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Pozměňovací návrh 384
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 44 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44a. konstatuje, že přechod k 
nízkouhlíkovému hospodářství nepovede 
pouze k vytvoření nových pracovních míst 
v nových hospodářských odvětvích, ale 
mohl by vést také ke ztrátě pracovních 
míst v méně udržitelných oborech 
činnosti; je proto třeba vytvořit a posílit 
nástroje, které umožní včasné předjímání 
změn a zaručí tak hladký přechod z 
jednoho zaměstnání ke druhému;

Or. en

Pozměňovací návrh 385
Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 44 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44a. zdůrazňuje, že strategie RISE by se 
měla řídit principem „stejná mzda za 
stejnou práci“ s cílem zajistit jak rovnost 
pohlaví na pracovišti, tak rovnost 
podmínek pro zaměstnance s různými 
druhy smluv;

Or. en

Pozměňovací návrh 386
Judith A. Merkies
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Návrh usnesení
Bod 44 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44a. podtrhuje důležitost celoživotního 
kariérního poradenství, jehož ústředním 
bodem je celoživotní vzdělávání; domnívá 
se, že zaměstnavatelům by měla být 
uložena odpovědnost za aktivní přípravu 
zaměstnanců při zaměstnání;

Or. nl

Pozměňovací návrh 387
Evelyne Gebhardt

Návrh usnesení
Bod 44 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

44b. domnívá se, že další rozvoj svobody 
pohybu pracovníků, jenž by byl zajišťován 
pomocí nástrojů, jako je vzájemné 
uznávání profesních kvalifikací 
a celoživotní učení, především pro 
zranitelné pracovníky, představuje velký 
potenciál pro zmírnění nedostatku 
kvalifikované pracovní síly a nastartování 
růstu podporujícího začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 388
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 45

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. konstatuje, že strategie RISE si vyžádá
širší a lepší přístup ke školením, 
celoživotnímu učení, odbornému a 
vysokoškolskému vzdělávání 

45. konstatuje, že opatření si vyžádají širší 
a lepší přístup ke školením, celoživotnímu 
učení, odbornému a vysokoškolskému 
vzdělávání připravenému na budoucnost, 
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připravenému na budoucnost, větší důraz 
na obory STEM (přírodní vědy, 
technologie, inženýrství a matematika), 
podporu podnikání a náležitou síť 
sociálního zabezpečení spolu s politikou 
druhých šancí;

větší důraz na obory STEM (přírodní vědy, 
technologie, inženýrství a matematika), 
podporu podnikání a náležitou síť 
sociálního zabezpečení spolu s politikou 
druhých šancí; důležitou úlohu by v tomto 
ohledu měly plnit programy a nástroje 
EU, jako je Horizont 2020 a Evropský 
inovační a technologický institut (EIT);  

Or. sl

Pozměňovací návrh 389
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 45

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. konstatuje, že strategie RISE si vyžádá 
širší a lepší přístup ke školením, 
celoživotnímu učení, odbornému a 
vysokoškolskému vzdělávání 
připravenému na budoucnost, větší důraz 
na obory STEM (přírodní vědy, 
technologie, inženýrství a matematika), 
podporu podnikání a náležitou síť 
sociálního zabezpečení spolu s politikou 
druhých šancí;

45. konstatuje, že strategie RISE si vyžádá 
širší a lepší přístup ke školením, 
celoživotnímu učení, odbornému a 
vysokoškolskému vzdělávání 
připravenému na budoucnost, větší důraz 
na obory STEM (přírodní vědy, 
technologie, inženýrství a matematika), 
zvláště pak s ohledem na ženy, podporu 
podnikání, například v podobě jeho 
zahrnutí do školních osnov, a náležitou síť 
sociálního zabezpečení spolu s politikou 
druhých šancí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 390
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 45

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. konstatuje, že strategie RISE si vyžádá 
širší a lepší přístup ke školením, 

45. konstatuje, že strategie RISE si vyžádá 
širší a lepší přístup ke školením, 
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celoživotnímu učení, odbornému a 
vysokoškolskému vzdělávání 
připravenému na budoucnost, větší důraz 
na obory STEM (přírodní vědy, 
technologie, inženýrství a matematika), 
podporu podnikání a náležitou síť 
sociálního zabezpečení spolu s politikou 
druhých šancí;

celoživotnímu učení, odbornému a 
vysokoškolskému vzdělávání 
připravenému na budoucnost, větší důraz 
na obory STEM (přírodní vědy, 
technologie, inženýrství a matematika), 
rozvoj systémů přípravy při zaměstnání a 
učňovských stáží, podporu podnikání a 
náležitou síť sociálního zabezpečení spolu 
s politikou druhých šancí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 391
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 45

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45. konstatuje, že strategie RISE si vyžádá 
širší a lepší přístup ke školením, 
celoživotnímu učení, odbornému a 
vysokoškolskému vzdělávání 
připravenému na budoucnost, větší důraz 
na obory STEM (přírodní vědy, 
technologie, inženýrství a matematika), 
podporu podnikání a náležitou síť 
sociálního zabezpečení spolu s politikou 
druhých šancí;

45. konstatuje, že tato průmyslová 
strategie si vyžádá širší a lepší přístup ke 
školením, celoživotnímu učení, odbornému 
a vysokoškolskému vzdělávání 
připravenému na budoucnost, větší důraz 
na obory STEM (přírodní vědy, 
technologie, inženýrství a matematika), 
podporu podnikání a náležitou síť 
sociálního zabezpečení spolu s politikou 
druhých šancí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 392
Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 45 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

45a. zdůrazňuje, že v průmyslu je třeba 
zabránit tradičně nerovnovážnému 
postavení žen a mužů; domnívá se, že tuto 
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nerovnováhu je třeba odstranit, aby tak 
ženy i muži měli plnohodnotné uplatnění 
na trhu práce, částečně i s ohledem na 
demografické problémy, před kterými nyní 
EU stojí;

Or. sv

Pozměňovací návrh 393
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 46

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. poukazuje na to, že je třeba rozšířit 
demokratizaci pracovišť a že pracovníci 
by měli mít individuální právo na školení;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 394
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 46

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. poukazuje na to, že je třeba rozšířit 
demokratizaci pracovišť a že pracovníci 
by měli mít individuální právo na školení;

vypouští se

Or. sl

Pozměňovací návrh 395
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 46
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. poukazuje na to, že je třeba rozšířit 
demokratizaci pracovišť a že pracovníci 
by měli mít individuální právo na školení;

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 396
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 46

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. poukazuje na to, že je třeba rozšířit 
demokratizaci pracovišť a že pracovníci by 
měli mít individuální právo na školení;

46. poukazuje na to, že informace a 
konzultace na pracovišti jsou jedním ze 
základních práv, které stanoví Smlouva, a 
že evropské rady zaměstnanců upravené  
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2009/38/ES ze dne 6. května 2009 o 
zřízení evropské rady zaměstnanců nebo 
vytvoření postupu pro informování 
zaměstnanců a projednání se zaměstnanci 
v podnicích působících na úrovni 
Společenství a skupinách podniků 
působících na úrovni Společenství za 
účelem zastoupení zájmů zaměstnanců na 
úrovni společností a případně v dozorčích 
orgánech evropských společností na 
základě směrnice Rady 2001/86/ES ze dne 
8. října 2001, kterou se doplňuje statut 
evropské společnosti s ohledem na 
zapojení zaměstnanců, představují 
platformu, která má umožnit 
demokratizaci pracovišť v evropských 
společnostech s přeshraniční působností, 
a že pracovníci by měli mít individuální 
právo na školení;

Or. en
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Pozměňovací návrh 397
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 46

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. poukazuje na to, že je třeba rozšířit 
demokratizaci pracovišť a že pracovníci by 
měli mít individuální právo na školení;

46. je přesvědčen, že organizace práce 
vedená myšlenkou ústředního postavení 
člověka (založená na inovacích na 
pracovišti, na rozvoji schopností, na 
tvůrčích a samostatných pracovnících a 
na týmové práci) představuje důležitou 
hodnotu, která se podílí na sociální 
(pracovní podmínky) a hospodářské 
výkonnosti (produktivita, inovativnost) 
společností; poukazuje na to, že je třeba 
rozšířit demokratizaci pracovišť a že 
pracovníci by měli mít individuální právo 
na školení;

Or. en

Pozměňovací návrh 398
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 46

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. poukazuje na to, že je třeba rozšířit 
demokratizaci pracovišť a že pracovníci by 
měli mít individuální právo na školení;

46. poukazuje na to, že je třeba rozšířit 
demokratizaci pracovišť a že pracovníci by 
měli mít přístup k průběžné odborné 
přípravě, která zajistí, že budou se svými 
dovednostmi stále v předstihu před 
rostoucími nároky daného odvětví a že se 
dokáží přizpůsobovat novému trhu, anebo 
budou v případě nadbytečnosti 
uplatnitelní i v jiném průmyslovém 
odvětví;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 399
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 46

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. poukazuje na to, že je třeba rozšířit 
demokratizaci pracovišť a že pracovníci by 
měli mít individuální právo na školení;

46. poukazuje na to, že je třeba rozšířit 
demokratizaci pracovišť a že pracovníci by 
měli mít individuální právo na školení; 
podotýká, že zaměstnavatelé i pracovníci 
nesou společnou odpovědnost za 
celoživotní učení;

Or. en

Pozměňovací návrh 400
Jens Rohde

Návrh usnesení
Bod 46

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46. poukazuje na to, že je třeba rozšířit 
demokratizaci pracovišť a že pracovníci by 
měli mít individuální právo na školení;

46. poukazuje na to, že je třeba rozšířit 
demokratizaci pracovišť, a na důležitost 
odborné přípravy pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 46 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46a. zdůrazňuje, že aktivní účast zástupců 
pracovníků a odborových svazů na 
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důležitých podnikových rozhodnutích 
napomáhá stabilitě, inovativním 
schopnostem a dlouhodobým obchodním 
vyhlídkám;

