
ukončování dotací na fosilní paliva; staví 
se za nové vymezení podoby výrobků 
prostřednictvím jejich rozlišení na základě 
uhlíkové stopy;

Or. da

Pozměňovací návrh 314
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. uznává význam transatlantického 
obchodního a investičního partnerství 
(TTIP); zastává názor, že by mělo usilovat 
o postupné ukončování dotací na fosilní 
paliva; staví se za nové vymezení podoby 
výrobků prostřednictvím jejich rozlišení 
na základě uhlíkové stopy;

33. uznává význam transatlantického 
obchodního a investičního partnerství 
(TTIP);

Or. de

Pozměňovací návrh 315
Zofija Mazej Kukovič

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. uznává význam transatlantického 
obchodního a investičního partnerství 

33. uznává význam transatlantického 
obchodního a investičního partnerství 
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(TTIP); zastává názor, že by mělo usilovat 
o postupné ukončování dotací na fosilní 
paliva; staví se za nové vymezení podoby 
výrobků prostřednictvím jejich rozlišení 
na základě uhlíkové stopy;

(TTIP);

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. uznává význam transatlantického 
obchodního a investičního partnerství 
(TTIP); zastává názor, že by mělo usilovat 
o postupné ukončování dotací na fosilní 
paliva; staví se za nové vymezení podoby 
výrobků prostřednictvím jejich rozlišení 
na základě uhlíkové stopy;

33. uznává význam transatlantického 
obchodního a investičního partnerství 
(TTIP); zastává názor, že by mělo usilovat 
o postupné ukončování dotací na fosilní 
paliva;

Or. de

Pozměňovací návrh 317
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. uznává význam transatlantického 
obchodního a investičního partnerství 
(TTIP); zastává názor, že by mělo usilovat 
o postupné ukončování dotací na fosilní 
paliva; staví se za nové vymezení podoby 
výrobků prostřednictvím jejich rozlišení na 
základě uhlíkové stopy;

33. uznává význam transatlantického 
obchodního a investičního partnerství 
(TTIP); staví se za nové vymezení podoby 
výrobků prostřednictvím jejich rozlišení na 
základě uhlíkové stopy;

Or. ro
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Pozměňovací návrh 318
Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. uznává význam transatlantického 
obchodního a investičního partnerství 
(TTIP); zastává názor, že by mělo usilovat 
o postupné ukončování dotací na fosilní 
paliva; staví se za nové vymezení podoby 
výrobků prostřednictvím jejich rozlišení na 
základě uhlíkové stopy;

33. uznává význam transatlantického 
obchodního a investičního partnerství 
(TTIP); zastává názor, že by mělo usilovat 
o postupné ukončování dotací na fosilní 
paliva; staví se za nové vymezení podoby 
výrobků prostřednictvím jejich rozlišení na 
základě uhlíkové stopy; podtrhuje potřebu 
racionalizace právních předpisů a snížení 
regulační a administrativní zátěže, jež 
patří k záměrům TTIP a které je třeba 
provádět s tím, že při tom budou důsledně 
zohledňovány a chráněny vysoké sociální 
a environmentální normy a práva 
zaměstnanců;

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. uznává význam transatlantického 
obchodního a investičního partnerství 
(TTIP); zastává názor, že by mělo usilovat 
o postupné ukončování dotací na fosilní 
paliva; staví se za nové vymezení podoby 
výrobků prostřednictvím jejich rozlišení na 
základě uhlíkové stopy;

33. uznává význam transatlantického 
obchodního a investičního partnerství 
(TTIP) a jeho potřebnost pro usnadnění 
obchodu; poukazuje nicméně na to, že 
jednání musí být vedena takovým 
způsobem, aby bylo zajištěno, že v žádném 
odvětví nedojde k oslabení 
konkurenceschopnosti našeho průmyslu; 
zastává názor, že TTIP by mělo usilovat o 
postupné ukončování dotací na fosilní 
paliva; staví se za nové vymezení podoby 
výrobků prostřednictvím jejich rozlišení na 
základě uhlíkové stopy;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 320
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. uznává význam transatlantického 
obchodního a investičního partnerství 
(TTIP); zastává názor, že by mělo usilovat 
o postupné ukončování dotací na fosilní 
paliva; staví se za nové vymezení podoby 
výrobků prostřednictvím jejich rozlišení na 
základě uhlíkové stopy;

33. uznává význam transatlantického 
obchodního a investičního partnerství 
(TTIP); zastává názor, že by mělo usilovat 
o postupné ukončování dotací na fosilní 
paliva, k němuž by mělo docházet po 
jednotlivých krocích, při nichž budou 
brány v potaz společenské okolnosti a 
zohledňována potřeba bezpečných 
dodávek energie; staví se za nové 
vymezení podoby výrobků prostřednictvím 
jejich rozlišení na základě uhlíkové stopy;

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Vittorio Prodi

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. uznává význam transatlantického 
obchodního a investičního partnerství 
(TTIP); zastává názor, že by mělo usilovat 
o postupné ukončování dotací na fosilní 
paliva; staví se za nové vymezení podoby 
výrobků prostřednictvím jejich rozlišení na 
základě uhlíkové stopy;

