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Pozměňovací návrh 1
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Právní východisko -1 (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na článek 173 hlavy XVII 
Smlouvy o fungování Evropské unie 
(bývalý článek 157 Smlouvy o založení 
Evropského společenství), který se 
vztahuje na průmyslovou politiku a který 
se odvolává mimo jiné na 
konkurenceschopnost průmyslu Unie, 

Or. fr

Pozměňovací návrh 2
Hermann Winkler

Návrh usnesení
Právní východisko 3 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 23. 
září 2009, s názvem „Příprava na
budoucnost:  vývoj společné strategie pro 
klíčové technologie v EU“,

Or. de

Pozměňovací návrh 3
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Právní východisko 8 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 4. 
listopadu 2008 s názvem „Iniciativa v 
oblasti surovin – uspokojení kritických 
potřeb pro růst a zaměstnanost v Evropě” 
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(KOM(2008)0699),

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 13 a (nové) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na zprávu s názvem „Podpora 
nových obchodních modelů s přínosy 
v oblasti životního prostředí“ z listopadu 
2008, kterou nechala vypracovat Komise, 

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že globální 
hospodářská krize zásadním způsobem 
zasáhla evropský průmysl, čímž dále 
zhoršila již stávající výzvy v podobě 
procesů globalizace, změny klimatu, 
demografických změn a posunu 
k průmyslu založenému na znalostech, 
které zásadním způsobem ovlivňují rozvoj 
průmyslu, pracovní síly a výhled do 
budoucna,

A. vzhledem k tomu, že globální 
hospodářská krize zásadním způsobem 
zasáhla evropský průmysl, čímž 
znesnadnila jeho schopnost čelit výzvám 
globalizace, změnám klimatu, 
demografickým změnám a posunu 
k průmyslu založenému na znalostech, 
které zásadním způsobem ovlivňují rozvoj 
průmyslu, pracovní síly a výhled do 
budoucna,

Or. es

Pozměňovací návrh 6
Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že globální 
hospodářská krize zásadním způsobem
zasáhla evropský průmysl, čímž dále 
zhoršila již stávající výzvy v podobě 
procesů globalizace, změny klimatu, 
demografických změn a posunu 
k průmyslu založenému na znalostech, 
které zásadním způsobem ovlivňují rozvoj 
průmyslu, pracovní síly a výhled do 
budoucna,

A. vzhledem k tomu, že evropský průmysl 
byl postižen globální hospodářskou krizí, 
která dále zhoršila již stávající výzvy 
v podobě procesů globalizace, změn 
klimatu, vyčerpávání zdrojů, 
demografických změn a posunu 
k průmyslu založenému na znalostech, 
které zásadním způsobem ovlivňují rozvoj 
průmyslu, pracovní síly a výhled do 
budoucna,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že globální 
hospodářská krize zásadním způsobem 
zasáhla evropský průmysl, čímž dále 
zhoršila již stávající výzvy v podobě 
procesů globalizace, změny klimatu, 
demografických změn a posunu 
k průmyslu založenému na znalostech, 
které zásadním způsobem ovlivňují rozvoj 
průmyslu, pracovní síly a výhled do 
budoucna,

A. vzhledem k tomu, že globální 
hospodářská krize zásadním způsobem 
zasáhla evropský průmysl, čímž dále 
zhoršila již stávající výzvy v podobě 
procesů globalizace, změn klimatu, 
demografických změn a posunu 
k průmyslu založenému na znalostech a 
účinných postupech, které zásadním 
způsobem ovlivňují rozvoj průmyslu, 
pracovní síly a výhled do budoucna,

Or. el

Pozměňovací návrh 8
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že globální A. vzhledem k tomu, že globální 
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hospodářská krize zásadním způsobem 
zasáhla evropský průmysl, čímž dále 
zhoršila již stávající výzvy v podobě 
procesů globalizace, změny klimatu, 
demografických změn a posunu 
k průmyslu založenému na znalostech, 
které zásadním způsobem ovlivňují rozvoj 
průmyslu, pracovní síly a výhled do 
budoucna,

hospodářská krize zásadním způsobem 
zasáhla evropský průmysl, čímž dále 
zhoršila již stávající výzvy v podobě 
procesů globalizace, změn klimatu, 
demografických změn a posunu 
k průmyslu založenému na znalostech, 
které zásadním způsobem ovlivňují rozvoj 
průmyslu, trh práce a výhled do budoucna,

Or. de

Pozměňovací návrh 9
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že průmyslová 
politika v Evropě může uspět pouze tehdy, 
pokud bude pevně zakotvena jak v nové 
finanční struktuře sektoru, která 
podporuje investice a zabraňuje 
spekulacím, tak v makroekonomické 
politice, která vede fiskální, ekonomickou 
a rozpočtovou politiku v EU 
k udržitelnému růstu a zaměstnanosti,

Or. de

Pozměňovací návrh 10
Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. aby EU byla schopna překonat 
dopady krize a řešit tyto náročné úkoly, 
potřebuje takový přístup k průmyslové 
politice, který spojí konkurenceschopnost, 
udržitelnost a důstojné pracovní 
podmínky a který zároveň povzbudí růst 
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ekonomiky, zaměstnanosti, sníží 
zhoršování životního prostředí a zlepší 
kvalitu života,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

 Aa. vzhledem k tomu, že určitá evropská 
průmyslová odvětví jsou ve stálé krizi 
důsledkem nekalé konkurence ze třetích 
zemí, zejména v oblasti pracovněprávních 
vztahů, ochrany životního prostředí a 
ochrany duševního a průmyslového 
vlastnictví,

Or. es

Pozměňovací návrh 12
Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že evropský průmysl 
čelí zvýšené celosvětové konkurenci ze 
strany průmyslových zemí a zemí 
s transformujícím se hospodářstvím, jako 
jsou např. Čína, Indie, Brazílie, z hlediska 
přístupu ke zdrojům, technologických 
inovací, kvalifikované pracovní síly a 
taktéž z hlediska cílené a ambiciózní 
průmyslové a inovační politiky,

Or. en
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Pozměňovací návrh 13
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že vedoucí postavení 
evropského průmyslu ve světě je možné 
udržet pouze prostřednictvím nových 
technologií/procesů/řešení, výzkumu a 
vývoje, promyšleného dodavatelského 
řetězce, lepší výkonnosti, silných lidských 
zdrojů a dobré logistiky a infrastruktury, 
protože snižování nákladů není pro 
evropský průmysl správná cesta,

B. vzhledem ke strategii EU podporovat, 
využít a získat:

– silné lidské zdroje, lidský kapitál a silný 
tvůrčí potenciál,
–. nové přínosné 
technologie/procesy/řešení,
– výzkum a vývoj přizpůsobený potřebám 
udržitelného rozvoje,

– dobře fungující dodavatelský řetězec k 
zajištění vysoce kvalitních výrobků a 
služeb
–·efektivněji řízenou výrobu a řídící 
systémy,

–·účinnější logistiku a vysoce kvalitní 
infrastrukturu,
které představují jediný způsob k udržení 
vedoucího postavení evropského průmyslu 
ve světě, protože snižování nákladů není 
pro evropský průmysl správná cesta,

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že vedoucí postavení 
evropského průmyslu ve světě je možné 
udržet pouze prostřednictvím nových 
technologií/procesů/řešení, výzkumu a 
vývoje, promyšleného dodavatelského 
řetězce, lepší výkonnosti, silných lidských 
zdrojů a dobré logistiky a infrastruktury, 
protože snižování nákladů není pro 
evropský průmysl správná cesta,

B. vzhledem k tomu, že vedoucí postavení 
evropského průmyslu ve světě je možné 
udržet pouze prostřednictvím nových 
technologií/procesů/řešení, výzkumu,
vzdělání a odborné přípravy; dále 
vzhledem k potřebě promyšleného 
dodavatelského řetězce, lepší výkonnosti, 
silných lidských zdrojů, např. 
prostřednictvím aktivního zapojení 
zaměstnanců v rámci inovací a rozvoje, 
zaměření se na inovační zdroje v oblasti 
dobré logistiky a infrastruktury, protože 
snižování nákladů není pro evropský 
průmysl správná cesta,

Or. da

Pozměňovací návrh 15
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že vedoucí postavení 
evropského průmyslu ve světě je možné 
udržet pouze prostřednictvím nových 
technologií/procesů/řešení, výzkumu a 
vývoje, promyšleného dodavatelského 
řetězce, lepší výkonnosti, silných lidských 
zdrojů a dobré logistiky a infrastruktury, 
protože snižování nákladů není pro 
evropský průmysl správná cesta,

B. vzhledem k tomu, že vedoucí postavení 
evropského průmyslu ve světě je možné 
udržet pouze prostřednictvím nových 
technologií/procesů/řešení, výzkumu a 
vývoje, promyšleného dodavatelského 
řetězce, lepší výkonnosti, silných lidských 
zdrojů, logistiky a infrastruktury, které 
pomohou k upevnění vnitřního trhu,

Or. es

Pozměňovací návrh 16
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že vedoucí postavení 
evropského průmyslu ve světě je možné 
udržet pouze prostřednictvím nových 
technologií/procesů/řešení, výzkumu a 
vývoje, promyšleného dodavatelského 
řetězce, lepší výkonnosti, silných lidských 
zdrojů a dobré logistiky a infrastruktury, 
protože snižování nákladů není pro 
evropský průmysl správná cesta,

B. vzhledem k tomu, že vedoucí postavení 
evropského průmyslu ve světě je možné 
udržet pouze prostřednictvím nových
technologií/procesů/řešení, výzkumu a 
vývoje, promyšleného dodavatelského 
řetězce, lepší výkonnosti, silných lidských 
zdrojů a dobré logistiky a infrastruktury, 
protože světová konkurenceschopnost, 
posuzovaná z hlediska celkových nákladů 
na všechna průmyslová odvětví a 
ekonomické sektory znamená pro evropský 
průmysl dobrou cestu,

Or. pl

Pozměňovací návrh 17
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že vedoucí postavení 
evropského průmyslu ve světě je možné 
udržet pouze prostřednictvím nových 
technologií/procesů/řešení, výzkumu a 
vývoje, promyšleného dodavatelského 
řetězce, lepší výkonnosti, silných lidských 
zdrojů a dobré logistiky a infrastruktury, 
protože snižování nákladů není pro 
evropský průmysl správná cesta,

B. vzhledem k tomu, že vedoucí postavení 
evropského průmyslu ve světě je možné 
udržet pouze prostřednictvím nových 
technologií/procesů/řešení, výzkumu a 
vývoje, promyšleného dodavatelského 
řetězce, lepší výkonnosti, silných lidských 
zdrojů, dobré logistiky a infrastruktury a 
zajištěním rovných podmínek v oblasti 
obchodních vztahů se třetími zeměmi, 
protože snižování nákladů není pro 
evropský průmysl správná cesta,

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že vedoucí postavení 
evropského průmyslu ve světě je možné 
udržet pouze prostřednictvím nových 
technologií/procesů/řešení, výzkumu a 
vývoje, promyšleného dodavatelského 
řetězce, lepší výkonnosti, silných lidských 
zdrojů a dobré logistiky a infrastruktury, 
protože snižování nákladů není pro 
evropský průmysl správná cesta,

B. vzhledem k tomu, že vedoucí postavení 
evropského průmyslu ve světě je možné 
udržet pouze prostřednictvím nových 
technologií/procesů/řešení, výzkumu a 
vývoje, promyšleného dodavatelského 
řetězce, lepší výkonnosti, silných lidských 
zdrojů, dobré logistiky a infrastruktury a 
zajištěním rovných podmínek v oblasti 
obchodních vztahů se třetími zeměmi, 
protože snižování nákladů není pro 
evropský průmysl správná cesta,

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že vedoucí postavení 
evropského průmyslu ve světě je možné 
udržet pouze prostřednictvím nových 
technologií/procesů/řešení, výzkumu a 
vývoje, promyšleného dodavatelského 
řetězce, lepší výkonnosti, silných lidských 
zdrojů a dobré logistiky a infrastruktury, 
protože snižování nákladů není pro 
evropský průmysl správná cesta,

B. vzhledem k tomu, že vedoucí postavení 
evropského průmyslu ve světě je možné 
udržet pouze prostřednictvím nových 
technologií/procesů/řešení, výzkumu a 
vývoje, promyšleného dodavatelského 
řetězce, lepší výkonnosti, silných lidských 
zdrojů, dobré logistiky a infrastruktury a 
rovnocenných podmínek v oblasti 
obchodních vztahů se třetími zeměmi, 
protože snižování nákladů není pro 
evropský průmysl správná cesta,

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že vedoucí postavení 
evropského průmyslu ve světě je možné 
udržet pouze prostřednictvím nových 
technologií/procesů/řešení, výzkumu a 
vývoje, promyšleného dodavatelského 
řetězce, lepší výkonnosti, silných lidských 
zdrojů a dobré logistiky a infrastruktury, 
protože snižování nákladů není pro 
evropský průmysl správná cesta,

B. vzhledem k tomu, že vedoucí postavení 
evropského průmyslu ve světě je možné 
udržet pouze prostřednictvím nových 
technologií/procesů/řešení, výzkumu a 
vývoje, promyšleného dodavatelského 
řetězce, lepší výkonnosti, silných lidských 
zdrojů, dobré logistiky a infrastruktury, 
zlepšení a rozvoje infrastruktury tam, kde 
prozatím neexistuje, protože snižování 
nákladů není pro evropský průmysl 
správná cesta,

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že vedoucí postavení 
evropského průmyslu ve světě je možné 
udržet pouze prostřednictvím nových 
technologií/procesů/řešení, výzkumu a 
vývoje, promyšleného dodavatelského 
řetězce, lepší výkonnosti, silných lidských 
zdrojů a dobré logistiky a infrastruktury, 
protože snižování nákladů není pro 
evropský průmysl správná cesta,