Or. de

Pozměňovací návrh 402
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 46 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

46a. vyzývá Komisi, aby podpořila 
zachování svérázu mistrovských řemesel 
ve vysoce náročných kulturních a tvůrčích 
odvětvích, která významnou měrou 
přispívají k tvorbě pracovních míst 
v Evropě a která jsou založena na 
tvořivosti, vynikající kvalitě práce, znalosti 
technických postupů a celoživotním 
učení;

Or. en

Pozměňovací návrh 403
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 47

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

47. vyzývá Komisi, aby úzce 
spolupracovala s členskými státy na návrhu 
střednědobé a dlouhodobé prognózy 
týkající se dovedností, které budou třeba
na trhu práce;

47. vyzývá Komisi, aby úzce 
spolupracovala s členskými státy na návrhu 
střednědobé a dlouhodobé prognózy 
týkající se dovedností, které budou 
potřebné na trhu práce, například 
vytvořením evropských rad pro 
průmyslové dovednosti;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 404
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 47

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

47. vyzývá Komisi, aby úzce 
spolupracovala s členskými státy na návrhu 
střednědobé a dlouhodobé prognózy 
týkající se dovedností, které budou třeba
na trhu práce;

47. vyzývá Komisi, aby úzce 
spolupracovala s členskými státy a 
příslušnými sociálními partnery 
v jednotlivých odvětvích na návrhu 
střednědobé a dlouhodobé prognózy 
týkající se dovedností, které budou 
potřebné na trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 405
Josefa Andrés Barea

Návrh usnesení
Bod 47 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

47a. zdůrazňuje, že v zájmu podpory 
mezinárodní mobility by se přeshraniční 
uznávání dovedností a kvalifikací mělo 
stát normou;

Or. es

Pozměňovací návrh 406
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 48 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

48a. vyzývá členské státy, aby se zabývaly 
řešením nedostatků v oblasti 
elektronických dovedností na všech 
úrovních vzdělávání a prostřednictvím 
celoživotního učení, neboť rozvoj 
informačních a komunikačních 
technologií může mít z dlouhodobého 
hlediska velký vliv na rozmáhající se 
průmyslová odvětví v oblastech, jako je 
energetická účinnost, plány ochrany 
životního prostředí, bezpečnostní cíle a 
další využití komunikačních možností 
(např. účinné a inteligentní dopravní 
systémy, systémy komunikace mezi lidmi, 
mezi lidmi a stroji a mezi stroji navzájem);

Or. en

Pozměňovací návrh 407
Josefa Andrés Barea

Návrh usnesení
Bod 48 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

48a. domnívá se, že podpora kvalifikované 
pracovní síly dává Evropě velkou výhodu 
a je významnou hnací silou rozvojových 
investic do výzkumu a vývoje; žádá, aby 
byla věnována zvláštní pozornost podpoře 
vzdělávání s cílem vytvořit výzkumná 
střediska, která budou v mezinárodním 
měřítku na špičkové akademické úrovni;

Or. es

Pozměňovací návrh 408
Marian-Jean Marinescu
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Návrh usnesení
Bod 48 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

48b. vyzývá Komisi, aby podpořila rozvoj a 
zavádění průmyslových technologií (jako 
jsou inovativní navazující služby a 
aplikace spojené s projektem Galileo, 
které využívají informace získané 
z vesmíru) se zřetelem k potřebě 
překlenout prostor mezi výzkumem a 
tržním uplatněním a k 
interdisciplinárnímu výzkumu a 
inovacím;

Or. en

Pozměňovací návrh 409
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 49

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49. je přesvědčen, že vytvoření 
vnitrostátních platforem STEM k výměně 
osvědčených postupů by mohlo být 
prospěšné při stanovování cílů v oblasti 
STEM;

49. vyzývá členské státy, aby s podporou 
Komise zvážily možnosti, jak v rámci 
vnitrostátních cílů zvýšit počet studentů 
studujících obory STEM (přírodní vědy, 
technologie, inženýrství a matematika), 
tak jako je tomu v Nizozemsku; domnívá 
se, že v souvislosti se stanovováním cílů 
v oblasti STEM by mohlo být přínosné 
vytvoření vnitrostátních platforem STEM, 
které by umožňovaly výměnu osvědčených 
postupů mezi regiony, univerzitami a 
průmyslem; zdůrazňuje, že ve školách a v 
rámci programů odborné přípravy by v 
této souvislosti mělo být podporováno také 
osvojování základních dovedností v oblasti 
IKT; je přesvědčen, že vytvoření 
vnitrostátních platforem STEM k výměně 
osvědčených postupů by mohlo být 
prospěšné při stanovování cílů v oblasti 
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STEM;

Or. en

Pozměňovací návrh 410
Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 49

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49. je přesvědčen, že vytvoření 
vnitrostátních platforem STEM k výměně
osvědčených postupů by mohlo být 
prospěšné při stanovování cílů v oblasti 
STEM;

49. je přesvědčen, že vytvoření 
vnitrostátních platforem STEM k výměně 
osvědčených postupů by mohlo být 
prospěšné při stanovování cílů v oblasti 
STEM; domnívá se rovněž, že evropské 
platformy by v případě svého zřízení 
mohly mít velký význam pro koordinaci a 
spolupráci vnitrostátních platforem na 
evropské úrovni;

Or. sv

Pozměňovací návrh 411
Zofija Mazej Kukovič

Návrh usnesení
Bod 49

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49. je přesvědčen, že vytvoření 
vnitrostátních platforem STEM k výměně 
osvědčených postupů by mohlo být 
prospěšné při stanovování cílů v oblasti 
STEM;

49. je přesvědčen, že vytvoření 
vnitrostátních platforem STEM k výměně 
osvědčených postupů by mohlo být 
prospěšné při stanovování cílů v oblasti 
STEM; zdůrazňuje, že inženýrské a 
informační technologie představují do 
budoucna nejodolnější sféry 
zaměstnanosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 412
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 49

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49. je přesvědčen, že vytvoření 
vnitrostátních platforem STEM k výměně 
osvědčených postupů by mohlo být 
prospěšné při stanovování cílů v oblasti 
STEM;

49. je přesvědčen, že vytvoření 
vnitrostátních, regionálních a evropských
platforem STEM k výměně osvědčených 
postupů by mohlo být prospěšné při 
stanovování cílů v oblasti STEM;

Or. sl

Pozměňovací návrh 413
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 49 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

49a. upozorňuje na potřebu motivovat 
mladé lidi k tomu, aby svou profesní 
dráhu budovali v oblasti STEM a naplno 
v ní rozvinuli své nadání, tvořivost, 
energii a produktivitu;

Or. ro

Pozměňovací návrh 414
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 50

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

50. zdůrazňuje, že je důležité zvýšit 
dobrovolnou mobilitu mezi mladými lidmi 
pomocí prosazování programu Erasmus 

50. zdůrazňuje, že je důležité zvýšit 
dobrovolnou mobilitu mezi mladými lidmi 
pomocí prosazování programu Erasmus 
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pro všechny a odstranění stávajících 
překážek přeshraniční učňovské přípravy a 
stáží a pomocí posílení přenositelnosti 
důchodových nároků, pracovních práv a 
práv na sociální ochranu po celé EU;

pro všechny a odstranění stávajících 
překážek přeshraniční učňovské přípravy a 
stáží a pomocí posílení přenositelnosti 
důchodových nároků, pracovních práv a 
práv na sociální ochranu po celé EU; 
zdůrazňuje, že výrazně rozšířen by měl být 
zejména program Erasmus pro mladé 
podnikatele, na který by měly být 
vyčleněny další dostatečné prostředky ze 
systému záruk pro mladé lidi.

Or. de

Pozměňovací návrh 415
Konrad Szymański, Giles Chichester, Evžen Tošenovský

Návrh usnesení
Bod 52

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

52. vítá rozhodnutí provést systém záruk 
pro mladé lidi a podporovat alianci pro 
učňovskou přípravu; vyzývá průmysl, aby 
poskytl kvalitní pracovní místa nebo stáže 
pro mladé lidi, je-li to možné, a vytvořil 
kvalitní stáže s důstojnou mzdou;

52. vítá ambice spojené se systémem záruk 
pro mladé lidi a ochotu členských států 
poskytnout finanční prostředky na 
snižování nezaměstnanosti mezi mladými 
lidmi; vítá podporu aliance pro učňovskou 
přípravu a vyzývá členské státy a průmysl, 
aby se společným úsilím podílely na 
rozvoji a podpoře odborných praxí pro
perspektivní uchazeče;

Or. en

Pozměňovací návrh 416
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 52

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

52. vítá rozhodnutí provést systém záruk 
pro mladé lidi a podporovat alianci pro 
učňovskou přípravu; vyzývá průmysl, aby 

52. poukazuje na skutečnost, že 
v některých členských státech není 
učňovská praxe v dostatečné míře 
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poskytl kvalitní pracovní místa nebo stáže 
pro mladé lidi, je-li to možné, a vytvořil 
kvalitní stáže s důstojnou mzdou;

integrální součástí politiky zaměstnanosti; 
vítá rozhodnutí provést systém záruk pro 
mladé lidi a podporovat alianci pro 
učňovskou přípravu; vyzývá průmysl, aby 
poskytl kvalitní pracovní místa nebo stáže 
pro mladé lidi, je-li to možné; naléhavě 
vyzývá členské státy, aby se zasadily o 
zvýšení přitažlivosti systémů učňovské 
přípravy, a to jednak pro společnosti 
formou daňových pobídek, jednak pro 
mladé lidi snížením věkové hranice 
způsobilosti v případech, kdy je takové 
opatření nezbytné;

Or. fr

Pozměňovací návrh 417
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 52

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

52. vítá rozhodnutí provést systém záruk 
pro mladé lidi a podporovat alianci pro 
učňovskou přípravu; vyzývá průmysl, aby 
poskytl kvalitní pracovní místa nebo stáže 
pro mladé lidi, je-li to možné, a vytvořil
kvalitní stáže s důstojnou mzdou;