33. uznává význam transatlantického 
obchodního a investičního partnerství 
(TTIP); zastává názor, že by mělo usilovat 
o postupné ukončování dotací na fosilní 
paliva a zajištění evropských norem 
ochrany spotřebitele, životního prostředí a 
zdraví; staví se za nové vymezení podoby 
výrobků prostřednictvím jejich rozlišení na 
základě uhlíkové stopy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 322
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. uznává význam transatlantického 
obchodního a investičního partnerství 
(TTIP); zastává názor, že by mělo usilovat 
o postupné ukončování dotací na fosilní 
paliva; staví se za nové vymezení podoby 
výrobků prostřednictvím jejich rozlišení 
na základě uhlíkové stopy;

33. uznává význam transatlantického 
obchodního a investičního partnerství 
(TTIP); zastává názor, že by mělo usilovat 
o postupné ukončování dotací na fosilní 
paliva; staví se za zavedení společných 
norem na základě zásad udržitelného 
rozvoje;

Or. sl

Pozměňovací návrh 323
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. uznává význam transatlantického 
obchodního a investičního partnerství 
(TTIP); zastává názor, že by mělo usilovat 
o postupné ukončování dotací na fosilní 
paliva; staví se za nové vymezení podoby 
výrobků prostřednictvím jejich rozlišení na 
základě uhlíkové stopy;

33. uznává význam transatlantických 
obchodních a investičních partnerství; 
zastává názor, že by mělo usilovat o 
postupné ukončování dotací na fosilní 
paliva; staví se za nové vymezení podoby 
výrobků prostřednictvím jejich rozlišení na 
základě uhlíkové stopy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 324
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 33 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. zdůrazňuje, že nesmí být akceptována 
protiprávní dumpingová opatření třetích 
zemí a že práva zaměstnanců musí platit 
všude; vyzývá Komisi, aby zajistila nejen 
volný, ale také spravedlivý obchod a aby 
ve všech budoucích obchodních dohodách 
byly zakotveny sociální a environmentální 
normy a práva zaměstnanců; konstatuje, 
že jedině tehdy budou nastoleny rovné 
podmínky hospodářské soutěže;

Or. de

Pozměňovací návrh 325
Daniel Caspary

Návrh usnesení
Bod 33 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. uznává rovněž význam otevřených 
trhů, a vyzývá proto Komisi, aby 
pokračovala co nejenergičtěji ve svých 
mnohostranných, dvoustranných i 
jednostranných snahách o liberalizaci 
obchodu a zabraňování protekcionismu, 
tak aby tento proces přinášel hmatatelné 
výsledky, a aby ani ona sama nepřijímala 
protekcionistická opatření;

Or. de

Pozměňovací návrh 326
Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 34
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. vyzývá Komisi, aby umožnila 
odborovým svazům podávat stížnosti;

vypouští se

Or. sv

Pozměňovací návrh 327
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. vyzývá Komisi, aby umožnila 
odborovým svazům podávat stížnosti;

vypouští se

Or. sl

Pozměňovací návrh 328
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. vyzývá Komisi, aby umožnila 
odborovým svazům podávat stížnosti;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 329
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. vyzývá Komisi, aby umožnila 
odborovým svazům podávat stížnosti;

vypouští se
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Or. de

Pozměňovací návrh 330
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. zdůrazňuje, že prostřednictvím 
uzavření nových obchodních dohod, 
nových investičních dohod a nových 
dohod o duševním vlastnictví je třeba 
posílit hodnotový řetězec vznikající 
v rámci evropského průmyslu, a proto je 
třeba do něj již při přípravě mandátu 
začlenit odpovídající strategické 
nasměrování;

Or. de

Pozměňovací návrh 331
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 34 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34b. zdůrazňuje, že je nutno posílit a 
prostřednictvím obchodních dohod 
zabezpečit investiční činnost 
na rostoucích trzích; konstatuje, že 
investice v třetích zemích s sebou pro 
podniky z EU nesou povinnost dodržovat 
ve třetích zemích normy sociální 
odpovědnosti podniků a pracovněprávní 
normy platné pro evropské subjekty a 
závazek podporovat regionální rozvoj;

Or. de
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Pozměňovací návrh 332
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
evropskou strategii vývozu pro technologie 
účinně využívající zdroje a energeticky 
úsporné technologie;

35. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
evropskou strategii vývozu pro technologie 
účinně využívající zdroje a energeticky 
úsporné technologie a odpovídající služby, 
která bude zahrnovat standardizační 
diplomacii, jejímž úkolem bude zajišťovat 
celosvětové prosazování evropských 
norem;

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
evropskou strategii vývozu pro technologie 
účinně využívající zdroje a energeticky 
úsporné technologie;

35. vyzývá Komisi, aby vytvořila 
evropskou strategii vývozu pro zdroje a 
energeticky úsporné technologie;