B. vzhledem k tomu, že vedoucí postavení 
evropského průmyslu ve světě je možné 
udržet pouze prostřednictvím nových 
technologií/procesů/řešení, výzkumu a 
vývoje, promyšleného dodavatelského 
řetězce, lepší výkonnosti, silných a 
kvalifikovaných lidských zdrojů, dobré 
logistiky a infrastruktury a dále nákladově 
efektivních a udržitelných dopravních 
prostředků, protože snižování nákladů není 
pro evropský průmysl správná cesta,

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že vedoucí postavení 
evropského průmyslu ve světě je možné 
udržet pouze prostřednictvím nových 
technologií/procesů/řešení, výzkumu a 
vývoje, promyšleného dodavatelského 
řetězce, lepší výkonnosti, silných lidských 
zdrojů a dobré logistiky a infrastruktury, 
protože snižování nákladů není pro 
evropský průmysl správná cesta,

B. vzhledem k tomu, že vedoucí postavení 
evropského průmyslu ve světě je možné 
udržet pouze prostřednictvím nových 
technologií/procesů/řešení, výzkumu a 
vývoje, promyšleného dodavatelského 
řetězce, lepší výkonnosti, silných lidských 
zdrojů a dobré logistiky a infrastruktury,

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že vedoucí postavení 
evropského průmyslu ve světě je možné 
udržet pouze prostřednictvím nových 
technologií/procesů/řešení, výzkumu a 
vývoje, promyšleného dodavatelského 
řetězce, lepší výkonnosti, silných lidských 
zdrojů a dobré logistiky a infrastruktury, 
protože snižování nákladů není pro 
evropský průmysl správná cesta,

B. vzhledem k tomu, že vedoucí postavení 
evropského průmyslu ve světě vyžaduje 
inovativní technologie/procesy/řešení, 
výzkum a vývoj, promyšlenější
dodavatelské řetězce, účinnější zdroje
výkonnosti, kvalifikované lidské zdroje, 
efektivnější logistiku a infrastrukturu, 
protože snižování nákladů není pro 
evropský průmysl správná cesta,

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Β. vzhledem k tomu, že vedoucí postavení 
evropského průmyslu ve světě je možné 
udržet pouze prostřednictvím nových 

Β. vzhledem k tomu, že vedoucí postavení 
evropského průmyslu ve světě je možné 
udržet pouze prostřednictvím nových 
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technologií/procesů/řešení, výzkumu a 
vývoje, promyšleného dodavatelského 
řetězce, lepší výkonnosti, silných lidských 
zdrojů a dobré logistiky a infrastruktury, 
protože snižování nákladů není pro 
evropský průmysl správná cesta,

technologií/procesů/řešení, výzkumu a 
vývoje, promyšleného dodavatelského 
řetězce, lepší výkonnosti a snížení 
uhlíkové stopy, silných lidských zdrojů a 
dobré logistiky a infrastruktury, protože 
snižování nákladů není pro evropský 
průmysl správná cesta,

Or. el

Pozměňovací návrh 25
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že vedoucí postavení 
evropského průmyslu ve světě je možné 
udržet pouze prostřednictvím nových 
technologií/procesů/řešení, výzkumu a 
vývoje, promyšleného dodavatelského 
řetězce, lepší výkonnosti, silných lidských 
zdrojů a dobré logistiky a infrastruktury, 
protože snižování nákladů není pro 
evropský průmysl správná cesta,

B. vzhledem k tomu, že vedoucí postavení 
evropského průmyslu ve světě je možné 
udržet pouze prostřednictvím nových 
technologií/procesů/řešení, výzkumu a 
vývoje, promyšleného dodavatelského 
řetězce, lepší výkonnosti, silných lidských 
zdrojů a dobré logistiky a infrastruktury, 
protože snižování nákladů není pro 
udržitelný rozvoj evropského průmyslu
správná cesta,

Or. de

Pozměňovací návrh 26
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že vedoucí postavení 
evropského průmyslu ve světě je možné 
udržet pouze prostřednictvím nových 
technologií/procesů/řešení, výzkumu a 
vývoje, promyšleného dodavatelského 
řetězce, lepší výkonnosti, silných lidských 
zdrojů a dobré logistiky a infrastruktury, 

B. vzhledem k tomu, že vedoucí postavení 
evropského průmyslu ve světě je možné 
udržet pouze prostřednictvím nových 
technologií/procesů/řešení, výzkumu a 
vývoje, promyšleného dodavatelského 
řetězce, lepší výkonnosti, silných lidských 
zdrojů a dobré logistiky a infrastruktury, 
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protože snižování nákladů není pro 
evropský průmysl správná cesta,

protože pouhé snižování nákladů není pro 
evropský průmysl správná cesta,

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že vedoucí postavení 
evropského průmyslu ve světě je možné 
udržet pouze prostřednictvím nových 
technologií/procesů/řešení, výzkumu a 
vývoje, promyšleného dodavatelského 
řetězce, lepší výkonnosti, silných lidských 
zdrojů a dobré logistiky a infrastruktury, 
protože snižování nákladů není pro 
evropský průmysl správná cesta,

B. vzhledem k tomu, že vedoucí postavení 
evropského průmyslu ve světě je možné 
udržet pouze prostřednictvím nových 
technologií/procesů/řešení, výzkumu a 
vývoje, promyšleného dodavatelského 
řetězce, lepší výkonnosti, silných lidských 
zdrojů a dobré logistiky a infrastruktury, 
protože snižování nákladů není pro 
evropský průmysl jediná správná cesta,

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že vedoucí 
postavení evropského průmyslu ve světě je 
vystaveno stále větší konkurenci vzhledem 
k rozšiřující se průmyslové základně 
v zemích s transformujícím se 
hospodářstvím a že hlavní konkurenti, 
jako jsou např. USA, Japonsko a Čína, 
v silné a aktivní průmyslové politice 
pokračují podporované rozsáhlými 
investicemi do nových špičkových 
produktů a služeb, je velice důležité udržet 
a rozvíjet konkurenceschopnost 
evropského průmyslu a zachovat jeho 
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úlohu hnací síly udržitelného růstu a 
zaměstnanosti v Evropě,

Or. de

Pozměňovací návrh 29
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že průmyslového 
pokroku je možné docílit prostřednictvím 
inteligentní, dlouhodobé a vyvážené 
regulace a povzbuzování trhu a 
celosvětových trendů směrem k přechodu 
na udržitelné způsoby výroby a distribuce, 
a vzhledem k tomu, že je možné 
inteligentně využít spotřebu ku prospěchu 
evropského průmyslu, jeho 
konkurenceschopnosti a celosvětové 
vedoucí pozice,

C. vzhledem k tomu, že průmyslového 
pokroku je možné docílit prostřednictvím 
inteligentní, dlouhodobé a vyvážené 
regulace a povzbuzování trhu a 
celosvětových trendů směrem k přechodu 
na udržitelné způsoby výroby a distribuce; 
vzhledem k tomu, že evropský průmysl, 
jeho konkurenceschopnost a celosvětová 
vedoucí pozice částečně závisí na výrobě 
produktů, které budou odpovídat 
potřebám a přáním zákazníků, a na 
schopnosti přesně předpovědět vývoj v této 
oblasti,  

Or. fr

Pozměňovací návrh 30
Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že průmyslového 
pokroku je možné docílit prostřednictvím 
inteligentní, dlouhodobé a vyvážené 
regulace a povzbuzování trhu a 
celosvětových trendů směrem k přechodu 
na udržitelné způsoby výroby a distribuce, 
a vzhledem k tomu, že je možné 
inteligentně využít spotřebu ku prospěchu 
evropského průmyslu, jeho 

C. vzhledem k tomu, že průmyslového 
pokroku je možné docílit prostřednictvím 
kombinace vhodných rámcových 
podmínek a dále inteligentní a cílenou 
regulací, povzbuzováním trhu, podporou
celosvětových trendů směrem k přechodu 
na udržitelné způsoby výroby a distribuce, 
a povzbuzováním inteligentní a udržitelné 
spotřeby,
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konkurenceschopnosti a celosvětové 
vedoucí pozice,

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že průmyslového 
pokroku je možné docílit prostřednictvím 
inteligentní, dlouhodobé a vyvážené 
regulace a povzbuzování trhu a 
celosvětových trendů směrem k přechodu 
na udržitelné způsoby výroby a distribuce, 
a vzhledem k tomu, že je možné 
inteligentně využít spotřebu ku prospěchu 
evropského průmyslu, jeho 
konkurenceschopnosti a celosvětové 
vedoucí pozice,

C. vzhledem k tomu, že průmyslového 
pokroku je možné docílit prostřednictvím 
inteligentní, dlouhodobé a vyvážené 
regulace a povzbuzování trhu a 
celosvětových trendů směrem k přechodu 
na udržitelné způsoby výroby a distribuce, 
a vzhledem k tomu, že otevřenost musí být 
považována za klíčový prvek jeho 
konkurenceschopnosti a celosvětové 
vedoucí pozici,

Or. es

Pozměňovací návrh 32
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že průmyslového 
pokroku je možné docílit prostřednictvím 
inteligentní, dlouhodobé a vyvážené 
regulace a povzbuzování trhu a 
celosvětových trendů směrem k přechodu 
na udržitelné způsoby výroby a distribuce, 
a vzhledem k tomu, že je možné 
inteligentně využít spotřebu ku prospěchu 
evropského průmyslu, jeho 
konkurenceschopnosti a celosvětové 
vedoucí pozice,

C. vzhledem k tomu, že průmyslového 
pokroku je možné docílit prostřednictvím 
inteligentní, dlouhodobé a vyvážené 
regulace a povzbuzování trhu a 
celosvětových trendů směrem k přechodu 
na udržitelné způsoby výroby a distribuce, 
a vzhledem k tomu, že je možné 
inteligentně využít spotřebu ku prospěchu 
evropského průmyslu, jeho 
konkurenceschopnosti a celosvětové 
vedoucí pozice, je nezbytné v této 
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souvislosti využít vývozního potenciálu 
v nových průmyslových zemích,

Or. da

Pozměňovací návrh 33
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že průmyslového 
pokroku je možné docílit prostřednictvím 
inteligentní, dlouhodobé a vyvážené 
regulace a povzbuzování trhu a 
celosvětových trendů směrem k přechodu 
na udržitelné způsoby výroby a distribuce, 
a vzhledem k tomu, že je možné 
inteligentně využít spotřebu ku prospěchu 
evropského průmyslu, jeho 
konkurenceschopnosti a celosvětové 
vedoucí pozice,

C. vzhledem k tomu, že průmyslový 
pokrok je možné podpořit prostřednictvím 
inteligentní, dlouhodobé a vyvážené 
regulace, sledováním celosvětových trendů 
směrem k přechodu na udržitelné způsoby 
výroby a distribuce, a vzhledem k tomu, že 
je možné inteligentně využít veřejnou
spotřebu ku prospěchu evropského 
průmyslu, jeho konkurenceschopnosti a 
celosvětové vedoucí pozice,

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že všeobecná 
politika podpory investic v průmyslu a v 
oblasti služeb by měla být 
makroekonomickou prioritou EU,
zejména v období krize jako je např. v 
současné době, kdy investice (týkající se 
zejména výrobní kapacity v porovnání s 
výrobou) patří do typu výdajů, které musí 
být prioritně omezeny; vzhledem k tomu, 
že členské státy, EU, regionální a místní 
orgány by si měly samy stanovovat cíle 
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veřejných investic (např. jakou část z 
celkových veřejných výdajů by měly 
vynaložit na investice), včetně úsporných 
opatření, 

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Damien Abad, Amalia Sartori, Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že ctižádostivá 
průmyslová politika EU se musí opírat o 
silný vnitřní trh, v rámci EU i za jejími 
hranicemi; vzhledem k tomu, že v této 
souvislosti všechny nástroje průmyslové 
politiky (jako jsou např. politika výzkumu 
a vývoje, regionální politika, hospodářská 
soutěž, sjednocení právních předpisů a 
obchodní politika) musí být využity s cílem 
zaměřit se na příležitosti a výzvy 
globalizace,

Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že úpadek 
výrobního odvětví v Evropě je 
nepopiratelný, což ohrožuje naše pozice 
v oblasti technologie a ekonomiky 
vzhledem k rostoucí globalizaci a silné 
hospodářské soutěži ze strany rychle se 
rozvíjejících zemí,
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Or. en

Pozměňovací návrh 37
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. s ohledem na byrokratické postupy, 
kterým musí čelit subjekty v obchodní 
sféře a které musí být radikálně omezeny, 
legislativní a právní prostředí s nimi 
spojené, které musí být zjednodušeno, a to 
v souladu s lepšími zásadami 
zákonodárství,

Or. fr

Pozměňovací návrh 38
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že je nezbytné, aby 
se nový model spotřeby postavený na 
inovativních řešeních řídil potřebami 
trhu, zejména potřebami místních trhů,

Or. pl

Pozměňovací návrh 39
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že nejlepší způsob, 
jak zajistit úspěšný a konkurence schopný 
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evropský průmysl, je odstranit překážky 
pro vnitřní trh a otevřít hranice EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že se světová 
poptávka po surovinách a zdrojích 
neustále zvyšuje a vede k obavám z 
možného přerušení dodávek,

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že navzdory úsilí 
některých členských států EU ztratila 
tržní podíl; vzhledem k tomu, že postavení 
EU v oblasti vysoce vyspělých technologií 
není takové, jaké by mělo být, zejména v 
souvislosti s novými informačními a 
komunikačními technologiemi (13 % 
přidané hodnoty v USA oproti 5 % v EU);
vzhledem k tomu, že produktivita 
zpracovatelského průmyslu v EU se 
zpomaluje,

Or. fr
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Pozměňovací návrh 42
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že průmysl je 
významnou částí hospodářství EU a že 
představuje 37 % z HDP EU 
(včetně příslušných služeb), 80 % z výdajů 
na výzkum a vývoj a 75 % vývoz,

Or. fr

Pozměňovací návrh 43
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. podle údajů německého statistického 
úřadu až 45 % ceny jednotky produktu 
tvoří náklady na materiál, a vzhledem 
k tomu, že je velmi důležité inteligentním 
a efektivním způsobem využívat suroviny 
a energii,