52. vřele vítá rozhodnutí provést systém 
záruk pro mladé lidi a iniciativy ve 
prospěch mládeže; vítá rovněž zahájení 
činnosti Evropské aliance pro učňovskou 
přípravu; naléhavě žádá celou 
průmyslovou obec, aby se v maximální 
míře zasadila o zajištění kvalitního 
vzdělávání a odborné přípravy pro mladé 
lidi a vytvořila kvalitní stáže s důstojnou 
mzdou, které umožní co nejrychlejší 
získání pracovního místa;

Or. fr

Pozměňovací návrh 418
Gaston Franco
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Návrh usnesení
Bod 52

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

52. vítá rozhodnutí provést systém záruk 
pro mladé lidi a podporovat alianci pro 
učňovskou přípravu; vyzývá průmysl, aby 
poskytl kvalitní pracovní místa nebo stáže 
pro mladé lidi, je-li to možné, a vytvořil 
kvalitní stáže s důstojnou mzdou;

52. vítá rozhodnutí provést systém záruk 
pro mladé lidi a zahájit činnost Evropské 
aliance pro učňovskou přípravu, která 
chce v rámci celé Unie usilovat 
zvyšováním počtu možností kvalitnější 
učňovské přípravy o zmírnění 
nezaměstnanosti mladých lidí; vyzývá 
zúčastněné strany, aby přijaly vhodná 
opatření, která alianci umožní dosáhnout 
konkrétních výsledků; vyzývá průmysl, 
aby poskytl kvalitní pracovní místa nebo 
stáže pro mladé lidi, je-li to možné, a 
vytvořil kvalitní stáže s důstojnou mzdou;

Or. fr

Pozměňovací návrh 419
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 52

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

52. vítá rozhodnutí provést systém záruk 
pro mladé lidi a podporovat alianci pro 
učňovskou přípravu; vyzývá průmysl, aby 
poskytl kvalitní pracovní místa nebo stáže 
pro mladé lidi, je-li to možné, a vytvořil 
kvalitní stáže s důstojnou mzdou;

52. vítá rozhodnutí provést systém záruk 
pro mladé lidi a podporovat alianci pro 
učňovskou přípravu; vyzývá Komisi, aby
vypracovala společné ukazatele sociálních 
investic, zejména v souvislosti 
s problémem nezaměstnanosti mladých 
lidí; vyzývá průmysl, aby se na úrovni 
příslušných členských států aktivně 
podílel na provádění systému záruk pro 
mladé lidi, aby poskytl kvalitní pracovní 
místa nebo stáže pro mladé lidi, je-li to 
možné, a vytvořil kvalitní stáže s důstojnou 
mzdou;

Or. en
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Pozměňovací návrh 420
Zofija Mazej Kukovič

Návrh usnesení
Bod 52

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

52. vítá rozhodnutí provést systém záruk 
pro mladé lidi a podporovat alianci pro 
učňovskou přípravu; vyzývá průmysl, aby 
poskytl kvalitní pracovní místa nebo stáže 
pro mladé lidi, je-li to možné, a vytvořil 
kvalitní stáže s důstojnou mzdou;

52. vítá rozhodnutí provést systém záruk 
pro mladé lidi a podporovat alianci pro 
učňovskou přípravu, zejména v oblasti 
inženýrství a informačních technologií; 
vyzývá průmysl, aby poskytl kvalitní 
pracovní místa nebo stáže pro mladé lidi, 
je-li to možné, a vytvořil kvalitní stáže 
s důstojnou mzdou;

Or. en

Pozměňovací návrh 421
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 53

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

53. zdůrazňuje, že členské státy se 
solidním systémem odborné přípravy měly 
během krize relativně odolné trhy práce; 
vyzývá všechny členské státy, aby tyto 
systémy přezkoumaly a zavedly je spolu se 
sociálními partnery; poukazuje na problém 
harmonizace systému ECVET se systémem 
ECTS;

53. zdůrazňuje, že členské státy se 
solidním systémem odborné přípravy měly 
během krize relativně odolné trhy práce; 
vyzývá všechny členské státy, aby tyto 
systémy přezkoumaly a zavedly je spolu se 
sociálními partnery; poukazuje na problém 
harmonizace evropského systému kreditů 
pro odborné vzdělávání a přípravu 
(ECVET) s evropským systémem přenosu 
a akumulace kreditů (ECTS);

Or. fr
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Pozměňovací návrh 422
Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 53

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

53. zdůrazňuje, že členské státy se 
solidním systémem odborné přípravy měly 
během krize relativně odolné trhy práce; 
vyzývá všechny členské státy, aby tyto 
systémy přezkoumaly a zavedly je spolu se 
sociálními partnery; poukazuje na problém 
harmonizace systému ECVET se systémem 
ECTS;

53. zdůrazňuje, že členské státy se 
solidním systémem odborné přípravy měly 
během krize relativně odolné trhy práce; 
vyzývá všechny členské státy, aby tyto 
systémy přezkoumaly a zavedly je spolu se 
sociálními partnery; poukazuje na problém 
harmonizace systému ECVET se systémem 
ECTS; podtrhuje rovněž význam 
srovnatelnosti a větší slučitelnosti různých 
vnitrostátních systémů odborné přípravy 
pro usnadnění mobility pracovníků na 
trhu práce v rámci příslušných kategorií 
zaměstnání;

Or. sv

Pozměňovací návrh 423
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 53

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

53. zdůrazňuje, že členské státy se 
solidním systémem odborné přípravy měly 
během krize relativně odolné trhy práce; 
vyzývá všechny členské státy, aby tyto 
systémy přezkoumaly a zavedly je spolu se 
sociálními partnery; poukazuje na problém 
harmonizace systému ECVET se systémem 
ECTS;

53. zdůrazňuje, že členské státy se 
solidním systémem odborné přípravy měly 
během krize relativně odolné trhy práce; 
vyzývá všechny členské státy, aby tyto 
systémy přezkoumaly a zavedly je spolu se 
sociálními partnery a dalšími 
zainteresovanými subjekty, jako jsou 
komory; poukazuje na problém 
harmonizace systému ECVET se systémem 
ECTS;

Or. en
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Pozměňovací návrh 424
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 53 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

53a. vyzývá členské státy, aby ve
spolupráci se sociálními partnery vytvořily 
a realizovaly programy profesního 
poradenství pro mladé lidi v 
přírodovědných a technických oborech s 
cílem podporovat rozvoj životaschopného 
a udržitelného hospodářství a také 
realizovat opatření ke zvýšení 
informovanosti a povědomí 
o ekologických a environmentálních 
otázkách, a to jak v rámci formálního 
vzdělávacího systému, tak v rámci 
opatření místních a regionálních orgánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 425
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 54

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

54. je přesvědčen, že je možné zlepšit 
obraz odborného vzdělávání a přípravy 
jejich spojením s možným přechodem na 
vysokou školu nebo na jiný způsob 
vysokoškolského vzdělávání;

54. je přesvědčen, že je možné zlepšit 
obraz odborného vzdělávání a přípravy 
jejich spojením s možným přechodem na 
vysokou školu nebo na jiný způsob 
vysokoškolského vzdělávání; podtrhuje 
význam zlepšování vzdělávacích 
dovedností pro zlepšení kvality rozvoje 
nových výrobních dovedností, a to i 
prostřednictvím opatření EU, jejichž cílem 
bude normalizace politiky v oblasti 
lidských zdrojů počínajíc základní 
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odbornou přípravou; 

Or. it

Pozměňovací návrh 426
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 54

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

54. je přesvědčen, že je možné zlepšit 
obraz odborného vzdělávání a přípravy 
jejich spojením s možným přechodem na 
vysokou školu nebo na jiný způsob 
vysokoškolského vzdělávání;

54. je přesvědčen, že je možné zlepšit 
obraz odborného vzdělávání a přípravy 
jejich spojením s možným přechodem na 
vysokou školu nebo na jiný způsob 
vysokoškolského vzdělávání; konstatuje, 
že spolu s tím je nezbytné i to, aby členské 
státy přiznaly kvalifikacím získaným 
v rámci vysoce kvalitního odborného 
vzdělávání a odborné přípravy vyšší 
úroveň klasifikace v národních rámcích 
kvality;

Or. en

Pozměňovací návrh 427
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 54

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

54. je přesvědčen, že je možné zlepšit 
obraz odborného vzdělávání a přípravy
jejich spojením s možným přechodem na 
vysokou školu nebo na jiný způsob 
vysokoškolského vzdělávání;

54. je přesvědčen, že je třeba vrátit se k 
odbornému technickému vzdělávání (v 
podobě pětiletého technického učení) a 
k odborné přípravě na vyšším než pouze 
středoškolském stupni, která bude pro 
studenty spojena s možností následného 
přechodu na vysokou školu nebo na jiný 
způsob vysokoškolského vzdělávání;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 428
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 54

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

54. je přesvědčen, že je možné zlepšit 
obraz odborného vzdělávání a přípravy 
jejich spojením s možným přechodem na 
vysokou školu nebo na jiný způsob 
vysokoškolského vzdělávání;

54. je přesvědčen, že je třeba zlepšit obraz 
odborného vzdělávání a přípravy nejen 
zdůrazňováním jejich vlastní hodnoty, ale 
také jejich spojením s možným přechodem 
na vysokou školu nebo na jiný způsob 
vysokoškolského vzdělávání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 429
Reinhard Bütikofer

Návrh usnesení
Bod 56

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

56. žádá členské státy, aby v dialogu se 
sociálními partnery zvážily politiky, které 
by umožnily zavést během hospodářského 
poklesu pružnější pracovní dobu;

56. žádá členské státy, aby v dialogu se 
sociálními partnery a příslušnými 
zainteresovanými subjekty zvážily 
politiky, které by umožnily zavést během 
hospodářského poklesu pružnější pracovní 
dobu;

Or. en

Pozměňovací návrh 430
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 56 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