Or. en

Pozměňovací návrh 334
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 35 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35a. připomíná, že technické předpisy a 
normy hrají zásadní roli při zajišťování 
vedoucího postavení EU v inovativních 
odvětvích, včetně zelených technologií; 
vyzývá proto Komisi, aby posílila 
schopnost EU vytvářet mezinárodní 
technické předpisy a normy v inovativních 
odvětvích; vybízí rovněž Komisi, aby 
zlepšila spolupráci s klíčovými třetími 
zeměmi, zejména rozvíjejícími se zeměmi, 
aby byly vytvořeny společné technické 
předpisy a normy;

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 35 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35b. zdůrazňuje, že při financování 
navrhovaných politických opatření a 
činností nezbytných pro strategii RISE je 
zapotřebí, aby byla zachována fiskální 
odpovědnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Herbert Reul 

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Financování průmyslového obratu Financování opatření pro posílení 
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evropského průmyslu

Or. de

Pozměňovací návrh 337
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. bere na vědomí omezení bankovních 
úvěrů a následný dopad, zejména na malé a 
střední podniky; vítá zelenou knihu 
Komise o dlouhodobém financování; 
poukazuje na to, že je třeba posílit odolnost 
bankovního sektoru EU prostřednictvím 
rámce Basel III, bankovní unie a 
Evropského mechanismu stability;

36. bere na vědomí omezení bankovních 
úvěrů a následný dopad, zejména na malé a 
střední podniky; vítá zelenou knihu 
Komise o dlouhodobém financování; 
poukazuje na to, že je třeba posílit odolnost 
bankovního sektoru EU prostřednictvím 
rámce Basel III, bankovní unie a 
Evropského mechanismu stability; 
zdůrazňuje nicméně, že je důležité, aby 
pravidla dohodnutá v rámci Basel III 
zavedli i naši mezinárodní partneři, tak 
aby evropské společnosti a malé a střední 
podniky nebyly v horším postavení a 
nebyla tak oslabena evropská 
konkurenceschopnost;

Or. da

Pozměňovací návrh 338
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. bere na vědomí omezení bankovních 
úvěrů a následný dopad, zejména na malé a 
střední podniky; vítá zelenou knihu 
Komise o dlouhodobém financování; 
poukazuje na to, že je třeba posílit odolnost 
bankovního sektoru EU prostřednictvím 
rámce Basel III, bankovní unie a 

36. bere na vědomí omezení bankovních 
úvěrů a následný dopad, zejména na malé a 
střední podniky; vyjadřuje politování nad 
skutečností, že tato omezení se také 
nepříznivě projevují na fungování 
nástrojů, které dala EU k dispozici, a 
domnívá se, že Komise by měla požádat 
finanční zprostředkovatele odpovědné za 
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Evropského mechanismu stability; správu těchto nástrojů o předložení 
výročních zpráv; vítá zelenou knihu 
Komise o dlouhodobém financování; 
poukazuje na to, že je třeba posílit odolnost 
bankovního sektoru EU prostřednictvím 
rámce Basel III, bankovní unie a 
Evropského mechanismu stability;

Or. fr

Pozměňovací návrh 339
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. bere na vědomí omezení bankovních 
úvěrů a následný dopad, zejména na malé a 
střední podniky; vítá zelenou knihu 
Komise o dlouhodobém financování; 
poukazuje na to, že je třeba posílit odolnost 
bankovního sektoru EU prostřednictvím 
rámce Basel III, bankovní unie a 
Evropského mechanismu stability;

36. bere na vědomí omezení bankovních 
úvěrů a následný nepříznivý dopad, 
zejména na malé a střední podniky; vítá 
zelenou knihu Komise o dlouhodobém 
financování; poukazuje na to, že je třeba 
posílit odolnost a důvěryhodnost 
bankovního sektoru EU prostřednictvím 
rychlého provedení rámce Basel III,
jednotného mechanismu dohledu (SSM) a 
související úpravy nařízení o Evropském 
orgánu pro bankovnictví (EBA) a zvýšit 
demokratickou odpovědnost na všech 
úrovních bankovní unie a pomoc 
poskytovanou v rámci Evropského 
mechanismu stability;

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 36 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36a. je přesvědčen, že je třeba prozkoumat 
nové alternativní a kreativní způsoby 
financování, zejména co se týče 
soukromého a kapitálového financování; 
konstatuje, že důležitou úlohu hraje 
v tomto ohledu podpora finanční 
gramotnosti a že finanční gramotnost by 
se měla stát součástí školních osnov;

Or. en

Pozměňovací návrh 341
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 36 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36a. zdůrazňuje důležitost finančních 
zdrojů pro začínající a malé a střední 
podniky, protože podnikatelům poskytují 
prostředky potřebné k uvádění 
inovativních myšlenek na trh;

Or. nl

Pozměňovací návrh 342
Josefa Andrés Barea

Návrh usnesení
Bod 36 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36a. vítá iniciativu Komise, jejímž cílem je 
vytvoření společných finančních nástrojů 
s účastí EIB, a konstatuje, že na svém 
zasedání v červnu 2013 schválila tuto 
iniciativu Evropská rada; vítá rovněž 
skutečnost, že Komise a EIB plánují 
představit Evropské radě před jejím 
zasedáním v říjnu 2013 komplexní zprávu 
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o jejich uplatňování, ve které přiblíží 
kvantitativní cíle, nástroje a časový 
rozvrh;