Or. nl

Pozměňovací návrh 44
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. s ohledem na současný proces 
přemisťování výrobních průmyslových 
odvětví mimo EU, zejména na Dálný 
východ, což zvyšuje míru nezaměstnanosti 
v Evropě,
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Or. pl

Pozměňovací návrh 45
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cc. vzhledem k tomu, že zpracovatelský 
průmysl má hlavní podíl na růstu 
produktivity nejen v průmyslu jako 
takovém, ale i v ostatních hospodářských 
odvětvích, a že průmyslová inovace je 
hlavním katalyzátorem pro rozvoj nových 
služeb, a tedy i pro dlouhodobý růst, 
zejména s ohledem na demografické 
tendence v EU,

Or. fr

Pozměňovací návrh 46
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cc. vzhledem k důležitosti tradičních 
průmyslových odvětví EU a vzhledem 
k tomu, že je nezbytné účinně využívat 
odborných znalostí v této oblasti,

Or. fr

Pozměňovací návrh 47
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C d (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cd. vzhledem k tomu, že naši zahraniční 
konkurenti, jako jsou např. USA a asijské 
národy, přijaly aktivní průmyslovou 
politiku založenou na rozsáhlých 
investicích do klíčových odvětví výzkumu 
a vývoje,

Or. fr

Pozměňovací návrh 48
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá skutečnost, že prostřednictvím 
Strategie EU 2020 Komise konečně uznala 
význam aktivní průmyslové politiky pro 
udržitelný rozvoj a zaměstnanost v Evropě;

1. konstatuje, že prostřednictvím Strategie 
EU 2020 Komise konečně uznala význam 
aktivní průmyslové politiky pro udržitelný 
rozvoj a zaměstnanost v Evropě; naléhavě 
vyzývá Komisi k provádění vhodných 
opatření a forem podpory ve prospěch 
členských států, které umožní uplatňovat 
aktivní průmyslovou politiku vedoucí 
k udržitelnému růstu a rozvoji vnitrostátní 
výroby a které budou intenzivním 
podnětem pro tvorbu důstojných 
pracovních podmínek, spravedlivých mezd 
a hospodářské a sociální soudržnosti 
v Evropě;  

Or. pt

Pozměňovací návrh 49
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá skutečnost, že prostřednictvím 1. vítá skutečnost, že prostřednictvím 
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Strategie EU 2020 Komise konečně uznala 
význam aktivní průmyslové politiky pro 
udržitelný rozvoj a zaměstnanost v Evropě;

Strategie EU 2020 a sdělení o integrované 
průmyslové politice EU Komise konečně 
uznala význam aktivní průmyslové 
politiky, zejména zpracovatelského 
průmyslu, pro udržitelný rozvoj a 
zaměstnanost v Evropě a zavázala se 
k integrační průmyslové politice opírající 
se o zásady sociálně tržního hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Amalia Sartori, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Aldo Patriciello, Jolanta Emilia Hibner, Jürgen Creutzmann, Jorgo 
Chatzimarkakis, Eija-Riitta Korhola, Werner Langen, Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá skutečnost, že prostřednictvím 
Strategie EU 2020 Komise konečně uznala 
význam aktivní průmyslové politiky pro 
udržitelný rozvoj a zaměstnanost v Evropě;

1. vítá skutečnost, že prostřednictvím 
evropské Strategie 2020 a sdělení o 
integrované průmyslové politice EU 
Komise konečně uznala význam 
zpracovatelského průmyslu pro udržitelný 
rozvoj a zaměstnanost v Evropě a zavázala 
se k integrační průmyslové politice 
opírající se o zásady sociálně tržnímu 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá skutečnost, že prostřednictvím 
Strategie EU 2020 Komise konečně uznala 
význam aktivní průmyslové politiky pro 
udržitelný rozvoj a zaměstnanost v Evropě;

1. vítá skutečnost, že prostřednictvím 
evropské Strategie 2020 a sdělení o 
integrované průmyslové politice EU 
Komise konečně uznala význam 
průmyslového odvětví EU pro udržitelný 
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rozvoj a zaměstnanost v Evropě a zavázala 
se k integrační průmyslové politice 
opírající se o zásady sociálně tržnímu 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá skutečnost, že prostřednictvím 
Strategie EU 2020 Komise konečně uznala 
význam aktivní průmyslové politiky pro 
udržitelný rozvoj a zaměstnanost v Evropě;

1. vítá skutečnost, že prostřednictvím 
evropské Strategie 2020 a sdělení o 
integrované průmyslové politice EU 
Komise konečně uznala význam průmyslu
pro udržitelný rozvoj a zaměstnanost v 
Evropě

Or. es

Pozměňovací návrh 53
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá skutečnost, že prostřednictvím 
Strategie EU 2020 Komise konečně uznala 
význam aktivní průmyslové politiky pro 
udržitelný rozvoj a zaměstnanost v Evropě;

1. vítá skutečnost, že prostřednictvím 
evropské Strategie 2020 a sdělení o 
integrované průmyslové politice EU 
Komise konečně uznala význam průmyslu
pro udržitelný rozvoj a zaměstnanost v 
Evropě

Or. en
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Pozměňovací návrh 54
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. vítá skutečnost, že prostřednictvím 
Strategie EU 2020 Komise konečně uznala 
význam aktivní průmyslové politiky pro 
udržitelný rozvoj a zaměstnanost v Evropě;

1. vítá skutečnost, že prostřednictvím 
Strategie EU 2020 Komise konečně uznala 
význam kvalitní průmyslové základny EU 
a důležitost aktivní průmyslové politiky 
pro udržitelný rozvoj a zaměstnanost v 
Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. aktivní průmyslová politika znamená 
příspěvek z rozpočtů členských států na 
podporu inovativních průmyslových 
řešení a významných odvětví zajišťujících 
suroviny s dlouhodobou návratností, 
včetně energetického průmyslu, na kterém 
závisí rozvoj zpracovatelských odvětví s 
krátkodobou návratností; aktivní 
průmyslová politika by s sebou měla také 
přinést vyšší daňový příjem do 
vnitrostátních rozpočtů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 56
Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. uznává návrh Komise na 
integrovanou průmyslovou politiku a 
konstatuje její zaměření na obnovení 
průmyslové konkurenceschopnosti EU;
zdůrazňuje v této souvislosti, že pokud má 
evropský průmysl v úmyslu udržet si 
konkurenceschopnost i do budoucna, je 
s ohledem na globální výzvy nezbytné, aby 
energetická účinnost a účinnost zdrojů 
byly základem evropské průmyslové 
obnovy;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že hlavním cílem 
průmyslové politiky EU musí být „důrazné 
prosazování“ tvorby pracovních 
příležitostí a dosažení plné zaměstnanosti 
prostřednictvím aktivní průmyslové 
politiky a posílení evropské 
konkurenceschopnosti, a tím umožnit 
vznik celosvětově konkurenceschopné a 
ekologicky zaměřené ekonomiky účinně 
využívající zdroje;

Or. sv

Pozměňovací návrh 58
Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje skutečnost, že různá 
opatření předložená Komisí by měla zůstat 
dostupná pro spotřebitele zejména v době, 
kdy se evropská ekonomika, především 
v nových členských zemích, stále 
vzpamatovává z nejpalčivější hospodářské 
krize několika posledních desetiletí;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Amalia Sartori, Aldo Patriciello

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje význam zpracovatelského 
odvětví pro evropské hospodářství 
spočívající v jeho zásadním podílu na 
dlouhodobém hospodářském růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje význam evropského 
zpracovatelského odvětví v posílení 
základů evropského hospodářství;

Or. en
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Pozměňovací návrh 61
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje význam evropského 
zpracovatelského odvětví v posílení 
základů evropského hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Evžen Tošenovský

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje význam evropského 
zpracovatelského odvětví v posílení 
základů evropského hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje význam evropského 
zpracovatelského odvětví v posílení 
základů evropského hospodářství;

Or. en



AM\838749CS.doc 31/90 PE452.697v01-00

CS

Pozměňovací návrh 64
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje význam evropského 
zpracovatelského odvětví v posílení 
základů evropského hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Aldo Patriciello

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje skutečnost, že udržitelný 
rozvoj, tak jak byl definován během 
konference v Johannesburgu v roce 2002, 
by se měl opírat o tři pilíře: ekonomický, 
sociální a enviromentální; k zajištění co 
nejvyšší konkurenceschopnosti 
hospodářství musí průmyslová politika 
nalézt vyvážený poměr těchto prvků;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. vyzývá Komisi a členské státy k 
vytvoření ambiciózní a ekologicky 
zaměřené průmyslové strategie EU s cílem 
obnovit výrobní kapacitu a vytvořit vysoce 
kvalifikované a dobře placené pracovní 
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příležitosti na území EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci 
s Evropským parlamentem a Radou načrtla 
kvalitativní a, bude-li to možné, i 
kvantitativní cíle evropského průmyslu 
v roce 2020, které budou mít na zřeteli 
udržitelný rozvoj a stanoví orientační 
směry např. pro účinné využívání energie 
a zdrojů, aby se v evropském průmyslu 
posílila stabilita a konkurenceschopnost 
a tím se také rozvinula tvorba pracovních 
míst;

2. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s 
Evropským parlamentem a Radou načrtla 
kvalitativní cíle evropského průmyslu v 
roce 2020, které budou mít na zřeteli 
konkurenceschopnost a udržitelnost 
průmyslu s ohledem na rozvoj, 
zaměstnanost a tudíž i prosperitu 
v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, 
Werner Langen, Jens Rohde, Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Eija-Riitta Korhola, Aldo Patriciello

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci 
s Evropským parlamentem a Radou načrtla 
kvalitativní a, bude-li to možné, i
kvantitativní cíle evropského průmyslu 
v roce 2020, které budou mít na zřeteli 
udržitelný rozvoj a stanoví orientační 
směry např. pro účinné využívání energie 
a zdrojů, aby se v evropském průmyslu 
posílila stabilita a konkurenceschopnost 
a tím se také rozvinula tvorba pracovních 

2. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s 
Evropským parlamentem a Radou načrtla 
kvalitativní cíle evropského průmyslu v 
roce 2020, které budou mít na zřeteli 
konkurenceschopnost a udržitelnost 
průmyslu s ohledem na rozvoj, 
zaměstnanost a tudíž i prosperitu 
v Evropě;
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míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci 
s Evropským parlamentem a Radou načrtla 
kvalitativní a, bude-li to možné, i 
kvantitativní cíle evropského průmyslu 
v roce 2020, které budou mít na zřeteli 
udržitelný rozvoj a stanoví orientační 
směry např. pro účinné využívání energie 
a zdrojů, aby se v evropském průmyslu 
posílila stabilita a konkurenceschopnost 
a tím se také rozvinula tvorba pracovních 
míst;

2. zdůrazňuje potřebu dlouhodobé 
regulační předvídatelnosti a nezbytné 
stability v průmyslu s ohledem na 
investiční plánování; a proto vyzývá
Komisi, aby ve spolupráci s Evropským 
parlamentem a Radou načrtla cíle 
evropského průmyslu v roce 2020, které 
budou mít na zřeteli dlouhodobý udržitelný 
rozvoj a stanoví orientační směry 
k zajištění stabilního rámce, aby se v 
evropském průmyslu posílila stabilita a 
konkurenceschopnost a tím se také 
rozvinula tvorba pracovních míst

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci 
s Evropským parlamentem a Radou načrtla 
kvalitativní a, bude-li to možné, i 
kvantitativní cíle evropského průmyslu 
v roce 2020, které budou mít na zřeteli 
udržitelný rozvoj a stanoví orientační 
směry např. pro účinné využívání energie a 
zdrojů, aby se v evropském průmyslu
posílila stabilita a konkurenceschopnost 
a tím se také rozvinula tvorba pracovních 

2. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s 
Evropským parlamentem a Radou načrtla 
kvalitativní a, bude-li to možné, i 
kvantitativní cíle evropského průmyslu v 
roce 2020, které budou mít na zřeteli 
dlouhodobý udržitelný rozvoj a stanoví 
orientační směry např. pro účinné 
využívání energie a zdrojů, zejména 
podporou obnovitelných zdrojů energie a 
energetické účinnosti, aby se posílila 
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míst; stabilita a konkurenceschopnost a tím se 
také rozvinula tvorba pracovních míst, 
zejména ekologických pracovních míst;

Or. fr

Pozměňovací návrh 71
Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci 
s Evropským parlamentem a Radou načrtla 
kvalitativní a, bude-li to možné, i 
kvantitativní cíle evropského průmyslu 
v roce 2020, které budou mít na zřeteli 
udržitelný rozvoj a stanoví orientační 
směry např. pro účinné využívání energie a 
zdrojů, aby se v evropském průmyslu 
posílila stabilita a konkurenceschopnost 
a tím se také rozvinula tvorba pracovních 
míst;

2. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s 
Evropským parlamentem a Radou načrtla 
kvalitativní a kvantitativní cíle evropského 
průmyslu v roce 2020, které budou mít na 
zřeteli udržitelný rozvoj a stanoví 
orientační směry, cíle a zejména normy 
pro účinné využívání energie a zdrojů, aby 
se v evropském průmyslu posílila stabilitu 
a konkurenceschopnost a tím také 
rozvinula tvorbu pracovních míst; v této 
souvislosti lituje nedostatku konkrétních 
návrhů ve sdělení Komise o integrované 
průmyslové politice;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci 
s Evropským parlamentem a Radou načrtla 
kvalitativní a, bude-li to možné, i 
kvantitativní cíle evropského průmyslu 
v roce 2020, které budou mít na zřeteli 
udržitelný rozvoj a stanoví orientační 
směry např. pro účinné využívání energie a 
zdrojů, aby se v evropském průmyslu 

2. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s 
Evropským parlamentem a Radou 
vypracovala integrovanou strategii na 
podporu průmyslové činnosti, která bude 
mít na zřeteli dlouhodobý udržitelný rozvoj 
a stanoví orientační směry např. pro účinné 
využívání energie a zdrojů, aby se v 
evropském průmyslu posílila stabilita a 
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posílila stabilita a konkurenceschopnost 
a tím se také rozvinula tvorba pracovních 
míst;

konkurenceschopnost a tím se také 
rozvinula tvorba pracovních míst;