56a. navrhuje, aby na pořadu jednání 
příští trojstranné sociální vrcholné 
schůzky o růstu a zaměstnanosti podle 
článku 152 Smlouvy o fungování 
Evropské unie byl i bod týkající se toho, 
aby do nákladové ceny bylo započítáváno i 
sbližování minimálních sociálních 
standardů; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 431
Josefa Andrés Barea

Návrh usnesení
Bod 56 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

56a. poukazuje na přímý vztah mezi 
energetickou a průmyslovou politikou, a 
zdůrazňuje proto, že je naléhavě zapotřebí 
dopracovat se k evropské energetické 
politice, která bude zahrnovat inteligentní 
energetické sítě a která zabrání 
roztříštěnému rozvoji vnitřního trhu 
s energií;

Or. es

Pozměňovací návrh 432
Herbert Reul

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Změna v oblasti zdrojů a energie za 
účelem průmyslového obratu

Energetická politika a efektivnější 
evropský průmysl
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Or. de

Pozměňovací návrh 433
Franck Proust

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Změna v oblasti zdrojů a energie za 
účelem průmyslového obratu

Politika v oblasti zdrojů a energie za 
účelem průmyslového obratu

Or. fr

Pozměňovací návrh 434
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 56 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

56a. vítá evropskou iniciativu v oblasti 
surovin (RMI), evropské inovační 
partnerství v oblasti surovin a jeho 
strategický prováděcí plán; vyzývá Komisi, 
aby se zaměřila na zabezpečení druhého 
pilíře evropské iniciativy v oblasti surovin, 
zejména na podporu dodávek surovin ze 
zemí Evropské unie; vyzývá Komisi, aby 
co nejrychleji předložila další opatření, 
která povedou k harmonizaci pravidel a 
postupů udělování licencí k těžbě surovin 
v Evropské unii;

Or. de

Pozměňovací návrh 435
Paul Rübig
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Návrh usnesení
Bod 56 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

56b. zdůrazňuje, že ochrana životního 
prostředí a těžba surovin nejsou v Evropě 
v žádném rozporu, protože v evropských 
odvětvích těžebního průmyslu se dodržují 
normy, které jsou nejpřísnější na světě; 
vyzývá Komisi, aby stávající zdroje 
surovin začlenila do jednotné koncepce 
územního plánování podobné soustavě 
Natura 2000 a aby zmapovala místa, kde 
se tyto zdroje nacházejí; vyzývá k tomu, 
aby byl za tímto účelem zřízení evropský 
geologický ústav;

Or. de

Pozměňovací návrh 436
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 57

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

57. zdůrazňuje skutečnost, že zdroje a 
energie jsou základem strategie RISE; 
zastává k oběma z nich přístup na bázi 
cenové dostupnosti – udržitelnosti –
přístupnosti;

57. zdůrazňuje skutečnost, že zdroje a 
energie jsou základem strategie RISE, 
neboť spolehlivé a dostupné ceny energie 
a surovin, jakož i bezpečnost jejich 
dodávek, mají zásadní význam pro 
mezinárodní konkurenceschopnost; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly 
aktivní opatření proti nadměrným cenám 
v energetickém odvětví;

Or. de

Pozměňovací návrh 437
Vittorio Prodi
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Návrh usnesení
Bod 57

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

57. zdůrazňuje skutečnost, že zdroje a 
energie jsou základem strategie RISE; 
zastává k oběma z nich přístup na bázi 
cenové dostupnosti – udržitelnosti –
přístupnosti;

57. zdůrazňuje skutečnost, že zdroje a 
energie jsou základem strategie RISE; 
zastává k oběma z nich přístup na bázi 
cenové dostupnosti – udržitelnosti –
přístupnosti, jehož cílem je odstranit 
závislost růstu na využívání většího 
množství surovin;

Or. en

Pozměňovací návrh 438
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 57

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

57. zdůrazňuje skutečnost, že zdroje a 
energie jsou základem strategie RISE; 
zastává k oběma z nich přístup na bázi 
cenové dostupnosti – udržitelnosti –
přístupnosti;

57. zdůrazňuje skutečnost, že zdroje a 
energie jsou základem strategie RISE; 
zastává k oběma z nich integrovaný
přístup, který za prioritu považuje jejich 
cenovou dostupnost, současně však 
zohledňuje také potřebu udržitelnosti a 
přístupnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 439
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 57

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

57. zdůrazňuje skutečnost, že zdroje a 
energie jsou základem strategie RISE; 

57. zdůrazňuje skutečnost, že zdroje a 
energie jsou základem této průmyslové
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zastává k oběma z nich přístup na bázi 
cenové dostupnosti – udržitelnosti –
přístupnosti;

strategie; zastává k oběma z nich přístup na 
bázi cenové dostupnosti – udržitelnosti –
přístupnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 440
Zbigniew Ziobro

Návrh usnesení
Bod 57 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

57a. vyzývá Komisi, aby zvážila možnost 
dočasného pozastavení platnosti 
ustanovení klimatického a energetického 
balíčku, a to zejména v zemích, které byly 
významně zasaženy hospodářskou krizí a 
poklesem průmyslové výroby;

Or. pl

Pozměňovací návrh 441
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 57 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

57a. zdůrazňuje, že kontinentální 
průmyslová politika se musí zakládat na 
evropské strategii, která usnadní integraci 
evropského trhu s energií, rozvoj 
energetických infrastruktur, snížení 
nákladů na energii a nezávislost Unie na 
třetích zemích;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 442
Josefa Andrés Barea

Návrh usnesení
Bod 57 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

57a. podtrhuje význam zajištění 
konkurenceschopného a transparentního 
trhu s energií, který nebude ovlivňován 
nerovnováhami mezi členskými státy a 
který umožní snadný přístup k bezpečné, 
udržitelné, cenově dostupné a spolehlivé 
energii;

Or. es

Pozměňovací návrh 443
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 57 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

57a. vyzývá k provádění jednotné 
ambiciózní energetické politiky, která 
bude zároveň realistická a progresivní a 
bude postupovat s ohledem na 
zabezpečení investic;
  

Or. fr

Pozměňovací návrh 444
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 57 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

57b. zdůrazňuje, že dostupnost surovin je 
klíčová pro možnosti rozvoje evropského 
průmyslu, a varuje před tím, že bez 
některých klíčových surovin nebude 
možný budoucí rozvoj většiny 
strategických průmyslových odvětví 
v Evropě (jaderného průmyslu, 
vesmírného programu, letectví, medicíny, 
IT, nových materiálů, vojenského 
vybavení a výzbroje atd.);  vyzývá proto 
Komisi, aby hájila zájmy EU  týkající se 
bezpečnosti dodávek v rámci jejích vztahů 
se třetími zeměmi a jejích obchodních 
dohod;

Or. fr

Pozměňovací návrh 445
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 58

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

58. vítá plán pro účinné využívání zdrojů; 
vyzývá Komisi, aby začlenila cíle politiky 
v oblasti odpadů do evropského semestru 
a národních programů reforem; žádá 
Komisi, aby dále rozvinula odvětvová 
měřítka účinného využívání zdrojů, 
zejména pro účely veřejných zakázek;
žádá Komisi, aby podporovala strategii 3R 
(snížení množství, opětovné použití, 
recyklace); zdůrazňuje význam systému 
celosvětové certifikace pro první fázi 
zpracování nebezpečného odpadu a 
materiálů OEEZ; poukazuje na to, že 
v některých členských státech existují 
příslušné systémy sběru a recyklace 
odpadu z výstavby;

58. vítá plán pro účinné využívání zdrojů;
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Or. de

Pozměňovací návrh 446
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 58

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

58. vítá plán pro účinné využívání zdrojů; 
vyzývá Komisi, aby začlenila cíle politiky 
v oblasti odpadů do evropského semestru 
a národních programů reforem; žádá 
Komisi, aby dále rozvinula odvětvová 
měřítka účinného využívání zdrojů, 
zejména pro účely veřejných zakázek; žádá 
Komisi, aby podporovala strategii 3R 
(snížení množství, opětovné použití, 
recyklace); zdůrazňuje význam systému 
celosvětové certifikace pro první fázi 
zpracování nebezpečného odpadu a 
materiálů OEEZ; poukazuje na to, že 
v některých členských státech existují 
příslušné systémy sběru a recyklace 
odpadu z výstavby;

58. vítá plán pro účinné využívání zdrojů; 
žádá Komisi, aby dále rozvinula odvětvová 
měřítka účinného využívání zdrojů, 
zejména pro účely veřejných zakázek; žádá 
Komisi, aby podporovala strategii 3R 
(snížení množství, opětovné použití, 
recyklace); zdůrazňuje význam systému 
celosvětové certifikace pro první fázi 
zpracování nebezpečného odpadu a 
materiálů OEEZ; poukazuje na to, že 
v některých členských státech existují 
příslušné systémy sběru a recyklace 
odpadu z výstavby;

Or. en

Pozměňovací návrh 447
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Bod 58

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

58. vítá plán pro účinné využívání zdrojů; 
vyzývá Komisi, aby začlenila cíle politiky 
v oblasti odpadů do evropského semestru a 
národních programů reforem; žádá Komisi, 
aby dále rozvinula odvětvová měřítka 
účinného využívání zdrojů, zejména pro 
účely veřejných zakázek; žádá Komisi, aby 

58. vítá plán pro účinné využívání zdrojů; 
vyzývá Komisi, aby začlenila cíle politiky 
v oblasti odpadů do evropského semestru a 
v návaznosti na přezkoumání národních 
programů reforem do doporučení pro 
jednotlivé země; žádá Komisi, aby dále 
rozvinula odvětvová měřítka účinného 
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podporovala strategii 3R (snížení množství, 
opětovné použití, recyklace); zdůrazňuje 
význam systému celosvětové certifikace 
pro první fázi zpracování nebezpečného 
odpadu a materiálů OEEZ; poukazuje na 
to, že v některých členských státech 
existují příslušné systémy sběru a 
recyklace odpadu z výstavby;

využívání zdrojů, zejména pro účely 
veřejných zakázek; žádá Komisi, aby 
podporovala strategii 3R (snížení množství, 
opětovné použití, recyklace); zdůrazňuje 
význam systému celosvětové certifikace 
pro první fázi zpracování nebezpečného 
odpadu a pro odpadní elektrická a 
elektronická zařízení (OEEZ); poukazuje 
na to, že v některých členských státech 
existují příslušné systémy sběru a 
recyklace odpadu z výstavby, které jsou 
náležitým způsobem financovány;  