Or. es

Pozměňovací návrh 343
Josefa Andrés Barea

Návrh usnesení
Bod 36 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36b. vyzývá Radu, aby v konzultaci 
s Komisí a Evropskou investiční bankou 
bezodkladně upřesnila parametry těchto 
nástrojů s cílem dosáhnout významného 
pákového efektu; naléhavě vyzývá 
k uvedení těchto nástrojů do provozu do 
konce roku 2013;

Or. es

Pozměňovací návrh 344
Josefa Andrés Barea

Návrh usnesení
Bod 36 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36c. poukazuje na to, že subsidiarita 
nechává v celé Evropě otevřené dveře 
široké škále fiskálních politik a úvěrových 
i dotačních režimů; naléhavě proto vyzývá 
Komisi, aby za účelem dosažení větší 
slučitelnosti vnitrostátních nástrojů 
provedla jejich hodnocení a přezkum;

Or. es



PE516.811v01-00 76/94 AM\1000754CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 345
Josefa Andrés Barea

Návrh usnesení
Bod 36 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36d. konstatuje, že roztříštěnost úvěrových 
trhů a rozdíly v úrokových sazbách za 
bankovní úvěry poskytované společnostem 
v členských státech oslabují odolnost bank 
a finančních systémů a snižují dostupnost 
a zvyšují cenu kapitálu pro společnosti i 
spotřebitele, čímž vytvářejí významnou 
překážku bránící růstu a zaměstnanosti;

Or. es

Pozměňovací návrh 346
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. vyzývá Komisi, aby prozkoumala, jak 
by bylo možné docílit pákového efektu pro 
trh s cennými papíry zajištěnými aktivy 
s cílem usnadnit financování malých a 
středních podniků; bere na vědomí úlohu, 
kterou mohou hrát veřejné banky 
v investování do strukturovaných krytých 
dluhopisů vydaných bankami, přičemž tyto 
investice budou kombinovat se zvýšenými 
cíli v oblasti poskytování půjček malým a 
středním podnikům;

37. vyzývá Komisi, aby prozkoumala, jak 
by bylo možné docílit pákového efektu pro 
trh s cennými papíry zajištěnými aktivy 
s cílem usnadnit financování malých a 
středních podniků; bere na vědomí úlohu, 
kterou mohou hrát banky podporující 
rozvoj podniků a infrastrukturu
v investování do strukturovaných krytých 
dluhopisů vydaných bankami, přičemž tyto 
investice budou kombinovat se zvýšenými 
cíli v oblasti poskytování půjček malým a 
středním podnikům; vítá návrh na 
vytváření úvěrových partnerství mezi 
soukromými subjekty, v jejichž rámci 
poskytuje krátkodobé i dlouhodobé půjčky 
určitá pojišťovna ve spojení s určitou 
bankou;
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Or. en

Pozměňovací návrh 347
Josefa Andrés Barea

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. vyzývá Komisi, aby prozkoumala, jak 
by bylo možné docílit pákového efektu pro 
trh s cennými papíry zajištěnými aktivy 
s cílem usnadnit financování malých a 
středních podniků; bere na vědomí úlohu, 
kterou mohou hrát veřejné banky 
v investování do strukturovaných krytých 
dluhopisů vydaných bankami, přičemž tyto 
investice budou kombinovat se zvýšenými 
cíli v oblasti poskytování půjček malým a 
středním podnikům;

37. uznává, že je zapotřebí rozvíjet 
alternativní zdroje financování pro malé a 
střední podniky; vyzývá Komisi, aby 
prozkoumala, jak by bylo možné docílit 
pákového efektu pro trh s cennými papíry 
zajištěnými aktivy a alternativních vzorců 
bankovního zprostředkování spojeného 
s řádným obezřetnostním dohledem
s cílem usnadnit financování malých a 
středních podniků; bere na vědomí úlohu, 
kterou mohou hrát veřejné banky 
v investování do strukturovaných krytých 
dluhopisů vydaných bankami, přičemž tyto 
investice budou kombinovat se zvýšenými 
cíli v oblasti poskytování půjček malým a 
středním podnikům;

Or. es

Pozměňovací návrh 348
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 37 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37a. je přesvědčen, že dostupné nástroje 
EU nabízející pomoc a financování nejsou 
hospodářským subjektům, zejména malým 
a středním podnikům, dostatečně známy; 
zdůrazňuje potřebu zřizovat po celé Unii 
jednotná kontaktní místa, která malým a 
středním podnikům umožní centrální 
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přístup k informacím o dostupných 
možnostech financování ze strany EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 349
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 37 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37b. poukazuje na to, že investice do 
průmyslu jsou investicemi dlouhodobými; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby zlepšily 
legislativní rámec, tak aby byl jasnější a 
předvídatelnější, a vytvořily tak pro 
investice do průmyslu příznivé podmínky; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 350
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. vyzývá Komisi, aby vydala sdělení o 
skupinovém financování; žádá Komisi, aby 
vytvořila důkladný regulační rámec pro 
skupinové financování poskytující až 
1 milion EUR na projekt;