Or. es

Pozměňovací návrh 73
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci 
s Evropským parlamentem a Radou načrtla 
kvalitativní a, bude-li to možné, i 
kvantitativní cíle evropského průmyslu 
v roce 2020, které budou mít na zřeteli 
udržitelný rozvoj a stanoví orientační 
směry např. pro účinné využívání energie a 
zdrojů, aby se v evropském průmyslu 
posílila stabilita a konkurenceschopnost 
a tím se také rozvinula tvorba pracovních 
míst;

2. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s 
Evropským parlamentem a Radou načrtla 
kvalitativní a, bude-li to možné, i 
kvantitativní cíle evropského průmyslu v 
roce 2020, které budou mít na zřeteli 
udržitelný rozvoj a stanoví orientační 
směry např. pro účinné využívání energie a 
zdrojů, aby se v evropském průmyslu 
posílila stabilita a konkurenceschopnost a 
tím se také rozvinula tvorba pracovních 
míst; naléhavě vyzývá Komisi, aby 
přihlédla v rámci všech politik 
Společenství, a zejména v obchodní a 
měnové politice, k pokynům na ochranu 
evropského průmyslu a prováděla 
opatření a formy podpory ve prospěch 
členských států, které zajistí udržitelný 
průmyslový rozvoj;  

Or. pt

Pozměňovací návrh 74
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci 
s Evropským parlamentem a Radou načrtla 
kvalitativní a, bude-li to možné, i 

2. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s 
Evropským parlamentem a Radou načrtla 
kvalitativní a, bude-li to možné, i 
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kvantitativní cíle evropského průmyslu 
v roce 2020, které budou mít na zřeteli 
udržitelný rozvoj a stanoví orientační 
směry např. pro účinné využívání energie a 
zdrojů, aby se v evropském průmyslu 
posílila stabilita a konkurenceschopnost 
a tím se také rozvinula tvorba pracovních 
míst;

kvantitativní cíle evropského průmyslu 
v roce 2020, které budou mít na zřeteli 
dlouhodobý udržitelný rozvoj a stanoví 
orientační směry např. pro účelné a účinné 
využívání energie a zdrojů, aby se 
v evropském průmyslu posílila stabilita 
a konkurenceschopnost a tím se také 
rozvinula tvorba pracovních míst;

Or. nl

Pozměňovací návrh 75
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Jürgen Creutzmann, Lena Ek, Adina-Ioana 
Vălean

Návrh usnesení
Bod 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci 
s Evropským parlamentem a Radou načrtla 
kvalitativní a, bude-li to možné, i 
kvantitativní cíle evropského průmyslu 
v roce 2020, které budou mít na zřeteli 
udržitelný rozvoj a stanoví orientační 
směry např. pro účinné využívání energie a 
zdrojů, aby se v evropském průmyslu 
posílila stabilita a konkurenceschopnost 
a tím se také rozvinula tvorba pracovních 
míst;

2. vyzývá Komisi, aby ve spolupráci s 
Evropským parlamentem a Radou načrtla 
kvalitativní cíle evropského průmyslu v 
roce 2020, které budou mít na zřeteli 
dlouhodobý udržitelný rozvoj a stanoví 
orientační směry např. pro účinné 
využívání energie a zdrojů, aby se v 
evropském průmyslu posílila stabilita a 
konkurenceschopnost a tím se také 
rozvinula tvorba pracovních míst

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. lituje, že bod 9 sdělení Komise klade 
menší důraz – oproti předchozím úvahám 
Komise – na zvláštní cíle, zejména na 
ukazatele a přezkum cílů, a že tyto cíle 
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byly zahrnuty do obecných úvah o 
Strategii EU 2020;

Or. de

Pozměňovací návrh 77
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi a členské státy, aby v 
souvislosti se změnami ve smlouvách EU, 
o nichž se v současné době uvažuje, 
zajistily, že mezi cíli Evropské centrální 
banky je zaměstnanost stejně důležitá jako 
boj proti inflaci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 78
Michael Theurer

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že průmyslová politika EU 
by měla být zakotvena v sociálně tržním 
hospodářství; poukazuje na to, že by se 
měla zaměřit na snižování nákladů na 
transakce a administrativní zátěže s cílem 
podpořit konkurenceschopný a udržitelný 
průmysl v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Niki Tzavela

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

2a. zdůrazňuje, že rozvoj musí jít ruku v 
ruce s pevnou a silnou průmyslovou 
základnou; uznává, že rozvoj může přispět 
ke zvýšené tvorbě nových pracovních míst 
a k zachování životní úrovně občanů;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá veřejné orgány, aby omezily 
byrokratické postupy, předcházely dvojím 
formalitám a zvýšily transparentnost s 
ohledem na lhůty pro rozhodnutí řízení;

Or. es

Pozměňovací návrh 81
Hermann Winkler

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že tohoto je možné 
dosáhnout pouze s průmyslem založeným 
na znalostech se silnou průmyslovou 
základnou;

Or. de
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Pozměňovací návrh 82
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že úspěch nové udržitelné 
průmyslové politiky může být založen 
pouze na integrovaném přístupu napříč 
odvětvími, který bude podpořen 
horizontálními a sektorovými iniciativami 
a opatřeními na evropské, vnitrostátní i 
regionální úrovni;

3. zdůrazňuje, že úspěch nové udržitelné 
průmyslové politiky může být založen 
pouze na integrovaném přístupu napříč 
odvětvími, který bude podpořen 
horizontálními a sektorovými iniciativami 
a opatřeními na evropské, vnitrostátní i 
regionální úrovni a  vzájemně prospěšnou 
spoluprací se třetími zeměmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že úspěch nové udržitelné 
průmyslové politiky může být založen 
pouze na integrovaném přístupu napříč 
odvětvími, který bude podpořen 
horizontálními a sektorovými iniciativami 
a opatřeními na evropské, vnitrostátní i 
regionální úrovni;

3. zdůrazňuje, že úspěch nové udržitelné 
průmyslové politiky může být založen 
pouze na integrovaném přístupu napříč 
odvětvími, který bude podpořen 
horizontálními a sektorovými iniciativami 
založenými na objektivní hospodářské 
argumentaci a opatřeními na evropské, 
vnitrostátní i regionální úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 3 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že úspěch nové udržitelné 
průmyslové politiky může být založen 
pouze na integrovaném přístupu napříč 
odvětvími, který bude podpořen 
horizontálními a sektorovými iniciativami 
a opatřeními na evropské, vnitrostátní i 
regionální úrovni;

3. zdůrazňuje, že úspěch nové udržitelné 
průmyslové politiky může být založen 
pouze na integrovaném přístupu napříč 
odvětvími, který bude podpořen 
horizontálními a sektorovými iniciativami 
a opatřeními na evropské, vnitrostátní i 
regionální a místní úrovni;

Or. fr

Pozměňovací návrh 85
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že úspěch nové udržitelné 
průmyslové politiky může být založen 
pouze na integrovaném přístupu napříč 
odvětvími, který bude podpořen 
horizontálními a sektorovými iniciativami 
a opatřeními na evropské, vnitrostátní i 
regionální úrovni;

3. zdůrazňuje, že úspěch nové udržitelné 
průmyslové politiky může být založen 
pouze na integrovaném přístupu napříč 
odvětvími, který bude podpořen 
sektorovými a horizontálními iniciativami 
zaměřenými na společné problémy mající 
značné dopady na řadu odvětí na 
evropské, vnitrostátní i regionální úrovni;

Or. fr

Pozměňovací návrh 86
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, jak důležitou úlohu hrají 
odvětví jako energetický průmysl a 
doprava v rámci struktury nákladů
evropského průmyslu; domnívá se, že je 
potřeba i nadále zvyšovat 
konkurenceschopnost těchto odvětví, a to 
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prostřednictvím privatizace; v tomto 
ohledu je přesvědčen o nutnosti omezit 
výši veřejné podpory společnostem, které 
podnikají na liberalizovaných trzích, a 
učinit opatření s ohledem volný pohyb 
služeb ve všech druzích dopravy;

Or. es

Pozměňovací návrh 87
Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. věří, že musí být stanoveny 
makroekonomické rámcové podmínky, ve 
kterých se může evropský průmysl 
úspěšně rozvíjet, přičemž bere v úvahu 
reálný nedostatek zdrojů a jejich 
nadměrné čerpání; v tomto ohledu se 
musí zaměřit nejen na současnou podporu 
konkurenceschopnosti, ale zejména na její 
zajištění do budoucna;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Damien Abad, Amalia Sartori, Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. domnívá se, že průmyslová politika 
EU by měla být založena na prakticky 
zaměřených projektech, které přinesou 
hmatatelné výhody pro evropské podniky 
a občany, jako jsou např. GMES, Galileo 
a ITER

Or. fr
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Pozměňovací návrh 89
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. domnívá se, že průmyslová strategie 
EU by měla stanovit strategické oblasti, do 
kterých je nutné investovat, a vyzývá 
Komisi a členské státy k zohlednění těchto 
priorit v budoucím finančním výhledu, 
ročních rozpočtech a politikách EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje skutečnost, že různá 
opatření předložená Komisí by měla zůstat 
dostupná spotřebitelům zejména v době, 
kdy se evropské hospodářství stále 
vzpamatovává z jedné nejpalčivějších krizí 
posledních desetiletí;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Evžen Tošenovský

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje skutečnost, že různá 
opatření předložená Komisí by měla zůstat 
dostupná spotřebitelům zejména v době, 
kdy se evropské hospodářství stále 
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vzpamatovává z jedné nejpalčivějších krizí 
posledních desetiletí;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. považuje za důležité přijmout takovou 
integrovanou průmyslovou politiku 
v rámci které se evropské iniciativy ve 
všech oblastech budou doplňovat a 
nebudou v rozporu se společným cílem 
rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. naléhavě vyzývá Komisi, aby urychlila 
dokončení jednotného trhu EU, který je 
předpokladem pro konkurenceschopný 
průmysl a inovace;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje skutečnost, že spravedlivá 
hospodářská soutěž a otevřený trh hrají 
klíčovou úlohu pro vytvoření nových a 
dynamických průmyslových odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. je přesvědčen, že nejen veřejný sektor, 
ale zejména ten soukromý bude hrát 
zásadní roli v investování do 
restrukturalizace a rozvoje nových 
průmyslových odvětví, které zajistí jak 
tvorbu pracovních příležitostí, tak přechod 
na účinné využívání zdrojů a 
nízkouhlíkovou ekonomiku; z tohoto 
důvodu považuje za nezbytné, aby byl 
vytvořen řádný rámec pro podpory těchto 
soukromých investic;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 3 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3c. v tomto ohledu věří, že strukturální 
změny týkající se vnitrostátních a 
mezinárodních finančních a daňových 
systémů, včetně např. přesouvání zdanění 
z práce na zdroje, internalizace vnějších 
nákladů, jsou nezbytné pro vytvoření 
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hospodářského rámce, který bude 
podporovat investice soukromého i 
veřejného sektoru a umožní naplnění cílů 
udržitelné průmyslové politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že nový integrovaný přístup 
vyžaduje velmi dobře fungující spolupráci 
v rámci Komise, a vyzývá Komisi, aby za 
tímto účelem ustavila stálou pracovní 
skupinu pro průmyslovou politiku;

4. zdůrazňuje, že nový integrovaný přístup 
vyžaduje velmi dobře fungující spolupráci 
v rámci Komise, a vyzývá Komisi, aby za 
tímto účelem ustavila stálou pracovní 
skupinu pro průmyslovou politiku; dále 
vyzývá Komisi, aby se při posuzování 
dopadů („hodnocení z hlediska 
konkurenceschopnosti“) více zaměřila na 
aspekty konkurenceschopnosti a aby tuto 
důležitou součást inteligentní regulace 
uplatnila co nejrychleji;   

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že nový integrovaný přístup 
vyžaduje velmi dobře fungující spolupráci 
v rámci Komise, a vyzývá Komisi, aby za 
tímto účelem ustavila stálou pracovní 
skupinu pro průmyslovou politiku;

4. zdůrazňuje, že nový integrovaný přístup 
vyžaduje velmi dobře fungující spolupráci 
v rámci Komise, a vyzývá Komisi, aby za 
tímto účelem ustavila stálou pracovní 
skupinu pro konkurenceschopnost, která 
bude zahrnovat jak průmyslovou, tak 
inovační politiku posuzovat všechny 
politické iniciativy a  zajišťovat 
konkurenceschopnost průmyslu ve všech 
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iniciativách Komise; všechna generální 
ředitelství Komise musí dále pokračovat a 
uplatňovat inteligentní regulaci, 
posouzení dopadů ex-ante i ex-post a 
mezinárodní srovnávací hodnocení;  

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Amalia Sartori, Jens Rohde, Jürgen 
Creutzmann, Werner Langen, Eija-Riitta Korhola, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Aldo Patriciello, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner, Bendt Bendtsen, 
Jorgo Chatzimarkakis, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že nový integrovaný přístup 
vyžaduje velmi dobře fungující spolupráci 
v rámci Komise, a vyzývá Komisi, aby za 
tímto účelem ustavila stálou pracovní 
skupinu pro průmyslovou politiku;

4. zdůrazňuje, že nový integrovaný přístup 
vyžaduje velmi dobře fungující spolupráci 
v rámci Komise, a vyzývá Komisi, aby za 
tímto účelem ustavila stálou pracovní 
skupinu pro průmyslovou politiku; dále 
vyzývá Komisi, aby se při posuzování 
dopadů („hodnocení z hlediska 
konkurenceschopnosti“) více zaměřila na 
aspekty konkurenceschopnosti, aby také 
ex post zhodnotila celkový dopad 
legislativních aktů a aby  tuto důležitou 
součást inteligentní regulace uplatnila co 
nejrychleji;  