Or. fr

Pozměňovací návrh 448
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 58

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

58. vítá plán pro účinné využívání zdrojů; 
vyzývá Komisi, aby začlenila cíle politiky 
v oblasti odpadů do evropského semestru a 
národních programů reforem; žádá Komisi, 
aby dále rozvinula odvětvová měřítka 
účinného využívání zdrojů, zejména pro 
účely veřejných zakázek; žádá Komisi, aby 
podporovala strategii 3R (snížení množství, 
opětovné použití, recyklace); zdůrazňuje 
význam systému celosvětové certifikace 
pro první fázi zpracování nebezpečného 
odpadu a materiálů OEEZ; poukazuje na 
to, že v některých členských státech 
existují příslušné systémy sběru a 
recyklace odpadu z výstavby;

58. vítá plán pro účinné využívání zdrojů; 
zdůrazňuje, že v případě klíčových zdrojů, 
jako je voda, je třeba řešit problém jejich 
nedostatku; vyzývá Komisi, aby začlenila 
cíle politiky v oblasti odpadů do 
evropského semestru a národních 
programů reforem; žádá Komisi, aby dále 
rozvinula odvětvová měřítka účinného 
využívání zdrojů, zejména pro účely 
veřejných zakázek; žádá Komisi, aby 
podporovala strategii 3R (snížení množství, 
opětovné použití, recyklace); zdůrazňuje 
význam systému celosvětové certifikace 
pro první fázi zpracování nebezpečného 
odpadu a materiálů OEEZ; poukazuje na 
to, že v některých členských státech 
existují příslušné systémy sběru a 
recyklace odpadu z výstavby;

Or. en
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Pozměňovací návrh 449
Vittorio Prodi

Návrh usnesení
Bod 58

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

58. vítá plán pro účinné využívání zdrojů; 
vyzývá Komisi, aby začlenila cíle politiky 
v oblasti odpadů do evropského semestru a 
národních programů reforem; žádá Komisi, 
aby dále rozvinula odvětvová měřítka 
účinného využívání zdrojů, zejména pro 
účely veřejných zakázek; žádá Komisi, aby 
podporovala strategii 3R (snížení 
množství, opětovné použití, recyklace); 
zdůrazňuje význam systému celosvětové 
certifikace pro první fázi zpracování 
nebezpečného odpadu a materiálů OEEZ; 
poukazuje na to, že v některých členských 
státech existují příslušné systémy sběru a 
recyklace odpadu z výstavby;

58. vítá plán pro účinné využívání zdrojů; 
vyzývá Komisi, aby začlenila cíle politiky 
v oblasti odpadů do evropského semestru a 
národních programů reforem; žádá Komisi, 
aby dále rozvinula odvětvová měřítka 
účinného využívání zdrojů, zejména pro 
účely veřejných zakázek; žádá Komisi, aby 
široce uplatňovala strategii 3R (snížení 
množství, opětovné použití, recyklace), mj. 
s ohledem na omezení vývozu důležitých 
surovin; zdůrazňuje význam systému 
celosvětové certifikace pro první fázi 
zpracování nebezpečného odpadu a 
materiálů OEEZ; poukazuje na to, že 
v některých členských státech existují 
příslušné systémy sběru a recyklace 
odpadu z výstavby;

Or. en

Pozměňovací návrh 450
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 58

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

58. vítá plán pro účinné využívání zdrojů; 
vyzývá Komisi, aby začlenila cíle politiky 
v oblasti odpadů do evropského semestru 
a národních programů reforem; žádá 
Komisi, aby dále rozvinula odvětvová 
měřítka účinného využívání zdrojů, 
zejména pro účely veřejných zakázek; žádá 
Komisi, aby podporovala strategii 3R 

58. vítá plán pro účinné využívání zdrojů; 
žádá Komisi, aby dále rozvinula odvětvová 
měřítka účinného využívání zdrojů, 
zejména pro účely veřejných zakázek; žádá 
Komisi, aby podporovala strategii 3R 
(snížení množství, opětovné použití, 
recyklace); zdůrazňuje význam systému 
celosvětové certifikace pro první fázi 
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(snížení množství, opětovné použití, 
recyklace); zdůrazňuje význam systému 
celosvětové certifikace pro první fázi 
zpracování nebezpečného odpadu a 
materiálů OEEZ; poukazuje na to, že 
v některých členských státech existují 
příslušné systémy sběru a recyklace 
odpadu z výstavby;

zpracování nebezpečného odpadu a 
materiálů OEEZ; poukazuje na to, že 
v některých členských státech existují 
příslušné systémy sběru a recyklace 
odpadu z výstavby;

Or. sl

Pozměňovací návrh 451
Holger Krahmer, Jürgen Creutzmann

Návrh usnesení
Bod 58 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

58a. se znepokojením poukazuje na 
neustále se zvyšující rozdíly v nákladech 
na energii mezi Evropou a jejími 
mezinárodními konkurenty; vyzývá 
Komisi, aby se ve všech svých budoucích 
návrzích týkajících se politiky v oblasti 
klimatu a energetiky zabývala jejich 
účinkem na ceny energie, a tedy i na 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu, zvláště pak jeho energeticky 
náročných odvětví, a aby od návrhů, které 
by měly nepříznivý vliv na růst, upustila;

Or. de

Pozměňovací návrh 452
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 58 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

58a. vyzývá Komisi, aby s ohledem na 
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možnosti recyklace a účinnost začala i na 
suroviny uplatňovat přístup založený na 
ekodesignu; vyzývá Komisi, aby se v rámci 
svého přezkumu politiky v oblasti odpadů 
a akčního plánu výstavby zaměřila také 
na demontování staveb a jejich likvidaci 
s cílem zvýšit objem sběru a náležité 
třídění cenného odpadu; domnívá se, že 
systémy sběru a recyklace odpadu 
z výstavby, jako je například nizozemský 
systém VRN, by mohly sloužit jako určitý 
vzor i pro jiné členské státy; žádá, aby 
byla přijata opatření, která povedou k 
postupnému rušení skládek a která zamezí 
nelegálnímu vývozu;

Or. en

Pozměňovací návrh 453
Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 58 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

58a. podtrhuje potenciál spočívající 
v přechodu k hospodářství založenému ve 
větší míře na využívání biomasy, neboť
například surové materiály z lesů mohou 
plnit významnou úlohu v rámci výroby 
energie z obnovitelných zdrojů a v rámci 
udržitelné průmyslové výroby;

Or. sv

Pozměňovací návrh 454
Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 58 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

58a. poukazuje na skutečnost, že vysoké 
ceny energie v EU jsou důležitým 
činitelem oslabujícím 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu; zdůrazňuje, že je třeba provést 
analýzy faktorů ovlivňujících cenu 
energie v EU;

Or. pl

Pozměňovací návrh 455
Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 58 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

58b. zdůrazňuje, že cíle strategie RISE lze 
dosáhnout jedině za předpokladu 
soudržnosti průmyslové, energetické a 
klimatické politiky;

Or. pl

Pozměňovací návrh 456
Zbigniew Ziobro

Návrh usnesení
Bod 59

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

vyzývá k okamžitému provedení směrnice 
o energetické účinnosti a národních 
akčních plánů; žádá EU, aby navázala na 
Reulovu zprávu o energii z obnovitelných 
zdrojů a stanovila v této oblasti 
ambiciózní cíl do roku 2030;

vypouští se

Or. pl
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Pozměňovací návrh 457
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 59

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

59. vyzývá k okamžitému provedení 
směrnice o energetické účinnosti a 
národních akčních plánů; žádá EU, aby 
navázala na Reulovu zprávu o energii 
z obnovitelných zdrojů a stanovila v této 
oblasti ambiciózní cíl do roku 2030;

59. vyzývá k okamžitému provedení 
směrnice o energetické účinnosti a 
národních akčních plánů a k zavedení 
náležitých finančních pobídek na jejich 
podporu; vyzývá ke stanovení blokové 
výjimky pro všechny systémy energetické 
účinnosti, které byly Komisi nahlášeny 
v rámci vnitrostátních akčních plánů 
energetické účinnosti; je přesvědčen, že 
členské státy by měly vypracovat 
ambiciózní strategie, které by se 
zaměřovaly především na renovaci 
stávajícího stavebního fondu; zdůrazňuje, 
že agendu v oblasti zvyšování účinnosti by 
mohly dále podpořit i finanční nástroje, 
jako jsou tarify výkupních cen pro 
energetickou účinnost; žádá EU, aby 
navázala na Reulovu zprávu o energii z 
obnovitelných zdrojů a stanovila v této 
oblasti ambiciózní cíl do roku 2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 458
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 59

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

59. vyzývá k okamžitému provedení 
směrnice o energetické účinnosti a 
národních akčních plánů; žádá EU, aby 
navázala na Reulovu zprávu o energii 

59. vyzývá k okamžitému provedení 
směrnice o energetické účinnosti a 
národních akčních plánů; žádá Komisi, aby 
před stanovením jakýchkoli cílů prováděla 
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z obnovitelných zdrojů a stanovila v této 
oblasti ambiciózní cíl do roku 2030;

hloubkové studie rentability a návratnosti 
nákladů se zřetelem k obnovitelným 
zdrojům energie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 459
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 59

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

59. vyzývá k okamžitému provedení 
směrnice o energetické účinnosti a 
národních akčních plánů; žádá EU, aby 
navázala na Reulovu zprávu o energii 
z obnovitelných zdrojů a stanovila v této 
oblasti ambiciózní cíl do roku 2030;