38. poukazuje na rozmach iniciativ, 
k němuž v Evropě došlo v oblasti 
skupinového financování a elektronických 
platforem pro poskytování úvěrů, a na 
finanční i nefinanční přínosy, které má 
tento způsob financování pro malé a 
střední podniky a podnikatele, jako 
například poskytování prostředků do 
začátku podnikání, ověřování výrobků, 
zpětná vazba od zákazníků a stabilní a 
důvěryhodná struktura vlastnictví podílů;
žádá Komisi, aby vytvořila důkladný 
regulační rámec pro skupinové financování 
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poskytující až 1 milion EUR na projekt; 
žádá Komisi, aby zvážila uvolnění 
určitých omezených prostředků na služby 
v oblasti skupinového financování, jak již 
učinily některé členské státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Konrad Szymański, Giles Chichester, Evžen Tošenovský

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. vyzývá Komisi, aby vydala sdělení o 
skupinovém financování; žádá Komisi, 
aby vytvořila důkladný regulační rámec 
pro skupinové financování poskytující až 
1 milion EUR na projekt;

38. je přesvědčen o důležitosti podpory 
nových modelů inovativního financování 
malých a středních podniků, které mají 
vysoký potenciál růstu, a žádá Komisi, aby 
vytvořila účinně fungující regulační rámec 
pro skupinové financování, který počítá 
s malým objemem dostupných prostředků, 
zároveň však i s řešením specifických 
problémů týkajících se ochrany investorů;

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 38 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38a. žádá Komisi, aby určila daňové 
mechanismy usnadňující fúze menších 
společností;

Or. it
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Pozměňovací návrh 353
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 39

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

39. vyzývá Komisi, aby podpořila 
vytvoření místních trhů s dluhopisy pro 
malé a střední podniky;

39. vyzývá Komisi, aby podpořila 
vytvoření místních trhů s dluhopisy pro 
malé a střední podniky s cílem nabízet 
odpovídající dlouhodobé financování, 
zvláště pak v regionech, kde jsou možnosti 
získat úvěr omezené; domnívá se, že jako 
jeden z možných vzorů by mohly posloužit 
místní trhy s dluhopisy, jako je štutgartská 
burza;

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 40

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. žádá Komisi, aby podpořila rozvoj 
vnitrostátních investičních bank pro malé a 
střední podniky a umožnila stávajícím 
investičním bankám pro malé a střední 
podniky rozšířit svou činnost v jiných 
členských státech;

40. žádá Komisi, aby podpořila rozvoj 
vnitrostátních investičních bank pro malé a 
střední podniky a umožnila stávajícím 
investičním bankám pro malé a střední 
podniky podílet se na financování 
projektů za hranicemi vlastního státu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 355
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 40
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40. žádá Komisi, aby podpořila rozvoj 
vnitrostátních investičních bank pro malé a 
střední podniky a umožnila stávajícím 
investičním bankám pro malé a střední 
podniky rozšířit svou činnost v jiných 
členských státech;

40. žádá Komisi, aby podpořila rozvoj 
vnitrostátních investičních bank pro malé a 
střední podniky a umožnila stávajícím 
investičním bankám pro malé a střední 
podniky rozšířit svou činnost v jiných 
členských státech na základě toho, že 
vypracují pokyny, které umožní překonat 
rozsáhlou úvěrovou krizi;

Or. it

Pozměňovací návrh 356
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. vyzývá členské státy, aby plně 
provedly směrnici o opožděných platbách;

41. je toho názoru, že opožděné platby 
jsou pro průmyslové podniky, zvláště pak 
pro podniky malé a střední, zdrojem 
nestability a příčinou ztráty jejich 
konkurenceschopnosti; vyzývá proto 
členské státy, aby plně provedly směrnici o 
opožděných platbách; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 357
Konrad Szymański, Giles Chichester, Evžen Tošenovský

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. vyzývá členské státy, aby plně provedly 
směrnici o opožděných platbách;

41. chválí členské státy, které plně 
provedly směrnici o opožděných platbách, 
a žádá, aby tato směrnice byla provedena 
v celé EU;
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Or. en

Pozměňovací návrh 358
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 41 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41a. podporuje větší koordinaci v oblasti 
zdaňování podniků v EU prostřednictvím 
zavedení jednotných daňových základů; je 
přesvědčen, že nekalá daňová konkurence 
mezi členskými státy nepřispívá k rozvoji 
silné evropské průmyslové politiky; 
daňové systémy navíc malé a střední 
podniky často znevýhodňují oproti velkým 
společnostem a dusí tak jejich růstový 
potenciál a investiční možnosti; je 
přesvědčen, že snížení daňového zatížení 
malých a středních podniků by měla 
provázet opatření zaměřená na omezení 
daňových úniků, vyhýbání se daňovým 
povinnostem a daňových podvodů, jimiž 
trpí zejména jižní země, ale i velké 
nadnárodní společnosti; na úrovni EU je 
třeba přijmout opatření, která umožní 
zajistit, aby velké nadnárodní společnosti 
neprováděly agresivní daňové plánování 
za účelem vyhýbání se daňovým 
povinnostem;