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že nový integrovaný přístup 
vyžaduje velmi dobře fungující spolupráci 
v rámci Komise, a vyzývá Komisi, aby za 

4. zdůrazňuje, že nový integrovaný přístup 
vyžaduje velmi dobře fungující spolupráci 
v rámci Komise, a vyzývá Komisi, aby za 
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tímto účelem ustavila stálou pracovní 
skupinu pro průmyslovou politiku;

tímto účelem ustavila stálou pracovní 
skupinu pro průmyslovou politiku; dále 
vyzývá Komisi, aby se při posuzování 
dopadů („hodnocení z hlediska 
konkurenceschopnosti“) více zaměřila na 
aspekty konkurenceschopnosti a aby tuto 
důležitou součást inteligentní regulace 
uplatnila co nejrychleji;   

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že nový integrovaný přístup 
vyžaduje velmi dobře fungující spolupráci 
v rámci Komise, a vyzývá Komisi, aby za 
tímto účelem ustavila stálou pracovní 
skupinu pro průmyslovou politiku;

4. zdůrazňuje, že nový integrovaný přístup 
vyžaduje velmi dobře fungující spolupráci 
v rámci Komise, a vyzývá Komisi, aby za 
tímto účelem ustavila stálou pracovní 
skupinu pro průmyslovou politiku; dále 
vyzývá Komisi, aby se při posuzování 
dopadů („hodnocení z hlediska 
konkurenceschopnosti“) více zaměřila na 
aspekty konkurenceschopnosti a aby tuto 
důležitou součást inteligentní regulace 
uplatnila co nejrychleji;   

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že nový integrovaný přístup 
vyžaduje velmi dobře fungující spolupráci 
v rámci Komise, a vyzývá Komisi, aby za 
tímto účelem ustavila stálou pracovní 
skupinu pro průmyslovou politiku;

4. zdůrazňuje, že nový integrovaný přístup 
vyžaduje velmi dobře fungující spolupráci 
v rámci Komise, a vyzývá Komisi, aby za 
tímto účelem ustavila stálou pracovní 
skupinu pro průmyslovou politiku, která 
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bude odpovědná za provádění analýz 
stavu evropského průmyslu na základě  
shromážděných údajů a bude určovat 
rozmáhající se odvětví a veškerá odvětví, 
která by v budoucnu mohla dosáhnout 
vyšší produktivity na základě vývoje naší 
společnosti;      

Or. fr

Pozměňovací návrh 103
Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že nový integrovaný přístup 
vyžaduje velmi dobře fungující spolupráci 
v rámci Komise, a vyzývá Komisi, aby za 
tímto účelem ustavila stálou pracovní 
skupinu pro průmyslovou politiku;

4. zdůrazňuje, že nový integrovaný přístup 
vyžaduje velmi dobře fungující spolupráci 
v rámci Komise, a vyzývá Komisi, aby za 
tímto účelem ustavila stálou pracovní 
skupinu pro průmyslovou politiku; úloha 
této pracovní skupiny bude spočívat v 
pravidelném hodnocení pokroků iniciativ 
EU v oblasti průmyslové politiky, podpoře 
soudržnosti jejích různých prvků a 
identifikaci dalších problémů, které je 
třeba řešit;      

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že nový integrovaný přístup 
vyžaduje velmi dobře fungující spolupráci 
v rámci Komise, a vyzývá Komisi, aby za 
tímto účelem ustavila stálou pracovní 
skupinu pro průmyslovou politiku;

4. zdůrazňuje, že nový integrovaný přístup 
vyžaduje velmi dobře fungující spolupráci 
v rámci Komise, a vyzývá Komisi, aby za 
tímto účelem ustavila stálou pracovní 
skupinu pro průmyslovou politiku, která 
náležitě zohlední rozmanitost průmyslové 
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činnosti členských států a povahu 
dosažených příspěvků s cílem podpořit 
rozvoj výroby na vnitrostátní, regionální a 
místní úrovni; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 105
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že nový integrovaný přístup 
vyžaduje velmi dobře fungující spolupráci 
v rámci Komise, a vyzývá Komisi, aby za 
tímto účelem ustavila stálou pracovní 
skupinu pro průmyslovou politiku;

4. zdůrazňuje, že nový integrovaný přístup 
vyžaduje velmi dobře fungující spolupráci 
v rámci Komise, a vyzývá Komisi, aby za 
tímto účelem ustavila stálou pracovní 
skupinu pro průmyslovou politiku, která 
bude odpovědná za poskytování včasného 
varování, sledování dění a  předkládání 
návrhů a které bude přidělen rozpočet 
odpovídající její úloze;   

Or. fr

Pozměňovací návrh 106
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že nový integrovaný přístup 
vyžaduje velmi dobře fungující spolupráci 
v rámci Komise, a vyzývá Komisi, aby za 
tímto účelem ustavila stálou pracovní 
skupinu pro průmyslovou politiku;

4. zdůrazňuje, že nový integrovaný přístup 
vyžaduje velmi dobře fungující spolupráci 
v rámci Komise;

Or. en
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Pozměňovací návrh 107
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že nový integrovaný přístup 
vyžaduje velmi dobře fungující spolupráci 
v rámci Komise, a vyzývá Komisi, aby za 
tímto účelem ustavila stálou pracovní 
skupinu pro průmyslovou politiku;

4. zdůrazňuje, že nový integrovaný přístup 
vyžaduje velmi dobře fungující spolupráci 
v rámci Komise, a vyzývá Komisi, aby 
provedla reorganizační a restruktulizační 
zásahy s cílem zajistit soudržnou politiku;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že nový integrovaný přístup 
vyžaduje velmi dobře fungující spolupráci 
v rámci Komise, a vyzývá Komisi, aby za 
tímto účelem ustavila stálou pracovní 
skupinu pro průmyslovou politiku;

4. zdůrazňuje, že nový integrovaný přístup 
vyžaduje velmi dobře fungující spolupráci 
v rámci Komise a soudržnost jednotlivých 
politik Komise, a vyzývá Komisi, aby za 
tímto účelem ustavila stálou pracovní 
skupinu pro průmyslovou politiku;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že nový integrovaný přístup 
vyžaduje velmi dobře fungující spolupráci 
v rámci Komise, a vyzývá Komisi, aby za 
tímto účelem ustavila stálou pracovní 
skupinu pro průmyslovou politiku;

4. zdůrazňuje, že nový integrovaný přístup 
vyžaduje velmi dobře fungující spolupráci 
v rámci Komise a soudržnost jednotlivých 
politik Komise, a vyzývá Komisi, aby za 
tímto účelem ustavila stálou pracovní 
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skupinu pro průmyslovou politiku;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že by Evropská unie 
mohla vybudovat 
nejkonkurenceschopnější průmysl na 
světě, mimo jiné    
– novými jakostními a účinnostními 
normami,
– zkrácením doby uvedení nových 
produktů na trh pomocí pokročilých 
analytických, projektantských a 
údržbových výrobních nástrojů, metod a 
postupů IKT, 
– usnadněním rozvoje malých a středních 
podniků a odvětví poskytujícího vybavení 
v dodavatelském řetězci,
– rozhodnějším úsilím o propojení 
civilního a vojenského výzkumu;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. podporuje iniciativu Evropské komise 
uvedenou v bodě 3 jejího sdělení, a sice 
důsledně analyzovat dopady budoucích 
právních předpisů na průmyslovou 
politiku a vyhodnocovat uplatňování 
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těchto předpisů; a zdůrazňuje, že je nutné 
zajistit spolupráci se sociálními partnery a 
co nejvyšší možnou transparentnost;    

Or. de

Pozměňovací návrh 112
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, aby ve všech svých 
studiích dopadu, zejména v těch, které 
provádí před předložením návrhů nařízení 
nebo směrnic náležitě zohlednila otázku 
konkurenceschopnosti podniků ;     

Or. fr

Pozměňovací návrh 113
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že nová udržitelná 
průmyslová politika může být účinná 
pouze tehdy, pokud bude prováděna v úzké 
součinnosti s politikami členských států, a 
vyzývá proto Komisi, aby v roce 2011 
vyvíjela všechny iniciativy, které umožňuje 
čl. 173 odst. 2 Lisabonské smlouvy, jako je 
navrhování pokynů a ukazatelů, možnost 
dozoru a posuzování;

5. zdůrazňuje, že nová udržitelná 
průmyslová politika EU může být účinná 
pouze tehdy, pokud bude prováděna v úzké 
součinnosti s průmyslovými politikami 
členských států, a vyzývá proto Komisi, 
aby v roce 2011 vyvíjela všechny 
iniciativy, které umožňuje čl. 173 odst. 2 
Lisabonské smlouvy, jako je navrhování 
pokynů, ukazatelů a návrhů, jež usilují o 
pravidla spravedlivé hospodářské soutěže 
v rámci jednotného trhu EU;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 114
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že nová udržitelná 
průmyslová politika může být účinná 
pouze tehdy, pokud bude prováděna v úzké 
součinnosti s politikami členských států, a 
vyzývá proto Komisi, aby v roce 2011 
vyvíjela všechny iniciativy, které umožňuje 
čl. 173 odst. 2 Lisabonské smlouvy, jako je 
navrhování pokynů a ukazatelů, možnost 
dozoru a posuzování;

5. zdůrazňuje, že nová udržitelná 
průmyslová politika může být účinná 
pouze tehdy, pokud bude prováděna v úzké 
součinnosti s politikami členských států, a 
vyzývá proto Komisi, aby v roce 2011 
vyvíjela všechny iniciativy, které umožňuje 
čl. 173 odst. 2 Lisabonské smlouvy, jako je 
navrhování pokynů a ukazatelů, možnost 
dozoru, posuzování a šíření nejlepších 
dostupných technologií  a postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že nová udržitelná 
průmyslová politika může být účinná 
pouze tehdy, pokud bude prováděna v úzké 
součinnosti s politikami členských států, a 
vyzývá proto Komisi, aby v roce 2011 
vyvíjela všechny iniciativy, které umožňuje 
čl. 173 odst. 2 Lisabonské smlouvy, jako je 
navrhování pokynů a ukazatelů, možnost 
dozoru a posuzování;

5. zdůrazňuje, že nová udržitelná 
průmyslová politika může být účinná 
pouze tehdy, pokud bude prováděna v úzké 
součinnosti s politikami členských států, a 
vyzývá proto Komisi, aby v roce 2011 
vyvíjela všechny iniciativy, které umožňuje 
čl. 173 odst. 2 Lisabonské smlouvy, jako je 
navrhování pokynů a ukazatelů a sledování
posuzování průmyslových politik
členských států;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 116
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že nová udržitelná 
průmyslová politika může být účinná 
pouze tehdy, pokud bude prováděna v úzké 
součinnosti s politikami členských států, a 
vyzývá proto Komisi, aby v roce 2011 
vyvíjela všechny iniciativy, které umožňuje 
čl. 173 odst. 2 Lisabonské smlouvy, jako je 
navrhování pokynů a ukazatelů, možnost 
dozoru a posuzování;

5. zdůrazňuje, že nová udržitelná 
průmyslová politika může být účinná 
pouze tehdy, pokud bude prováděna v úzké 
součinnosti s politikami členských států, a 
vyzývá proto Komisi, aby v roce 2011 
vyvíjela všechny iniciativy, které umožňuje 
čl. 173 odst. 2 Lisabonské smlouvy, jako je 
navrhování pokynů, ukazatelů, výměna 
osvědčených postupů, možnost dozoru a 
posuzování;

Or. es

Pozměňovací návrh 117
Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby společně s 
Evropským parlamentem a Radou 
vytvořila nový rámec, který bude 
podnikům z různých členských států 
umožňovat efektivnější spolupráci při 
stanovování a plnění jejich průmyslových 
priorit a bude je k této spolupráci 
motivovat; domnívá se, že tento rámec 
posílí konkurenceschopnost evropských 
výrobků a zlepší reakce na změny na 
celosvětovém trhu;  

Or. en
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Pozměňovací návrh 118
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že úspěch nové udržitelné 
průmyslové politiky závisí na zapojení 
všech zúčastněných stran, zejména 
sociálních partnerů; vyzývá Komisi, aby do 
všech oblastí a opatření vnesla jasný 
princip partnerství; k tomu patří i neustálé 
společné předjímání a hodnocení 
očekávaného vývoje a s ním spojené 
přehodnocování strategií, opatření a 
programů;

6. je přesvědčen, že úspěch nové udržitelné 
průmyslové politiky závisí na zapojení 
všech zúčastněných stran, zejména 
sociálních partnerů a regionálních a 
místních orgánů ve Výboru pro regionální 
rozvoj; vyzývá Komisi, aby do všech 
oblastí a opatření vnesla jasný princip 
partnerství; k tomu patří i neustálé 
společné předjímání a hodnocení 
očekávaného vývoje a s ním spojené 
přehodnocování strategií, opatření a 
programů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 119
Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že úspěch nové udržitelné 
průmyslové politiky závisí na zapojení 
všech zúčastněných stran, zejména 
sociálních partnerů; vyzývá Komisi, aby do 
všech oblastí a opatření vnesla jasný 
princip partnerství; k tomu patří i neustálé 
společné předjímání a hodnocení 
očekávaného vývoje a s ním spojené 
přehodnocování strategií, opatření a 
programů;

6. je přesvědčen, že úspěch nové udržitelné 
průmyslové politiky závisí na zapojení 
všech zúčastněných stran, zejména 
sociálních partnerů, zástupců malých a 
středních podniků a občanské společnosti;  
vyzývá Komisi, aby do všech oblastí a 
opatření vnesla jasný princip partnerství; k 
tomu patří i neustálé společné předjímání a 
hodnocení očekávaného vývoje a s ním 
spojené přehodnocování strategií, opatření 
a programů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 120
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že úspěch nové udržitelné 
průmyslové politiky závisí na zapojení 
všech zúčastněných stran, zejména 
sociálních partnerů; vyzývá Komisi, aby 
do všech oblastí a opatření vnesla jasný 
princip partnerství; k tomu patří i neustálé 
společné předjímání a hodnocení 
očekávaného vývoje a s ním spojené 
přehodnocování strategií, opatření a 
programů;