59. vyzývá k okamžitému provedení 
směrnice o energetické účinnosti a 
národních akčních plánů; žádá EU, aby 
navázala na Reulovu zprávu o energii z 
obnovitelných zdrojů a vypracovala 
jednotná kritéria nákladově efektivní 
evropské výroby pro energii 
z obnovitelných zdrojů; zdůrazňuje, že 
spolehlivé a bezpečné dodávky energie za 
dostupnou cenu mají zásadní význam pro 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu;

Or. de

Pozměňovací návrh 460
Eija-Riitta Korhola

Návrh usnesení
Bod 59

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

59. vyzývá k okamžitému provedení 
směrnice o energetické účinnosti a 
národních akčních plánů; žádá EU, aby 
navázala na Reulovu zprávu o energii 
z obnovitelných zdrojů a stanovila v této 

59. vyzývá k okamžitému provedení 
směrnice o energetické účinnosti a 
národních akčních plánů; 
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oblasti ambiciózní cíl do roku 2030;

Or. fi

Pozměňovací návrh 461
Gaston Franco

Návrh usnesení
Bod 59

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

59. vyzývá k okamžitému provedení 
směrnice o energetické účinnosti a 
národních akčních plánů; žádá EU, aby 
navázala na Reulovu zprávu o energii 
z obnovitelných zdrojů a stanovila v této 
oblasti ambiciózní cíl do roku 2030;

59. vyzývá k okamžitému provedení 
směrnice o energetické účinnosti a 
národních akčních plánů; žádá EU, aby 
navázala na Reulovu zprávu o energii z 
obnovitelných zdrojů; naléhavě vyzývá 
Komisi, aby vytvořila návrh právního 
rámce pro evropskou energetickou a
klimatickou politiku do roku 2030, který 
by podpořil střednědobé a dlouhodobé 
investice do snižování emisí uhlíku, 
energetické účinnosti a energie 
z obnovitelných zdrojů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 462
Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 59

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

59. vyzývá k okamžitému provedení 
směrnice o energetické účinnosti a 
národních akčních plánů; žádá EU, aby 
navázala na Reulovu zprávu o energii 
z obnovitelných zdrojů a stanovila v této 
oblasti ambiciózní cíl do roku 2030;

59. vyzývá k okamžitému provedení 
směrnice o energetické účinnosti a 
národních akčních plánů; žádá EU, aby 
navázala na Reulovu zprávu o energii 
z obnovitelných zdrojů a stanovila v této 
oblasti ambiciózní cíl do roku 2030; 
podtrhuje význam jasně stanovených a 
dlouhodobých cílů v oblasti klimatu pro 
to, aby podniky mohly investovat, a to 
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zejména v zelených odvětvích;

Or. sv

Pozměňovací návrh 463
Konrad Szymański, Giles Chichester, Evžen Tošenovský

Návrh usnesení
Bod 59

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

59. vyzývá k okamžitému provedení 
směrnice o energetické účinnosti a 
národních akčních plánů; žádá EU, aby 
navázala na Reulovu zprávu o energii 
z obnovitelných zdrojů a stanovila v této 
oblasti ambiciózní cíl do roku 2030;

59. vyzývá k okamžitému provedení 
směrnice o energetické účinnosti a 
národních akčních plánů; žádá EU, aby 
navázala na Reulovu zprávu o energii 
z obnovitelných zdrojů a aby v souvislosti 
s plněním našich cílů v oblasti klimatu a 
energetiky do roku 2030 uplatňovala 
technologicky neutrální přístup;

Or. en

Pozměňovací návrh 464
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 59

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

59. vyzývá k okamžitému provedení 
směrnice o energetické účinnosti a 
národních akčních plánů; žádá EU, aby 
navázala na Reulovu zprávu o energii 
z obnovitelných zdrojů a stanovila v této 
oblasti ambiciózní cíl do roku 2030;

59. vyzývá k okamžitému provedení 
směrnice o energetické účinnosti a 
národních akčních plánů; žádá EU, aby 
navázala na Reulovu zprávu o energii 
z obnovitelných zdrojů;

Or. sl

Pozměňovací návrh 465
Konrad Szymański
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Návrh usnesení
Bod 59

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

59. vyzývá k okamžitému provedení 
směrnice o energetické účinnosti a 
národních akčních plánů; žádá EU, aby 
navázala na Reulovu zprávu o energii 
z obnovitelných zdrojů a stanovila v této 
oblasti ambiciózní cíl do roku 2030;

59. vyzývá k okamžitému provedení 
směrnice o energetické účinnosti a 
národních akčních plánů; žádá EU, aby 
navázala na Reulovu zprávu o energii 
z obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 466
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 59

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

59. vyzývá k okamžitému provedení 
směrnice o energetické účinnosti a 
národních akčních plánů; žádá EU, aby 
navázala na Reulovu zprávu o energii 
z obnovitelných zdrojů a stanovila v této 
oblasti ambiciózní cíl do roku 2030;

59. vyzývá k okamžitému provedení 
směrnice o energetické účinnosti a 
národních akčních plánů; žádá EU, aby 
navázala na Reulovu zprávu o energii 
z obnovitelných zdrojů a stanovila v této 
oblasti ambiciózní cíl do roku 2030, který 
bude platit pro celou EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 467
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 59 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

59a. vyzývá k co nejrychlejšímu provedení 
směrnice o energetické účinnosti budov a 
národních akčních plánů; naléhavě 
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vyzývá členské státy, aby pokud možno co 
nejdříve přijaly definici budov, jejichž 
spotřeba energie se blíží nule, a aby 
urychlily provádění národních plánů 
s cílem zvýšit počet budov, jejichž spotřeba 
energie se blíží nule;

Or. ro

Pozměňovací návrh 468
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 59 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

59a. žádá, aby pro energii z obnovitelných 
zdrojů byly neprodleně přijaty pokyny a 
návrhy týkající se trhu s kapacitou;

Or. de

Pozměňovací návrh 469
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 60

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

60. vyzývá Komisi, aby znovu 
přezkoumala podmínky dlouhodobých 
energetických smluv;

60. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
přezkoumaly všechny plynárenské 
smlouvy založené na zastaralých 
mechanismech tvorby cen – zejména pak 
mechanismech založených na principu 
indexování podle ceny ropy, jejichž 
důsledkem jsou vysoké spotřebitelské 
ceny, a naléhavě Komisi vyzývá, aby se 
podílela na hledání možností změny 
smluvních podmínek a usnadnění 
přechodu k pružnějším alternativám;
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Or. en

Pozměňovací návrh 470
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 60

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

60. vyzývá Komisi, aby znovu 
přezkoumala podmínky dlouhodobých 
energetických smluv;

60. vyzývá Komisi, aby znovu 
přezkoumala podmínky dlouhodobých 
energetických smluv a zvážila možnosti, 
jak dosáhnout zrušení vazby na 
indexování podle ceny surové ropy, což by 
pak vedlo k tvorbě cen na základě uzlů a k 
otevření vnitřního trhu větší hospodářské 
soutěži; 

Or. en

Pozměňovací návrh 471
Zbigniew Ziobro

Návrh usnesení
Bod 60 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

60a. vyzývá Komisi, aby pečlivě 
monitorovala negativní dopady opatření 
přijímaných v rámci klimatické a 
energetické politiky EU na evropský 
průmysl, zvláště pak v odvětvích, která 
produkují velké množství uhlíku; vyzývá 
Komisi, aby vypracovala zprávu o rizicích 
vyplývajících z přesouvání zdrojů emisí 
CO2 v Evropě, ve které by věnovala 
zvláštní pozornost zemím střední a 
východní Evropy;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 472
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 60 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

60a. upozorňuje na velice důležitou úlohu 
energeticky náročných průmyslových 
odvětví produkujících nepostradatelné 
základní materiály, jako je ocel, cement, 
chemické látky, kovy či papír, ve kterých 
je cena energie hlavní nákladovou 
položkou; zdůrazňuje, že v těchto 
průmyslových odvětví hrozí riziko 
přesouvání zdrojů emisí CO2, a že je proto 
nutné přijmout zvláštní předběžná 
opatření, která zabrání dalšímu zvyšování 
nákladů a umožní zachování globální 
konkurenceschopnosti evropské 
energeticky účinné výroby;

Or. de

Pozměňovací návrh 473
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 60 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

60a. žádá Komisi, aby co nejdříve 
předložila další posouzení a začlenila do 
něj návrhy doporučených opatření, jimiž 
by bylo možné předejít riziku úniku 
uhlíku v důsledku přemístění výrobních 
zařízení mimo EU, a které by se 
soustředily zejména na další scénáře 
vývoje v případě, že další celosvětová 
opatření v oblasti snížení emisí uhlíku 
budou jen omezená, nebo nebudou 
přijímána žádná;

Or. en



PE516.812v01-00 46/62 AM\1000766CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 474
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 60 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

60b. upozorňuje na nové trendy 
projevující se v globálních cenách 
energie, které jsou přímo vázané na 
hledání nekonvenčních ložisek ropy a 
plynu v USA i jinde a na jejich těžbu; 
konstatuje, že nižší ceny energie v USA 
umožnily nové průmyslové investice; 
zdůrazňuje, že významná ložiska tohoto 
druhu se podle předpokladů nacházejí i 
v Evropě a že hledání těchto domácích 
zdrojů energie a jejich těžba nabízí 
mimořádné příležitosti i pro evropský 
průmysl;  

Or. de

Pozměňovací návrh 475
Romana Jordan

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Strategie RISE pro oblast jihu Opatření pro reindustrializaci jižní 
Evropy

Or. sl

Pozměňovací návrh 476
Konrad Szymański
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Návrh usnesení
Dílčí nadpis 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 Strategie RISE pro oblast jihu Strategie RISE pro oblast jižní, střední a 
východní Evropy