Or. en

Pozměňovací návrh 359
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 42
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. vítá navýšení kapitálu EIB; je 
přesvědčen, že by měla stanovit cíl 
v podobě dosažení 60 % investic do 
nízkouhlíkových projektů do roku 2020;

42. vítá navýšení kapitálu EIB; je 
přesvědčen, že by měla stanovit cíl 
v podobě dosažení 60 % investic do 
nízkouhlíkových projektů do roku 2020; 
žádá Komisi a EIB, aby se zabývaly 
modelem financování pro ekologickou 
účinnost, který by umožňoval poskytování 
úvěrů na investice tohoto druhu a 
zálohové platby na výnosy, které vzniknou 
díky ekologické účinnosti (například úvěr 
ve výši 120 %), přičemž těchto prostředků 
by bylo možné využít k financování 
dalších souvisejících investic, které by 
nebyly na ekologickou účinnost vázány, a 
k jejich splácení by byly použity mj. 
zbývající výnosy z ekologické účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 360
Konrad Szymański, Giles Chichester, Evžen Tošenovský

Návrh usnesení
Bod 42

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. vítá navýšení kapitálu EIB; je 
přesvědčen, že by měla stanovit cíl 
v podobě dosažení 60 % investic do 
nízkouhlíkových projektů do roku 2020;

42. vítá navýšení kapitálu EIB a je 
přesvědčen, že EIB má již nyní jako jeden 
z největších poskytovatelů finančních 
prostředků na investice do 
nízkouhlíkových projektů na světě ve svém 
obchodním plánu ambiciózní cíle v oblasti 
klimatu a že bude i nadále zastávat 
vedoucí úlohu v poskytování prostředků 
potřebných k řešení problémů, které 
změna klimatu přináší;

Or. en
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Pozměňovací návrh 361
Josefa Andrés Barea

Návrh usnesení
Bod 42

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. vítá navýšení kapitálu EIB; je 
přesvědčen, že by měla stanovit cíl
v podobě dosažení 60 % investic do 
nízkouhlíkových projektů do roku 2020;

42. vítá navýšení kapitálu EIB; je 
přesvědčen, že EIB by mohla napomoci 
zmírňování problémů spojených 
s roztříštěností finančních trhů v EU; 
vyzývá EIB, aby se i nadále zabývala 
rozvojem nových úvěrových modelů, které 
by vyhovovaly potřebám průmyslu; je 
přesvědčen, že by měla stanovit cíl 
v podobě dosažení 60 % investic do 
nízkouhlíkových projektů do roku 2020;

Or. es

Pozměňovací návrh 362
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 42

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. vítá navýšení kapitálu EIB; je 
přesvědčen, že by měla stanovit cíl 
v podobě dosažení 60 % investic do 
nízkouhlíkových projektů do roku 2020;

42. vítá navýšení kapitálu EIB;

Or. fr

Pozměňovací návrh 363
Zofija Mazej Kukovič

Návrh usnesení
Bod 42
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42. vítá navýšení kapitálu EIB; je 
přesvědčen, že by měla stanovit cíl 
v podobě dosažení 60 % investic do 
nízkouhlíkových projektů do roku 2020;

42. vítá navýšení kapitálu EIB;

Or. en

Pozměňovací návrh 364
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 42 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42a. je přesvědčen, že postupné zastavení 
škodlivých dotací by pomohlo zmírnit 
omezenost veřejných rozpočtů a uvolnit 
větší množství prostředků na financování 
inovací a výzkumu a vývoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 42 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42a. zdůrazňuje význam vytváření sítí 
sdružení zprostředkovatelů s cílem 
vyčlenit a poskytovat prostředky formou 
podpor a úvěrů pro malé a střední 
podniky v zájmu rozvoje podnikání; 

Or. fr
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Pozměňovací návrh 366
Josefa Andrés Barea

Návrh usnesení
Bod 42 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

42a. vyzývá Evropskou investiční banku
(EIB), aby uskutečnila svůj plán zvýšit 
v letech 2013 až 2015 úvěrovou činnost 
v EU o více než 50 %;

Or. es

Pozměňovací návrh 367
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 43

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43. zdůrazňuje význam rizikového kapitálu 
a sítí investorů typu „business angels“; je 
přesvědčen, že Evropský investiční fond 
má zásadní úlohu v rozvoji trhů rizikového 
kapitálu; domnívá se, že je třeba odstranit 
rozlišování mezi kapitálovou investicí a 
dluhem sloužící pro daňové účely;

43. zdůrazňuje význam rizikového kapitálu 
a sítí investorů typu „business angels“; vítá 
podporu, kterou EU poskytuje zřizování 
sítí investorů typu „business angels“ a 
inkubátorů; vítá zejména vytvoření 
kapitálového nástroje v rámci programu 
Horizont 2020 a programu pro 
konkurenceschopnost podniků a malých a 
středních podniků (COSME), který má 
podporovat zvyšování nabídky rizikového 
kapitálu, a to jak po stránce kvantity, tak 
po stránce kvality; je přesvědčen, že 
Evropský investiční fond má zásadní úlohu 
v rozvoji trhů rizikového kapitálu, zejména 
co se týče zavádění udržitelných 
technologií; domnívá se, že je třeba 
odstranit rozlišování mezi kapitálovou 
investicí a dluhem sloužící pro daňové 
účely;