6. je přesvědčen, že úspěch nové udržitelné 
průmyslové politiky závisí na zapojení 
všech zúčastněných stran; vyzývá Komisi, 
aby do všech oblastí a opatření vnesla 
jasný princip partnerství; k tomu patří i 
neustálé společné předjímání a hodnocení 
očekávaného vývoje a s ním spojené 
přehodnocování strategií, opatření a 
programů;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že úspěch nové udržitelné 
průmyslové politiky závisí na zapojení 
všech zúčastněných stran, zejména
sociálních partnerů; vyzývá Komisi, aby do 
všech oblastí a opatření vnesla jasný 
princip partnerství; k tomu patří i neustálé 
společné předjímání a hodnocení 
očekávaného vývoje a s ním spojené
přehodnocování strategií, opatření a 
programů;

6. je přesvědčen, že úspěch nové udržitelné 
průmyslové politiky závisí na zapojení 
všech zúčastněných stran, včetně
sociálních partnerů; vyzývá Komisi, aby do 
všech oblastí a opatření vnesla jasný 
princip partnerství; k tomu patří i neustálé 
společné předjímání a hodnocení 
očekávaného vývoje a s ním spojené 
přehodnocování strategií, opatření a 
programů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 122
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod 6 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. je přesvědčen, že úspěch nové udržitelné 
průmyslové politiky závisí na zapojení 
všech zúčastněných stran, zejména
sociálních partnerů; vyzývá Komisi, aby do 
všech oblastí a opatření vnesla jasný 
princip partnerství; k tomu patří i neustálé 
společné předjímání a hodnocení 
očekávaného vývoje a s ním spojené 
přehodnocování strategií, opatření a 
programů;

6. je přesvědčen, že úspěch nové udržitelné 
průmyslové politiky závisí na zapojení 
všech zúčastněných stran, včetně
sociálních partnerů; vyzývá Komisi, aby do 
všech oblastí a opatření vnesla jasný 
princip partnerství; k tomu patří i neustálé 
společné předjímání a hodnocení 
očekávaného vývoje a s ním spojené 
přehodnocování strategií, opatření a 
programů;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že současnou 
průmyslovou politiku v Evropské unii z 
veliké části určují potřeby (zisky) 
mezinárodních společností, nikoli zájmy 
Unie;  

Or. pl

Pozměňovací návrh 124
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 6 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6b. konstatuje, že průmyslová politika 
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závisí ve značné míře na ochraně 
průmyslu EU proti nekalé hospodářské 
soutěži třetích zemí; 

Or. pl

Pozměňovací návrh 125
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 7 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi, aby co nejrychleji 
vypracovala konkrétní harmonogram 
dohledu nad prováděním a aby každoročně 
předložila zprávu o dosaženém pokroku;

7. vyzývá Komisi, aby co nejrychleji 
vypracovala konkrétní harmonogram 
dohledu nad prováděním této strategie a 
aby každoročně předložila zprávu o 
dosaženém pokroku; rovněž se domnívá, 
že by Komise účinnost těchto pokynů a 
iniciativ měla každoročně posuzovat za 
účelem zjištění problémů, které vznikly v 
průběhu jejich uplatňování, a stanovení 
dalších cílů, aby bylo zajištěno, aby 
průmyslová politika EU byla neustále v 
čele pokroku;       

Or. fr

Pozměňovací návrh 126
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Financování
7a. žádá o ambiciózní financování 
průmyslové politiky a infrastruktury 
(zejména v oblasti výzkumu a energetiky, 
telekomunikací a dopravní 
infrastruktury(TEN)) – tz. ve „veřejném 
vybavení“, které vytváří prostředí pro 
podniky; v tomto ohledu pokládá za 
zásadní vydávání dluhopisů EU 
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(eurobondy nebo projektové úvěry) s cílem 
umožnit Unii finančně podporovat 
inovaci, infrastrukturu a 
reindustrializaci;    

Or. fr

Pozměňovací návrh 127
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. upozorňuje na to, že 
internacionalizace je klíčovým faktorem 
konkurenceschopnosti podniků, a vyzývá 
proto Komisi, aby se snažila co nejvíce 
podporovat znalosti získané  ze všech  
podpůrných sítí pro podniky, aby mohly 
být prospěšné podnikům, které se nachází 
v procesu internacionalizace;           

Or. es

Pozměňovací návrh 128
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. souhlasí s tím, že je třeba podpořit 
prostředí příhodné k podnikání, mají-li 
být uplatňovány zásady inteligentní 
regulace, a žádá, aby se kladl větší důraz 
na posuzování konkurenceschopnosti tím, 
že se přezkoumá účinek evropských 
legislativních iniciativ;

Or. en



PE452.697v01-00 60/90 AM\838749CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 129
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje rozhodující význam 
volného obchodu pro rozvoj evropského 
průmyslu;

Or. sv

Pozměňovací návrh 130
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. zdůrazňuje, že celoevropská struktura 
a infrastruktura, které se zaměří na 
propojování zdrojů a prostředků, by 
mohly spustit fungování celoevropského 
průmyslového modelu, který by mohl 
konkurovat na celosvětovém trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 8 – návětí 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zdůrazňuje, že inovace jsou hlavním 
motorem průmyslové politiky a že všechny 
iniciativy na podporu inovací

8. zdůrazňuje, že inovace jsou hlavním 
motorem průmyslové politiky a růstu a že 
všechny iniciativy na podporu inovací

Or. fr
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Pozměňovací návrh 132
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 8 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– by se měly opírat o širokou definici 
inovací, která bude mimo jiné zahrnovat 
výrobky, služby, procesy, organizaci, 
kvalitu a řízení,

– by se měly opírat o širokou definici 
inovací, která bude mimo jiné zahrnovat 
výrobky, služby, procesy, organizaci, 
kvalitu, řízení, šíření a ochranu,

Or. fr

Pozměňovací návrh 133
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 8 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– by se měly opírat o širokou definici 
inovací, která bude mimo jiné zahrnovat 
výrobky, služby, procesy, organizaci, 
kvalitu a řízení,

– by se měly opírat o širokou definici 
inovací, která bude mimo jiné zahrnovat 
výrobky a produkční systémy, služby, 
procesy, organizaci, kvalitu a řízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 8 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– by se měly opírat o širokou definici 
inovací, která bude mimo jiné zahrnovat 
výrobky, služby, procesy, organizaci, 
kvalitu a řízení,

– by se měly opírat o širokou definici 
inovací, která bude mimo jiné zahrnovat 
výrobky, služby, odbornou přípravu,
procesy, organizaci, kvalitu a řízení,

Or. fr
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Pozměňovací návrh 135
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 8 – odrážka 1 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– musí zohledňovat politiky uplatňované 
ve třetích zemích a přizpůsobovat jim 
některé z našich vnitřních politik, 
například politiky upravující státní 
podporu v oblasti výzkumu, vývoje a 
inovaci,

Or. fr

Pozměňovací návrh 136
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 8 – odrážka 1 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– musí být orientované na trh,

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 8 – odrážka 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– musí zahrnovat celý řetězec procesů a 
utváření hodnot a

– musí zejména zahrnovat celý řetězec 
procesů a utváření hodnot a poskytovat 
podporu až do fáze uvedení výrobku na 
trh a

Or. fr
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Pozměňovací návrh 138
Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 8 – odrážka 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– musí zahrnovat celý řetězec procesů a 
utváření hodnot a

– musí v rámci celého řetězce procesů a 
utváření hodnot zahrnovat design, výrobu 
a složení výrobků a služby a

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 8 – odrážka 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– musí být odvozeny nejen od samotného 
výrobku, ale od jeho potřeby a využití, aby 
vývoj probíhal integrovaněji a výroba byla 
cílenější za účelem zajištění významného 
přínosu pro spotřebitele, podniky i celou 
společnost;

– musí být neutrální z hlediska 
technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Amalia Sartori, Jorgo Chatzimarkakis, 
Jens Rohde, Werner Langen, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Aldo Patriciello, 
Jürgen Creutzmann, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Jolanta Emilia 
Hibner

Návrh usnesení
Bod 8 – odrážka 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– musí být odvozeny nejen od samotného 
výrobku, ale od jeho potřeby a využití, aby 
vývoj probíhal integrovaněji a výroba byla 
cílenější za účelem zajištění významného 

– musí být neutrální z hlediska 
technologií;



PE452.697v01-00 64/90 AM\838749CS.doc

CS

přínosu pro spotřebitele, podniky i celou 
společnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 8 – odrážka 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– musí být odvozeny nejen od samotného 
výrobku, ale od jeho potřeby a využití, aby 
vývoj probíhal integrovaněji a výroba byla 
cílenější za účelem zajištění významného 
přínosu pro spotřebitele, podniky i celou 
společnost;

– musí být odvozeny nejen od samotného 
výrobku, ale i od jeho potřeby a využití 
a souvisejících služeb, aby vývoj probíhal 
integrovaněji a výroba byla udržovatelnější
a cílenější za účelem zajištění významného 
přínosu pro spotřebitele, podniky i celou 
společnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 8 – odrážka 3 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– musí se především zaměřit na vytvoření 
příznivého prostředí na investice podniků 
do výzkumu a vývoje a do inovací 
prostřednictvím účinných systémů 
financování a větší spolupráce mezi 
subjekty v jednotlivých odvětvích, 
a v rámci hodnotového řetězce, 
výzkumných ústavů a univerzit;

Or. en
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Pozměňovací návrh 143
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 8 – odrážka 3 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– musí se zaměřit na úlohu výroby 
v inovační fázi; přemístěním veškeré 
průmyslové výroby do jiných částí světa se 
základna výroby založené na poznatcích 
rovněž přemístí mimo Evropu, jelikož 
návrhy vytvořené na rýsovacím prkně 
není možné neprodleně otestovat v praxi;

Or. da

Pozměňovací návrh 144
Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 8 – odrážka 3 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– musí zahrnout inteligentní kombinaci 
opatření týkající se nabídky a poptávky, 
které se mohou v jednotlivých odvětvích 
lišit, například regulační stimulace, 
normy, označování, veřejné zakázky, 
snížení DPH a daňové pobídky;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 8 – odrážka 3 b (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– musí umožnit otevřenou inovaci –
a v některých oblastech politiky by 
dokonce měla zvážit, zda otevřenou 
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inovaci nevyžadovat –, která se stala 
významnou hnací silou nového myšlení a 
nového vývoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 8 – odrážka 3 c (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– musí v rámci veřejných i soukromých 
organizací podporovat kreativitu a inovaci 
ze strany zaměstnanců ;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 8a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje potřebu jednoznačného 
rozlišování mezi výzkumem a inovací, tj. 
činnostmi sice úzce propojenými, které se 
však vyznačují různými cíli, prostředky, 
intervenčními nástroji a pracovními 
metodami: výzkum, který provádí 
společnosti na podporu svého vlastního 
růstu, by měl vytvářet nové poznatky a 
svou povahou být vynalézavý, nezávislý a 
připraven podstoupit určitá rizika;
inovace má naopak za cíl vytváření 
nových výrobků, služeb a postupů, které 
mají přímý vliv na trh, společnost a 
fungování podniků jako takových; 

Or. it
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Pozměňovací návrh 148
Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. domnívá se, že zejména stanovení 
referenčních hodnot a norem se ukázalo 
být silným podnětem k prosazování 
inovace a udržitelné 
konkurenceschopnosti několika 
průmyslových odvětví; žádá o posílení 
evropského systému norem 
prostřednictvím opatření na podporu 
zjednodušování, transparentnosti, snížení 
nákladů a zapojení zúčastněných stran;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. upozorňuje na nutnost lepší 
koordinace mezi členskými státy a užší 
spolupráce mezi podniky, a to 
prostřednictvím obchodních uskupení, sítí 
a středisek excelence; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 150
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje, že konkurenceschopnost 



PE452.697v01-00 68/90 AM\838749CS.doc

CS

EU značně závisí na inovační kapacitě, na 
výzkumu a vývoji a na propojení mezi 
inovacemi a výrobním postupem;  

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 8 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8b. žádá Komisi, aby předložila strategii 
na podporu systémů služeb spojených s 
výrobky, neboť by přinesly významné 
přínosy v oblasti podnikání, obchodní 
bilance a životního prostředí;    

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá, aby byly v dalším období 
poskytování finančních podpor po roce 
2013 (8. rámcový program pro výzkum) 
výrazně navýšeny prostředky na výzkum 
(cílem EU je 1 % HDP veřejných financí); 
mimo výzkumu a inovací výrazně 
zaměřených na procesy je třeba provádět 
výzkum základních technologií napříč 
odvětvími; navíc je potřeba zjednodušit 
postupy;

9. vyzývá, aby byly v dalším období 
poskytování finančních podpor po roce 
2013 (8. rámcový program pro výzkum) 
výrazně navýšeny prostředky na výzkum 
(cílem EU: 3 % HDP na výzkum a vývoj, 1 
% HDP), aby si na veřejné finance 
evropský průmysl zachoval vedoucí 
postavení v oblasti technologií a udržel si 
konkurenceschopnost na celosvětové 
úrovni, a tím se účinně použily soukromé 
investice; mimo výzkumu a inovací 
výrazně zaměřených na procesy je třeba 
provádět výzkum základních technologií v
oblastech informační a komunikační 
technologie, mobility, energetiky, 
biotechnologie a nanotechnologie napříč 
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odvětvími; navíc je potřeba zjednodušit 
postupy;

Or. de

Pozměňovací návrh 153
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá, aby byly v dalším období 
poskytování finančních podpor po roce 
2013 (8. rámcový program pro výzkum) 
výrazně navýšeny prostředky na výzkum 
(cílem EU je 1 % HDP veřejných financí); 
mimo výzkumu a inovací výrazně 
zaměřených na procesy je třeba provádět 
výzkum základních technologií napříč 
odvětvími; navíc je potřeba zjednodušit 
postupy;