Or. en

Pozměňovací návrh 477
Adam Gierek

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Strategie RISE pro oblast jihu Strategie RISE pro oblast jižní Evropy a 
pro oblast střední a východní Evropy

Or. pl

Pozměňovací návrh 478
Jean-Pierre Audy

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Strategie RISE pro oblast jihu Průmyslová strategie pro oblast jižní 
Evropy

Or. fr

Pozměňovací návrh 479
Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 7
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Strategie RISE pro oblast jihu Strategie RISE pro oblast jižní a východní 
Evropy

Or. pl

Pozměňovací návrh 480
Kent Johansson

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 Strategie RISE pro oblast jihu Strategie RISE pro celou Evropu

Or. sv

Pozměňovací návrh 481
Zofija Mazej Kukovič

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Strategie RISE pro oblast jihu Regionální strategie RISE

Or. en

Pozměňovací návrh 482
Josefa Andrés Barea

Návrh usnesení
Bod 60 a (nový) (za dílčím nadpisem ‚Strategie RISE pro oblast jihu‘)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

60a. poukazuje na to, že je naléhavě 
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zapotřebí provést opatření na podporu 
průmyslových odvětví, která jsou nejhůře 
postižena krizí a mezinárodní konkurencí; 
doporučuje, aby tvorbu pracovních míst 
do budoucna provázela opatření 
zaměřená na zachování stávajících 
pracovních míst v tradičních odvětvích;

Or. es

Pozměňovací návrh 483
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 61

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

61. je zastáncem multiregionálního 
přístupu k průmyslové politice, který 
obnoví udržitelný růst upadajících 
hospodářství; podporuje strategii s vysokou
přidanou hodnotou, pokud jde o integraci 
jižních hospodářství do světových 
hodnotových řetězců;

61. je zastáncem multiregionálního 
přístupu k průmyslové politice, který 
obnoví udržitelný růst upadajících 
hospodářství; podporuje strategii s vysokou 
přidanou hodnotou, pokud jde o integraci 
jižních hospodářství do světových 
hodnotových řetězců; domnívá se, že v této 
souvislosti mají velký význam strategie 
inteligentní specializace a že současné 
silné stránky průmyslu potřebují podporu 
v podobě rozsáhlejších inovací a větší 
specializace; je přesvědčen, že s ohledem 
na zpřístupnění zdrojů financování je 
třeba vytvořit investiční strategii pro 
oblast jihu;

Or. en

Pozměňovací návrh 484
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 61

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

61. je zastáncem multiregionálního 61. je zastáncem multiregionálního 
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přístupu k průmyslové politice, který 
obnoví udržitelný růst upadajících 
hospodářství; podporuje strategii s vysokou 
přidanou hodnotou, pokud jde o integraci 
jižních hospodářství do světových 
hodnotových řetězců;

přístupu k průmyslové politice, který 
obnoví udržitelný růst upadajících 
hospodářství či hospodářství, která jsou 
nejvíce vystavena rizikům spojeným se 
změnami v průmyslové základně; 
podporuje strategii s vysokou přidanou 
hodnotou, pokud jde o integraci 
jihoevropských, středoevropských a 
východoevropských  hospodářství do 
světových hodnotových řetězců;

Or. en

Pozměňovací návrh 485
Zofija Mazej Kukovič

Návrh usnesení
Bod 61

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

61. je zastáncem multiregionálního 
přístupu k průmyslové politice, který 
obnoví udržitelný růst upadajících 
hospodářství; podporuje strategii s vysokou 
přidanou hodnotou, pokud jde o integraci 
jižních hospodářství do světových 
hodnotových řetězců;

61. je zastáncem multiregionálního 
přístupu k průmyslové politice, který 
obnoví udržitelný růst upadajících 
hospodářství; podporuje strategii s vysokou 
přidanou hodnotou, pokud jde o integraci 
regionálních hospodářství do světových 
hodnotových řetězců;

Or. en

Pozměňovací návrh 486
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 61 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

61a. vyzývá Komisi, aby zajistila vytvoření 
stabilního rámce pro zabezpečení dodávek 
energie v nadcházejících desetiletích, aby 
tak byla zaručena bezpečnost investic a 
umožněna opatření na podporu udržitelné 
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konkurenceschopnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 487
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 62

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

62. konstatuje, že jih EU ovlivňuje jeho 
periferní umístění; vyzývá Komisi, aby 
podpořila plnou integraci infrastruktur 
jižních hospodářství, a zdůrazňuje, že je 
třeba tomu přizpůsobit nástroj pro 
propojení Evropy;

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 488
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 62

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

62. konstatuje, že jih EU ovlivňuje jeho 
periferní umístění; vyzývá Komisi, aby 
podpořila plnou integraci infrastruktur 
jižních hospodářství, a zdůrazňuje, že je 
třeba tomu přizpůsobit nástroj pro 
propojení Evropy;

62. konstatuje, že jih EU ovlivňuje jeho 
periferní umístění; vyzývá Komisi, aby 
podpořila plnou integraci infrastruktur 
jižních hospodářství; žádá, aby se zvýšil 
objem investic do dopravní infrastruktury 
a logistiky, neboť se jedná o strategicky 
významné statky, které přispívají 
k mobilitě zboží, a tím i ke 
konkurenceschopnosti průmyslu; vítá 
nový program „nástroj pro propojení 
Evropy“ a vyzývá evropské orgány a 
členské státy, aby zaručily financování v 
potřebné výši a zjednodušily 
administrativní postupy s cílem dosáhnout 
intenzivnějšího rozvoje partnerství 
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veřejného a soukromého sektoru, 
financování projektů a projektových 
dluhopisů; vybízí Komisi, aby v zájmu 
skutečného dobudování vnitřního trhu 
sestavila komplexní plán ve prospěch 
logistiky nákladní dopravy, průmyslu a 
distribuce (tzv. obchodní logistiky);

Or. en

Pozměňovací návrh 489
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 62

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

62. konstatuje, že jih EU ovlivňuje jeho 
periferní umístění; vyzývá Komisi, aby 
podpořila plnou integraci infrastruktur 
jižních hospodářství, a zdůrazňuje, že je 
třeba tomu přizpůsobit nástroj pro 
propojení Evropy;

62. konstatuje, že jih EU ovlivňuje jeho 
periferní umístění a že nedostatek dobře 
propojené infrastruktury potřebné úrovně 
má nepříznivý vliv na jeho schopnost 
obstát v hospodářské soutěži na vnitřním 
trhu Unie i za jejími hranicemi; vyzývá 
Komisi, aby podpořila plnou integraci 
infrastruktur jižních hospodářství, zejména 
v oblasti železniční dopravy, energetiky a 
IKT, a zdůrazňuje, že je třeba tomu 
přizpůsobit nástroj pro propojení Evropy; 
vyjadřuje politování nad skutečností, že 
Pyrenejský poloostrov není plně 
integrovanou součástí evropských 
energetických a železničních trhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 490
Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 62
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

62. konstatuje, že jih EU ovlivňuje jeho 
periferní umístění; vyzývá Komisi, aby 
podpořila plnou integraci infrastruktur 
jižních hospodářství, a zdůrazňuje, že je 
třeba tomu přizpůsobit nástroj pro 
propojení Evropy;

62. vyzývá Komisi, aby podpořila plnou 
integraci infrastruktur periferních oblastí 
EU, a zdůrazňuje, že je třeba tomu 
přizpůsobit nástroj pro propojení Evropy; 
konstatuje, že tato podpora je obzvláště 
důležitá pro některé jižní oblasti Evropy, 
se zbytkem Unie však musí být lépe 
propojeny také oblasti severní, kde se 
nachází velký podíl přírodních zdrojů 
Unie;

Or. sv

Pozměňovací návrh 491
Rachida Dati

Návrh usnesení
Bod 62

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

62. konstatuje, že jih EU ovlivňuje jeho 
periferní umístění; vyzývá Komisi, aby 
podpořila plnou integraci infrastruktur 
jižních hospodářství, a zdůrazňuje, že je 
třeba tomu přizpůsobit nástroj pro 
propojení Evropy;

62. konstatuje, že jih EU ovlivňuje jeho 
periferní umístění; vyzývá Komisi, aby 
podpořila plnou integraci infrastruktur 
jižních hospodářství, a zdůrazňuje, že je 
třeba tomu přizpůsobit nástroj pro 
propojení Evropy; poukazuje rovněž na to, 
že je důležité, aby rozvoj energetické 
infrastruktury probíhal ve spolupráci 
s partnerskými zeměmi regionu, které 
nejsou členskými státy EU; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 492
Konrad Szymański

Návrh usnesení
Bod 62



PE516.812v01-00 54/62 AM\1000766CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

62. konstatuje, že jih EU ovlivňuje jeho
periferní umístění; vyzývá Komisi, aby 
podpořila plnou integraci infrastruktur 
jižních hospodářství, a zdůrazňuje, že je 
třeba tomu přizpůsobit nástroj pro 
propojení Evropy;

62. konstatuje, že jih a východ EU 
ovlivňuje jejich periferní umístění; vyzývá 
Komisi, aby podpořila plnou integraci 
infrastruktur těchto hospodářství, a 
zdůrazňuje, že je třeba tomu přizpůsobit 
nástroj pro propojení Evropy;

Or. en

Pozměňovací návrh 493
Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 62

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

62. konstatuje, že jih EU ovlivňuje jeho
periferní umístění; vyzývá Komisi, aby 
podpořila plnou integraci infrastruktur 
jižních hospodářství, a zdůrazňuje, že je 
třeba tomu přizpůsobit nástroj pro 
propojení Evropy;

62. konstatuje, že jih a východ EU 
ovlivňuje jejich periferní umístění; vyzývá 
Komisi, aby podpořila plnou integraci 
infrastruktur jižních hospodářství, a 
zdůrazňuje, že je třeba tomu přizpůsobit 
nástroj pro propojení Evropy;

Or. pl

Pozměňovací návrh 494
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 62 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