Or. en
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Pozměňovací návrh 368
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 43

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43. zdůrazňuje význam rizikového kapitálu 
a sítí investorů typu „business angels“; je 
přesvědčen, že Evropský investiční fond 
má zásadní úlohu v rozvoji trhů rizikového 
kapitálu; domnívá se, že je třeba odstranit 
rozlišování mezi kapitálovou investicí a 
dluhem sloužící pro daňové účely;

43. zdůrazňuje význam rizikového kapitálu 
a sítí investorů typu „business angels“, 
zvláště pro ženy; žádá, aby byl urychleně 
uveden pro provozu internetový portál pro 
ženy podnikatelky; je přesvědčen, že 
Evropský investiční fond má zásadní úlohu 
v rozvoji trhů rizikového kapitálu; domnívá 
se, že je třeba odstranit rozlišování mezi 
kapitálovou investicí a dluhem sloužící pro 
daňové účely;

Or. de

Pozměňovací návrh 369
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 43 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43a. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
nenákladnou studii o faktorech 
ovlivňujících konkurenceschopnost 
v různých oborech průmyslové činnosti 
vykonávané v rámci EU (dodací lhůty, 
patenty, jakost výrobků, poprodejní servis, 
kvalita dopravy, energetické sítě a 
infrastrukturní sítě pro informační a 
komunikační technologie atd.) ve 
srovnání s jinými částmi světa; žádá 
Komisi, aby prováděla průběžnou analýzu 
makroekonomické konkurenceschopnosti 
EU se zaměřením na dopravu, energetiku 
a infrastrukturní sítě pro informační a 
komunikační technologie a aby 
vypracovala studie o dlouhodobém 
financování nové i stávající 
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infrastruktury, která je nezbytná 
k zajištění toho, aby si EU uchovala svou 
konkurenceschopnost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 370
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 43 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43a. je si vědom toho, že v posledních 
letech dochází k financializaci reálné 
ekonomiky, což může podporovat 
podnikovou kulturu, jejíž výhledy jsou 
spíše krátkodobé než dlouhodobé; 
zdůrazňuje, že ukončení praxe 
čtvrtletního vykazování výnosů, jak se 
k tomu rozhodly některé nadnárodní 
společnosti, jako například Unilever, by 
v oblasti investic a výnosů mohlo 
napomoci prosazení střednědobých až 
dlouhodobých perspektiv; podtrhuje v této 
souvislosti nedávné rozhodnutí EU zrušit 
právně závazné čtvrtletní vykazování;

Or. en

Pozměňovací návrh 371
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 43 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43a. žádá Komisi, aby pomohla prosadit 
opatření, která budou provozovatele 
motivovat k přijetí nástrojů vedoucích 
k odpovědnému způsobu řízení chodu 
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podniků a udržitelnosti hodnotového 
řetězce tím, že budou nabízet dodatečné 
kompenzace v rámci evropského systému 
financování či v rámci zadávání 
ekologických veřejných zakázek a 
v podobě předpisů, jimiž se veřejné 
zakázky řídí;

Or. it

Pozměňovací návrh 372
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 43 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43a. žádá Komisi, aby vypracovala a 
prosazovala sadu nástrojů pro udržitelnou 
podnikovou politiku (sociální odpovědnost 
podniků, podávání zpráv o udržitelnosti, 
opatření na podporu modelů 
nízkouhlíkové a nízkoodpadové výroby);

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 43 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43b. vyzývá nadnárodní společnosti, aby 
zvýšily podíl svých výdajů na dodavatele 
z řad malých a středních podniků a 
následovaly příklad společnosti HP, která 
si stanovila cíl zvýšit v tomto roce své 
výdaje na dodavatele patřící mezi malé a 
střední podniky z 10 % na 15 %;

Or. en
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Pozměňovací návrh 374
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 43 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43c. poznamenává, že právní předpisy 
v oblasti úpadkového práva by měly být 
navrženy takovým způsobem, aby 
podporovaly druhou šanci;

Or. en

Pozměňovací návrh 375
Romana Jordan

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Získání dovedností a pracovní síly pro 
strategii RISE

Získání dovedností a pracovní síly pro 
reindustrializaci Evropy

Or. sl

Pozměňovací návrh 376
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 Získání dovedností a pracovní síly pro 
strategii RISE

Získání dovedností a pracovní síly pro 
průmyslovou strategii

Or. fr
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Pozměňovací návrh 377
Josefa Andrés Barea

Návrh usnesení
Bod 43 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43a. zdůrazňuje, že vzdělání je jedním ze 
základních požadavků a že vzdělávání na 
všech úrovních, od základních škol až po 
univerzity, by mělo být otevřené všem;

Or. es

Pozměňovací návrh 378
Josefa Andrés Barea

Návrh usnesení
Bod 43 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43b. zdůrazňuje, že střední odborné školy 
technického zaměření a systémy odborné 
přípravy mají zásadní význam, a 
podporuje iniciativy Komise na podporu 
přeshraničních výměn mezi členskými 
státy; 