9. vyzývá, aby byly v dalším období 
poskytování finančních podpor po roce 
2013 (8. rámcový program pro výzkum) 
výrazně navýšeny prostředky na výzkum 
(cílem EU je 1 % HDP veřejných financí); 
mimo zaměření se na výzkum inovačních 
postupů, řízení, organizaci a zapojení 
zaměstnanců do procesu inovací je třeba 
provádět výzkum základních technologií 
napříč odvětvími; navíc je potřeba 
zjednodušit postupy;

Or. da

Pozměňovací návrh 154
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá, aby byly v dalším období 
poskytování finančních podpor po roce 
2013 (8. rámcový program pro výzkum) 
výrazně navýšeny prostředky na výzkum 
(cílem EU je 1 % HDP veřejných financí); 
mimo výzkumu a inovací výrazně 
zaměřených na procesy je třeba provádět 
výzkum základních technologií napříč 
odvětvími; navíc je potřeba zjednodušit 
postupy;

9. vyzývá přednostně, aby byly v dalším 
období poskytování finančních podpor po 
roce 2013 (8. rámcový program pro 
výzkum) výrazně navýšeny prostředky na 
výzkum (cílem EU je 1 % HDP veřejných 
financí); mimo výzkumu a inovací výrazně 
zaměřených na procesy je třeba provádět 
výzkum základních generických 
technologií; zdůrazňuje dále, že je potřeba
prosadit zjednodušení postupů na 
realizaci výzkumných programů;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 155
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá, aby byly v dalším období 
poskytování finančních podpor po roce 
2013 (8. rámcový program pro výzkum) 
výrazně navýšeny prostředky na výzkum 
(cílem EU je 1 % HDP veřejných financí); 
mimo výzkumu a inovací výrazně 
zaměřených na procesy je třeba provádět 
výzkum základních technologií napříč 
odvětvími; navíc je potřeba zjednodušit 
postupy;

9. vyzývá, aby byly v dalším období 
poskytování finančních podpor po roce 
2013 (8. rámcový program pro výzkum) 
výrazně navýšeny prostředky na výzkum 
(cílem EU je 1 % HDP veřejných financí); 
mimo výzkumu a inovací výrazně 
zaměřených na procesy je třeba provádět 
výzkum základních technologií napříč 
odvětvími; navíc je potřeba zjednodušit 
postupy, zejména proces podávání žádostí, 
za účelem zvýšení potíží s absorpcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá, aby byly v dalším období 
poskytování finančních podpor po roce 
2013 (8. rámcový program pro výzkum) 
výrazně navýšeny prostředky na výzkum 
(cílem EU je 1 % HDP veřejných financí); 
mimo výzkumu a inovací výrazně
zaměřených na procesy je třeba provádět 
výzkum základních technologií napříč 
odvětvími; navíc je potřeba zjednodušit 
postupy;

9. vyzývá, aby byly v dalším období 
poskytování finančních podpor po roce 
2013 (8. rámcový program pro výzkum) 
výrazně navýšeny nad současných 6 % 
rozpočtových prostředků EU; mimo 
výzkumu a inovací výrazně zaměřených na 
procesy je třeba provádět výzkum 
základních technologií napříč odvětvími; 
navíc je potřeba zjednodušit postupy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 157
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 9 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. vyzývá, aby byly v dalším období 
poskytování finančních podpor po roce 
2013 (8. rámcový program pro výzkum) 
výrazně navýšeny prostředky na výzkum 
(cílem EU je 1 % HDP veřejných financí); 
mimo výzkumu a inovací výrazně 
zaměřených na procesy je třeba provádět 
výzkum základních technologií napříč 
odvětvími; navíc je potřeba zjednodušit 
postupy;

9. vyzývá, aby byly v dalším období 
poskytování finančních podpor po roce 
2013 (8. rámcový program pro výzkum) 
výrazně navýšeny prostředky na výzkum 
(cílem EU je 1 % HDP veřejných financí); 
mimo výzkumu a inovací výrazně 
zaměřených na procesy je třeba provádět 
výzkum základních technologií napříč 
odvětvími; navíc je potřeba zjednodušit 
administrativní postupy a postupy na 
přístup k financování;

Or. fr

Pozměňovací návrh 158
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. konstatuje, že značné zvýšení 
soukromých a veřejných investic 
ve výzkumu a vývoje je zásadní, aby si 
průmysl EU zachoval vedoucí postavení 
v oblasti technologií a celosvětovou 
konkurenceschopnost v oblastech jako 
jsou obnovitelné zdroje a dopravní 
účinnost; dále konstatuje, že na podporu 
většího soukromého investování do 
výzkumu a vývoje jsou nutné správná 
fungování trhu pro inovativní výrobky 
a stálé investiční podmínky; domnívá se, 
že zvýšený objem veřejného financování 
výzkumu a vývoje je potřebný ke zvýšení 
objemu soukromých investic a na podporu 
spolupráce; zjednodušení postupů 
veřejného financování, především v rámci 
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rámcových programů EU, je nezbytnou 
podmínkou na posílení zapojení 
průmyslu;  

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. konstatuje, že značné zvýšení 
soukromých a veřejných investic 
ve výzkumu a vývoje je zásadní, aby si 
průmysl EU zachoval vedoucí postavení 
v oblasti technologií a celosvětovou 
konkurenceschopnost v oblastech jako 
jsou obnovitelné zdroje a dopravní 
účinnost; dále konstatuje, že na podporu 
většího soukromého investování do 
výzkumu a vývoje jsou nutné správná 
fungování trhu pro inovativní výrobky a 
stálé investiční podmínky; domnívá se, že 
zvýšený objem veřejného financování 
výzkumu a vývoje je potřebný ke zvýšení 
objemu soukromých investic a na podporu 
spolupráce; zjednodušení postupů 
veřejného financování, především v rámci 
rámcových programů EU, je nezbytnou 
podmínkou na posílení zapojení 
průmyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. konstatuje, že značné zvýšení 
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soukromých a veřejných investic ve 
výzkumu a vývoje je zásadní, aby si 
průmysl EU zachoval vedoucí postavení v 
oblasti technologií a celosvětovou 
konkurenceschopnost v oblastech jako 
jsou obnovitelné zdroje a dopravní 
účinnost; dále konstatuje, že na podporu 
většího soukromého investování do 
výzkumu a vývoje jsou nutné správná 
fungování trhu pro inovativní výrobky a 
stálé investiční podmínky; domnívá se, že 
zvýšený objem veřejného financování 
výzkumu a vývoje je potřebný ke zvýšení 
objemu soukromých investic a na podporu 
spolupráce; zjednodušení postupů 
veřejného financování, především v rámci 
rámcových programů EU, je nezbytnou 
podmínkou na posílení zapojení 
průmyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. konstatuje, že značné zvýšení 
soukromých a veřejných investic ve 
výzkumu a vývoje je zásadní, aby si 
průmysl EU zachoval vedoucí postavení v 
oblasti technologií a celosvětovou 
konkurenceschopnost v oblastech jako 
jsou obnovitelné zdroje a dopravní 
účinnost; dále konstatuje, že na podporu 
většího soukromého investování do 
výzkumu a vývoje jsou nutné správná 
fungování trhu pro inovativní výrobky a 
stálé investiční podmínky; dále se 
domnívá, že zvýšení veřejného 
financování výzkumu a vývoje je třeba k 
zapojení soukromých investic a podpoření 
spolupráce; zjednodušení postupů 
veřejného financování, především v rámci 
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rámcových programů EU, je nezbytnou 
podmínkou na posílení účasti průmyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. domnívá se, že společné technologické 
iniciativy (např. program Clean Sky) jsou 
velice užitečnými nástroji na mobilizaci 
finančních prostředků od států, EU a 
soukromého sektoru pro inovační projekty 
s výrazným motivačním účinkem; žádá, 
aby financování existujících projektů bylo 
zabezpečené tak, aby mohly být 
realizovány až do konce, a považuje za 
nevyhnutelné, aby se ve slibných 
odvětvích ( jako je biotechnologie, 
nanotechnologie, vesmírná technologie, 
obnovitelné zdroje energie, nové dopravní 
prostředky a materiály) připravovaly nové 
projekty; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 163
Jens Rohde

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. uznává však, že aby Evropa dosáhla 
takovou úroveň investic, která je potřebná 
k tomu, aby se inovace staly hnací silou 
hospodářského růstu, musí soukromý 
sektor zvýšit financování výzkumu a 
vývoje; vyzývá proto Komisi, aby 
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přezkoumala překážky, které brání tomu, 
aby evropské podniky investovaly na 
stejné úrovni jako jejich mezinárodní 
partneři, např. USA, a aby případně 
přijala legislativní i nelegislativní 
opatření;   

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Evžen Tošenovský

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. zdůrazňuje, že je nutné omezit 
byrokracii v rámci programů na 
financování výzkumu a vývoje na úrovni 
EU, na vnitrostátní a regionální úrovni, 
za účelem zabezpečení spravedlivého a 
rychlého přístupu k financování, čímž 
budou urychleny inovace; 

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Hermann Winkler

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. vyzývá k důslednému využívání 
a posilování současných vědeckých 
a technologických pravomocí v členských 
státech, zejména v klíčových technologiích 
(KET);  

Or. de
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Pozměňovací návrh 166
Hermann Winkler

Návrh usnesení
Bod 9 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9b. vítá vytvoření skupiny odborníků na 
vysoké úrovni pověřené vytvořením 
společné dlouhodobé strategie a akčního 
plánu v oblasti klíčových technologií, s 
cílem plně využít potenciál těchto 
technologií;    

Or. de

Pozměňovací návrh 167
Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje úspěch finančního nástroje 
na sdílení rizik, který představuje důležitý 
způsob financování výzkumu v malých a 
středních podnicích Evropskou investiční 
bankou, a naléhavě žádá Komisi, aby na 
tento finanční nástroj vyčlenila znatelně 
vyšší množství prostředků;

10. zdůrazňuje úspěch finančního nástroje 
na sdílení rizik, který představuje důležitý 
způsob financování výzkumu, vývoje a 
inovací v malých a středních podnicích 
Evropskou investiční bankou, a naléhavě 
žádá Komisi, aby na tento finanční nástroj 
vyčlenila znatelně vyšší množství 
prostředků, přičemž by se měly i nadále 
podporovat přímé soukromé investice 
a inovační mechanismy financování, a to 
zejména pro malé a začínající podniky;  

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 10 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje úspěch finančního nástroje 
na sdílení rizik, který představuje důležitý 
způsob financování výzkumu v malých a 
středních podnicích Evropskou investiční 
bankou, a naléhavě žádá Komisi, aby na 
tento finanční nástroj vyčlenila znatelně 
vyšší množství prostředků;

10. zdůrazňuje úspěch finančního nástroje 
na sdílení rizik, který představuje důležitý 
způsob financování výzkumu v malých a 
středních podnicích Evropskou investiční 
bankou, a naléhavě žádá Komisi, aby na 
tento finanční nástroj vyčlenila znatelně 
vyšší množství prostředků; zdůrazňuje 
rovněž, jak je důležité zpřístupnit inovační 
programy malým a středním podnikům 
prostřednictvím snížení byrokratické 
zátěže; 

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Michael Theurer

Návrh usnesení
Bod 10 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje úspěch finančního nástroje 
na sdílení rizik, který představuje důležitý 
způsob financování výzkumu v malých a 
středních podnicích Evropskou investiční 
bankou, a naléhavě žádá Komisi, aby na 
tento finanční nástroj vyčlenila znatelně 
vyšší množství prostředků;

10. zdůrazňuje úspěch finančního nástroje
na sdílení rizik, který představuje důležitý 
způsob financování výzkumu v malých a 
středních podnicích Evropskou investiční 
bankou, a naléhavě žádá Komisi, aby na 
tento finanční nástroj vyčlenila znatelně 
vyšší množství prostředků; zdůrazňuje 
rovněž, jak je důležité zpřístupnit inovační 
programy malým a středním podnikům 
prostřednictvím snížení byrokratické 
zátěže; 

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 10 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje úspěch finančního nástroje 
na sdílení rizik, který představuje důležitý 
způsob financování výzkumu v malých a 
středních podnicích Evropskou investiční 
bankou, a naléhavě žádá Komisi, aby na 
tento finanční nástroj vyčlenila znatelně 
vyšší množství prostředků;

10. zdůrazňuje úspěch finančního nástroje 
na sdílení rizik, který představuje důležitý 
způsob financování výzkumu Evropskou 
investiční bankou, a naléhavě žádá Komisi, 
aby na vyčlenila znatelně vyšší množství 
prostředků na podporu dalších vysoce 
rizikových inovativních projektů a těch, 
kterých se cílové malé a střední podniky 
účastní;

Or. de

Pozměňovací návrh 171
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá, aby bylo prozkoumáno 
zavedení nových alternativních 
mechanismů, které by umožnily zmírnit 
nedostatek finančních prostředků EU, 
především v malých a středních 
podnicích. Domnívá se, že tyto 
mechanismy musí: 
– být založené na tom, že soukromí a 
veřejní investoři nesou riziko společně, 
prostřednictvím partnerství veřejného a 
soukromého sektoru,
– zajistit, aby byl pákový účinek veřejných 
investic co nejúčinnější a přinesl 
významné soukromé investice,
– zohledňovat specifické prostředky 
inovačních malých a středních podniků, 
které nemají vlastní prostředky nebo 
aktiva na financování své činnosti 
prostřednictvím zadlužení, 
– podporovat uvádění výsledků 
evropského výzkumu na trh a přenos 
technologií do malých a středních 
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podniků,
– podporovat činnost Evropské investiční 
banky,
domnívá se, že je musí tvořit tyto nástroje:
– Evropský investiční fond pro inovace, 
jehož hlavním úkolem by bylo investování 
do počátečních a rozvojových fází 
prostřednictvím rizikového kapitálu,
– Evropský patentový fond, který by 
ulehčil přenos technologií mezi 
výzkumnými centry a podniky, zejména 
inovačními malými a středními podniky,
– půjčky s výhodnějšími podmínkami, než 
jaké je možné získat na trhu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 172
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. uznává, že problémem EU je 
nedostatek mladých lidí ve vedoucích 
pozicích v oblasti inovací v odvětvích, 
která jsou na výzkumu a vývoji velice 
závislé, především v odvětvích 
biotechnologie a internetu; zdůrazňuje 
proto, že je nutné podporovat jejich rozvoj 
odstraňováním překážek, kterým musí 
čelit v nových odvětvích, a podrobným 
sledováním nových inovačních trhů, 
přičemž by se jejich specifickým potřebám 
měl přizpůsobit soubor politických 
nástrojů; 