62a. zdůrazňuje, že větší rozrůzněnost 
dodávek energie a využívání vlastních 
zdrojů včetně energie ze zdrojů 
obnovitelných mohou sehrát významnou 
roli v procesu znovuoživení jižních 
ekonomik; konstatuje, že jižní země jsou 
velkou měrou závislé na dovážené energii, 
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v některých případech od jediného 
dodavatele;

Or. en

Pozměňovací návrh 495
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 62 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

62b. zdůrazňuje, že jižní země platí za plyn 
nejvyšší ceny v Evropě, takže jejich 
průmysl, zejména jeho energeticky 
náročná odvětví, trpí konkurenční 
nevýhodou a je ohrožen rizikem 
přesouvání zdrojů emisí CO2;

Or. en

Pozměňovací návrh 496
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 63

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

63. zdůrazňuje význam sdílení 
osvědčených postupů a mechanismů tržní 
replikace; vítá návrhy na posílení 
spolupráce, průmyslové symbiózy a 
vytvoření sítí poradenských služeb 
v oblasti účinného využívání zdrojů;

63. zdůrazňuje význam sdílení 
osvědčených postupů a mechanismů tržní 
replikace; vítá návrhy na posílení 
spolupráce, průmyslové symbiózy a 
vytvoření sítí poradenských služeb 
v oblasti účinného využívání zdrojů; je 
přesvědčen, že snaha o průmyslovou 
symbiózu by mohla přispět k vytváření 
větších hodnot a k dosažení větší 
efektivity; poukazuje na britský model 
průmyslové symbiózy, který by mohl 
sloužit jako vzor pro další členské státy;
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Or. en

Pozměňovací návrh 497
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 63 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

63a. zdůrazňuje, že ve státech postižených 
krizí je nutno zlepšit podmínky 
poskytování úvěrů, a domnívá se, že by 
bylo možné zavést program mikroúvěrů, 
který by byl financován z prostředků 
Evropské investiční banky (EIB) nebo 
vnitrostátních rozvojových bank a který by  
malým a středním podnikům umožňoval 
plnit objednávky;

Or. en

Pozměňovací návrh 498
Kent Johansson

Návrh usnesení
Bod 63 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

63a. podtrhuje důležitost infrastruktury 
pro IKT, zejména co se týče flexibilních a 
mobilních řešení, která by umožnila 
rozvoj průmyslu i v okrajových a řídce 
osídlených oblastech;

Or. sv

Pozměňovací návrh 499
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 64

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

64. zdůrazňuje, že přeměna kapitálových 
společností na družstva byla v některých 
regionech úspěšná;

64. zdůrazňuje, že přeměna kapitálových 
společností na družstva byla v některých 
regionech úspěšná a že vedla k reálnému 
zajištění dlouhodobějšího přístupu, k 
jejich zakotvení v rámci místního 
hospodářství a k tomu, že získaly zájem na 
místním udržitelném rozvoji; konstatuje, 
že družstva jsou v EU významným 
hospodářským činitelem, o čemž svědčí 
skutečnost, že existuje více než 160 000 
družstevních podniků, které vlastní více 
než 123 milionů členů a mezi něž patří 
více než 50 000 družstevních podniků 
působících v oblasti průmyslu a služeb, jež 
zaměstnávají více než 1,4 milionu osob a 
v každém členském státě vytvářejí v 
průměru asi 5 % HDP; je proto 
přesvědčen, že v úvahu je třeba brát i 
družstevní obchodní model a že v 
příslušných politikách EU by měla být 
specifika družstev zohledňována;

Or. en

Pozměňovací návrh 500
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 64 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

64a. poukazuje na to, že jižní regiony mají 
velký potenciál rozvoje strategického 
odvětví energie z obnovitelných zdrojů; 
žádá, aby byla přijata opatření, která 
budou trhy v těchto regionech stimulovat, 
včetně opatření, která budou podněcovat k 
mikrovýrobě podniky stojící o produkci 
vlastní elektřiny a o prodej zbytkové 
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energie do sítě;

Or. en

Pozměňovací návrh 501
Franck Proust

Návrh usnesení
Bod 65

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

65. je přesvědčen, že jižní hospodářství 
mohou díky své strategické poloze těžit 
z nových vývozních trhů v oblasti 
Maghrebu; vyzývá k využití 
podnikatelského ducha migrantů 
k vytvoření podniků, které budou schopny 
se na tyto trhy dostat; vítá Misi pro růst 
místopředsedy Tajaniho; 

65. je přesvědčen, že jižní hospodářství 
mohou díky své strategické poloze těžit z 
nových vývozních trhů v oblasti jižního 
Středomoří; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby podporovaly vztahy mezi 
podniky jižního a severního Středomoří;
vítá Misi pro růst místopředsedy Tajaniho;

Or. fr

Pozměňovací návrh 502
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 65

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

65. je přesvědčen, že jižní hospodářství
mohou díky své strategické poloze těžit 
z nových vývozních trhů v oblasti 
Maghrebu; vyzývá k využití 
podnikatelského ducha migrantů 
k vytvoření podniků, které budou schopny 
se na tyto trhy dostat; vítá Misi pro růst 
místopředsedy Tajaniho;

65. je přesvědčen, že hospodářství zemí 
jižní Evropy mohou díky své strategické 
poloze těžit z nových vývozních trhů v 
oblasti Maghrebu, zatímco země východní 
Evropy mohou těžit z nových vývozních 
trhů v zemích Euroasijského 
hospodářského společenství; vyzývá k 
využití podnikatelského ducha migrantů 
z těchto zemí k vytvoření podniků, které 
budou schopny se na tyto trhy dostat; vítá 
Misi pro růst místopředsedy Tajaniho;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 503
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 65

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

65. je přesvědčen, že jižní hospodářství 
mohou díky své strategické poloze těžit 
z nových vývozních trhů v oblasti 
Maghrebu; vyzývá k využití 
podnikatelského ducha migrantů 
k vytvoření podniků, které budou schopny 
se na tyto trhy dostat; vítá Misi pro růst 
místopředsedy Tajaniho;

65. je přesvědčen, že jižní hospodářství 
mohou díky své strategické poloze nabízet 
nové příležitosti pro dovozní a vývozní 
trhy, zejména ve vztahu k Asii a
Maghrebu; vyzývá k využití 
podnikatelského ducha migrantů 
k vytvoření podniků, které budou schopny 
se na tyto trhy dostat; vítá Misi pro růst 
místopředsedy Tajaniho;

Or. en

Pozměňovací návrh 504
Jolanta Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 65

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

65. je přesvědčen, že jižní hospodářství 
mohou díky své strategické poloze těžit 
z nových vývozních trhů v oblasti 
Maghrebu; vyzývá k využití 
podnikatelského ducha migrantů 
k vytvoření podniků, které budou schopny 
se na tyto trhy dostat; vítá Misi pro růst 
místopředsedy Tajaniho;

65. je přesvědčen, že jižní a východní
hospodářství mohou díky své strategické 
poloze těžit z nových vývozních trhů 
v oblasti Maghrebu a v zemích 
Společenství nezávislých států; vyzývá 
k využití podnikatelského ducha migrantů 
k vytvoření podniků, které budou schopny 
se na tyto trhy dostat; vítá Misi pro růst 
místopředsedy Tajaniho;

Or. pl

Pozměňovací návrh 505
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 65
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

65. je přesvědčen, že jižní hospodářství 
mohou díky své strategické poloze těžit 
z nových vývozních trhů v oblasti 
Maghrebu; vyzývá k využití 
podnikatelského ducha migrantů 
k vytvoření podniků, které budou schopny 
se na tyto trhy dostat, které budou schopny 
se na tyto trhy dostat; vítá Misi pro růst 
místopředsedy Tajaniho;

65. je přesvědčen, že jižní hospodářství 
mohou díky své strategické poloze těžit 
z nových vývozních trhů v oblasti 
Maghrebu; vyzývá k využití 
podnikatelského ducha migrantů 
k vytvoření podniků, které budou schopny 
se na tyto trhy dostat; vítá Mise pro růst 
místopředsedy Tajaniho;

Or. en

Pozměňovací návrh 506
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 65 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

65a. zdůrazňuje, že geopolitické dopady 
nestability a nejistoty v severní Africe a na 
Blízkém východě, jakož i zvýšení 
nelegálního přistěhovalectví, vytvářejí 
vážné překážky pro hospodářskou (trhy 
práce) a sociální stabilitu jižní Evropy; 
poukazuje proto na potřebu evropského 
přístupu a evropské legislativy ve vztahu 
k nelegálnímu přistěhovalectví a 
opatřením týkajícím se uprchlíků; 
domnívá se v této souvislosti, že nařízení 
Dublin II musí být upraveno tak, aby 
umožňovalo spravedlivější a vyváženější 
evropské řešení, které by pomohlo snížit 
hospodářské a sociální zatížení
okrajových oblastí Evropy;

Or. en

Pozměňovací návrh 507
Herbert Reul
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Návrh usnesení
Bod 65 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

65a. zastává názor, že k větší 
konkurenceschopnosti ve prospěch 
strukturálního rozvoje Evropy by mohlo 
vést větší zaměření na silné stránky 
regionálního průmyslu a na regionální 
průmyslová uskupení; žádá, aby 
v budoucím institucionálním a 
strukturálním rozvoji Evropy byl tento 
názor náležitým způsobem zohledňován;

Or. de

Pozměňovací návrh 508
Romana Jordan

Návrh usnesení
Bod 65 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

65a. je přesvědčen, že je třeba ještě více 
posílit ekonomickou diplomacii členských 
států i Evropské služby pro vnější činnost 
a jejich vzájemné synergie;

Or. sl

Pozměňovací návrh 509
Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 65 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

65b. zastává názor, že k tomu, aby byla 
Evropská unie byla schopna vytvořit 
příznivé podmínky pro vytváření 
hodnotových řetězců, potřebuje důmyslně 
vytvořenou skladbu soukromého 
průmyslu a veřejných institucí;
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Or. de