Or. es

Pozměňovací návrh 379
Josefa Andrés Barea

Návrh usnesení
Bod 43 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

43c. zdůrazňuje, že splnění cíle, jímž je 
zachování a rozvoj konkurenceschopného 
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evropského průmyslu, nelze zakládat na 
nízkých mzdových nákladech a flexibilitě 
pracovní síly, málo rozvinutých systémech 
sociálního zabezpečení a odborné 
přípravě zaměřené výlučně na 
přizpůsobivost pracovníků;

Or. es

Pozměňovací návrh 380
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 44

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44. zdůrazňuje, že strategie RISE je 
příležitostí pro stabilní zaměstnanost 
s dobrými pracovními příležitostmi a 
důstojnou mzdou; poukazuje na nezbytnost 
uzavírat partnerství se zúčastněnými 
stranami, zejména se sociálními partnery a 
organizacemi mládeže, v souvislosti se 
začleňováním mladých lidí mezi pracovní 
sílu; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zintenzivnily sociální dialog;

44. zdůrazňuje, že průmyslová strategie je 
příležitostí pro stabilní zaměstnanost 
s dobrými pracovními příležitostmi a 
důstojnou mzdou; poukazuje na nezbytnost 
uzavírat partnerství se zúčastněnými 
stranami, zejména se sociálními partnery a 
organizacemi mládeže, v souvislosti se 
začleňováním mladých lidí mezi pracovní 
sílu; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zintenzivnily sociální dialog; vyzývá 
Komisi, aby na své úrovni podporovala 
úlohu sociálních partnerů a zohledňovala 
při tom rozdíly mezi jednotlivými 
vnitrostátními systémy; vyzývá sociální 
partnery, aby se v případech, kdy je to 
možné, zapojovali do sociálního dialogu 
na úrovni EU s cílem vytvářet smluvní 
vztahy včetně dohod a provádět tyto 
dohody v souladu s čl. 155 Smlouvy o 
fungování Evropské unie (SFEU);

Or. fr

Pozměňovací návrh 381
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 44
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44. zdůrazňuje, že strategie RISE je 
příležitostí pro stabilní zaměstnanost 
s dobrými pracovními příležitostmi a 
důstojnou mzdou; poukazuje na nezbytnost 
uzavírat partnerství se zúčastněnými 
stranami, zejména se sociálními partnery a 
organizacemi mládeže, v souvislosti se 
začleňováním mladých lidí mezi pracovní 
sílu; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zintenzivnily sociální dialog;

44. zdůrazňuje, že strategie RISE je 
příležitostí pro stabilní zaměstnanost 
s dobrými pracovními příležitostmi a 
důstojnou mzdou; poukazuje na nezbytnost 
uzavírat partnerství se zúčastněnými 
stranami, zejména se sociálními partnery, 
komorami a organizacemi mládeže, 
v souvislosti se začleňováním mladých lidí 
mezi pracovní sílu; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby zintenzivnily sociální 
dialog; je přesvědčen, že účast sociálních 
partnerů v co možná nejranější fázi 
legislativních postupů by měla veliký 
přínos;

Or. en

Pozměňovací návrh 382
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 44

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44. zdůrazňuje, že strategie RISE je
příležitostí pro stabilní zaměstnanost 
s dobrými pracovními příležitostmi a 
důstojnou mzdou; poukazuje na nezbytnost 
uzavírat partnerství se zúčastněnými 
stranami, zejména se sociálními partnery a 
organizacemi mládeže, v souvislosti se 
začleňováním mladých lidí mezi pracovní 
sílu; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zintenzivnily sociální dialog;

44. zdůrazňuje, že opatření pro 
reindustrializaci Evropy jsou příležitostí 
pro stabilní zaměstnanost s dobrými 
pracovními příležitostmi a důstojnou 
mzdou; poukazuje na nezbytnost uzavírat 
partnerství se zúčastněnými stranami, 
zejména se sociálními partnery a 
organizacemi mládeže, v souvislosti se 
začleňováním mladých lidí mezi pracovní 
sílu; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zintenzivnily sociální dialog;

Or. sl

Pozměňovací návrh 383
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 44
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44. zdůrazňuje, že strategie RISE je 
příležitostí pro stabilní zaměstnanost 
s dobrými pracovními příležitostmi a 
důstojnou mzdou; poukazuje na nezbytnost 
uzavírat partnerství se zúčastněnými 
stranami, zejména se sociálními partnery a 
organizacemi mládeže, v souvislosti se 
začleňováním mladých lidí mezi pracovní 
sílu; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zintenzivnily sociální dialog;

44. zdůrazňuje, že strategie RISE je 
příležitostí pro stabilní zaměstnanost 
s dobrými pracovními příležitostmi a 
důstojnou mzdou; poukazuje na nezbytnost 
uzavírat partnerství se zúčastněnými 
stranami, zejména se sociálními partnery a 
organizacemi mládeže, v souvislosti se 
začleňováním mladých lidí mezi pracovní 
sílu; vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zintenzivnily sociální dialog s jednotlivými 
průmyslovými odvětvími a podniky;

Or. fr