Or. en



PE452.697v01-00 80/90 AM\838749CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 173
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 10a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá Komisi k vytvoření příznivého 
prostředí pro začínající a vedlejší podniky, 
a to za pomoci specializovaných služeb, 
které mladým podnikatelům umožní 
překonat tradiční překážky, jež brání 
spuštění nových výrobních aktivit 
(nedostatečná infrastruktura, přístup k 
informacím, náklady na služby, správa 
duševního vlastnictví);  

Or. it

Pozměňovací návrh 174
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá Komisi na posílení inovačního 
potenciálu malých a středních podniků 
pomocí nových možností financování, 
přičemž se z prostředků Evropského fondu 
pro regionální rozvoj (EFRR) vytvoří 
revolvingové fondy pro inovaci, které se 
budou šířit jako osvědčený postup;

Or. de

Pozměňovací návrh 175
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. vyzývá Komisi na vytvoření přehledu 
nejosvědčenějších postupů současných a 
plánovaných finančních mechanismů, 
daňových opatření a finančních podnětů 
na podporu inovací a vyzývá ji ke 
každoroční aktualizaci a kontrole 
účinnosti těchto opatření;

Or. de

Pozměňovací návrh 176
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. závěrem vyzývá EU, aby reagovala 
na roztříštěnost evropského trhu 
s rizikovým kapitálem a navrhla režim 
Unie, který by zabezpečoval tvorbu 
celoevropských fondů; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 177
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 10 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. zdůrazňuje skutečnost, že výzkumu a 
vývoje je možno investovat 
prostřednictvím vnitrostátních daňových 
podnětů a přístupu ke specializovaným 
finančním prostředkům, například 
k rizikovému kapitálu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 178
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. požaduje další podněcování technologií 
pro udržitelný rozvoj, se kterým se 
započalo v rámci Akčního plánu pro 
environmentální technologie (ETAP), 
prostřednictvím propojování politických 
strategií v oblasti výzkumu, životního 
prostředí a hospodářství, a požaduje 
ambiciózní následný plán Akčního plánu 
pro environmentální technologie;

11. požaduje další podněcování technologií 
pro udržitelný rozvoj, se kterým se 
započalo v rámci Akčního plánu pro 
environmentální technologie (ETAP), 
prostřednictvím propojování politických 
strategií v oblasti výzkumu, životního 
prostředí a hospodářství, a požaduje 
ambiciózní následný plán Akčního plánu 
pro environmentální technologie;
zdůrazňuje, že je potřebné zvýšit finanční 
prostředky pro strategický plán 
energetických technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. požaduje další podněcování technologií 
pro udržitelný rozvoj, se kterým se 
započalo v rámci Akčního plánu pro 
environmentální technologie (ETAP), 
prostřednictvím propojování politických 
strategií v oblasti výzkumu, životního 
prostředí a hospodářství, a požaduje 
ambiciózní následný plán Akčního plánu 
pro environmentální technologie;

11. požaduje další podněcování technologií 
pro udržitelný rozvoj, se kterým se 
započalo v rámci Akčního plánu pro 
environmentální technologie (ETAP), 
prostřednictvím propojování politických 
strategií v oblasti výzkumu, životního 
prostředí a hospodářství, a požaduje 
ambiciózní následný plán Akčního plánu 
pro environmentální technologie, ve 
kterém výzkum, vzdělávání, odborná 
příprava a průmysl budou vyvíjet společná 
úsilí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 180
Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 11 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. požaduje další podněcování technologií 
pro udržitelný rozvoj, se kterým se 
započalo v rámci Akčního plánu pro 
environmentální technologie (ETAP), 
prostřednictvím propojování politických 
strategií v oblasti výzkumu, životního 
prostředí a hospodářství, a požaduje 
ambiciózní následný plán Akčního plánu 
pro environmentální technologie;

11. požaduje další podněcování technologií 
pro udržitelný rozvoj, se kterým se 
započalo v rámci Akčního plánu pro 
environmentální technologie (ETAP), 
prostřednictvím propojování politických 
strategií v oblasti výzkumu, životního 
prostředí a hospodářství, a požaduje 
ambiciózní následný plán Akčního plánu 
pro environmentální technologie a
vyčlenění přiměřených finančních 
prostředků na jeho plnění;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. navrhuje zamyslet se také nad jinými 
formami financování, které podporují 
vývoj inovačních technologií, společným 
zapojením zúčastněných stran na různých 
úrovní (evropské, vnitrostátní a místní), 
a současně  uvažovat o využití řady 
nástrojů včetně partnerství veřejného a 
soukromého sektoru či rizikového 
kapitálu; 

Or. fr
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Pozměňovací návrh 182
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. žádá, aby byla věnována mimořádná 
pozornost podpoře inovací zaměřených na 
účinné a trvale udržitelné využívání 
zdrojů;

Or. nl

Pozměňovací návrh 183
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Amalia Sartori, Werner Langen, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Eija-Riitta Korhola, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta 
Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. upozorňuje na skutečnost, že veřejné 
zakázky, které ročně představují 17 % 
HDP Evropské unie, jsou významným 
prostředkem podpory inovací; poukazuje 
na skutečnost, že konkurenti, jako je Čína 
a USA, si stanovili ambiciózní cíle pro 
vytváření inovativních a ekologických 
výrobků, a požaduje stanovení 
odpovídajících cílů i v EU;

12. upozorňuje na skutečnost, že veřejné 
zakázky, které ročně představují 17 % 
HDP Evropské unie, mají pro evropský 
jednotný trh významnou úlohu; žádá 
Komisi, aby zlepšila osvědčená pravidla 
EU pro zadávání zakázek, je-li to třeba k 
transparentnosti, spravedlnosti, 
nediskriminace a zajištění existence 
nápravných opatření na vysoké úrovni v 
budoucnosti;  vyzývá Komisi, aby 
informovala o existujících možnostech 
zapojení ekologických kritérií do 
výběrových řízení podle současných 
pravidel EU pro zadávání veřejných 
zakázek;

Or. en
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Pozměňovací návrh 184
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. upozorňuje na skutečnost, že veřejné 
zakázky, které ročně představují 17 % 
HDP Evropské unie, jsou významným 
prostředkem podpory inovací; poukazuje 
na skutečnost, že konkurenti, jako je Čína 
a USA, si stanovili ambiciózní cíle pro 
vytváření inovativních a ekologických 
výrobků, a požaduje stanovení
odpovídajících cílů i v EU;

12. upozorňuje na skutečnost, že veřejné 
zakázky, které ročně představují 17 %
HDP Evropské unie, mají pro evropský 
jednotný trh významnou úlohu; žádá 
Komisi, aby zlepšila osvědčená pravidla 
EU pro zadávání zakázek, je-li to třeba k 
transparentnosti, spravedlnosti, 
nediskriminace; vyzývá Komisi, aby 
informovala o existujících možnostech 
zapojení ekologických kritérií do 
výběrových řízení podle současných 
pravidel EU pro zadávání veřejných 
zakázek;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Damien Abad, Amalia Sartori, Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. upozorňuje na skutečnost, že veřejné 
zakázky, které ročně představují 17 % 
HDP Evropské unie, jsou významným 
prostředkem podpory inovací; poukazuje 
na skutečnost, že konkurenti, jako je Čína a 
USA, si stanovili ambiciózní cíle pro 
vytváření inovativních a ekologických 
výrobků, a požaduje stanovení 
odpovídajících cílů i v EU;

12. upozorňuje na skutečnost, že veřejné 
zakázky, které ročně představují 17 % 
HDP Evropské unie, jsou významným 
prostředkem podpory inovací;  poukazuje 
na skutečnost, že konkurenti, jako je Čína 
a USA, si stanovili ambiciózní cíle 
pro vytváření inovativních, udržitelných 
a ekologických výrobků, a požaduje 
stanovení odpovídajících cílů i v EU 
v souladu se strategií Evropa 2020;
zdůrazňuje rovněž, že je nezbytně nutné 
zajistit vzájemný přístup na vnější trhy, 
zejména trhy v oblasti zadávání veřejných 
zakázek, aby evropské podniky měly 
v mezinárodní konkurenci rovnocenné 
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podmínky;   

Or. fr

Pozměňovací návrh 186
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. upozorňuje na skutečnost, že veřejné 
zakázky, které ročně představují 17 % 
HDP Evropské unie, jsou významným 
prostředkem podpory inovací; poukazuje 
na skutečnost, že konkurenti, jako je Čína a 
USA, si stanovili ambiciózní cíle pro 
vytváření inovativních a ekologických 
výrobků, a požaduje stanovení 
odpovídajících cílů i v EU;

12. upozorňuje na skutečnost, že veřejné 
zakázky, které ročně představují 17 % 
HDP Evropské unie, jsou významným 
prostředkem podpory inovací; připomíná, 
že pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek by se měla zjednodušit a měla by 
být v souladu se zásadami 
transparentnosti a přístupu k informacím; 
zdůrazňuje, že je nezbytné vybízet 
soukromý sektor, aby se více zapojoval do 
oblasti inovací; poukazuje na skutečnost, 
že konkurenti, jako je Čína a USA, si 
stanovili ambiciózní cíle pro vytváření 
inovativních a ekologických výrobků, a 
požaduje stanovení odpovídajících cílů i v 
EU;

Or. fr

Pozměňovací návrh 187
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. upozorňuje na skutečnost, že veřejné 
zakázky, které ročně představují 17 % 
HDP Evropské unie, jsou významným 
prostředkem podpory inovací; poukazuje 
na skutečnost, že konkurenti, jako je Čína a 
USA, si stanovili ambiciózní cíle pro 
vytváření inovativních a ekologických 

12. upozorňuje na skutečnost, že veřejné 
zakázky, které ročně představují 17 % 
HDP Evropské unie, jsou významným 
prostředkem podpory inovací;  poukazuje 
na skutečnost, že konkurenti, jako je Čína a 
USA, si stanovili ambiciózní cíle pro 
vytváření inovativních a ekologických 
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výrobků, a požaduje stanovení 
odpovídajících cílů i v EU;

výrobků; připomíná, že někteří partneři  
stále ještě neposkytli našemu průmyslu 
vzájemný rovnocenný přístup na své trhy 
s veřejnými zakázkami, a to i přes to, že se 
náš trh jejich průmyslu již otevřel; 

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. upozorňuje na skutečnost, že veřejné 
zakázky, které ročně představují 17 % 
HDP Evropské unie, jsou významným 
prostředkem podpory inovací; poukazuje 
na skutečnost, že konkurenti, jako je Čína a 
USA, si stanovili ambiciózní cíle pro 
vytváření inovativních a ekologických 
výrobků, a požaduje stanovení 
odpovídajících cílů i v EU;

12. upozorňuje na skutečnost, že veřejné 
zakázky, které ročně představují 17 % 
HDP Evropské unie, jsou významným 
prostředkem podpory inovací;  poukazuje 
na skutečnost, že konkurenti, jako je Čína a 
USA, si stanovili ambiciózní cíle pro 
vytváření inovativních a ekologických 
výrobků, a požaduje stanovení 
odpovídajících cílů i v EU stejně jako 
podporu nových začínajících podniků, 
inovačních malých a středních podniků a 
podniků střední velikosti, které nejsou 
součástí velkých seskupení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 189
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. upozorňuje na skutečnost, že veřejné 
zakázky, které ročně představují 17 % 
HDP Evropské unie, jsou významným 
prostředkem podpory inovací; poukazuje 
na skutečnost, že konkurenti, jako je Čína a 
USA, si stanovili ambiciózní cíle pro 

12. upozorňuje na skutečnost, že veřejné 
zakázky, které ročně představují 17 % 
HDP Evropské unie, jsou významným 
prostředkem podpory inovací; poukazuje 
na skutečnost, že konkurenti, jako je Čína a 
USA, si stanovili ambiciózní cíle pro 
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vytváření inovativních a ekologických 
výrobků, a požaduje stanovení 
odpovídajících cílů i v EU;

vytváření inovativních a ekologických 
výrobků, a požaduje stanovení 
odpovídajících cílů i v EU a ulehčení 
přístupu malých a středních podniků 
k těmto veřejným zakázkám tím, že se 
zohlední inovace jako jedno z výběrových 
kritérií;

Or. fr

Pozměňovací návrh 190
Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. upozorňuje na skutečnost, že veřejné 
zakázky, které ročně představují 17 % 
HDP Evropské unie, jsou významným 
prostředkem podpory inovací; poukazuje 
na skutečnost, že konkurenti, jako je Čína a 
USA, si stanovili ambiciózní cíle pro 
vytváření inovativních a ekologických 
výrobků, a požaduje stanovení 
odpovídajících cílů i v EU;

12. upozorňuje na skutečnost, že veřejné 
zakázky, které ročně představují 17 % 
HDP Evropské unie, jsou významným 
prostředkem podpory inovací a posun trhů 
směrem k trvale udržitelným výrobkům a 
službám; poukazuje na skutečnost, že 
konkurenti, jako je Čína a USA, si stanovili 
ambiciózní cíle pro vytváření inovativních 
a ekologických výrobků, a požaduje 
stanovení odpovídajících cílů i v EU;
zejména ve stavebnictví a v odvětví 
energetiky a dopravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 12 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. upozorňuje na skutečnost, že veřejné
zakázky, které ročně představují 17 % 
HDP Evropské unie, jsou významným 
prostředkem podpory inovací; poukazuje 
na skutečnost, že konkurenti, jako je Čína a 

12. upozorňuje na skutečnost, že veřejné 
zakázky, které ročně představují 17 % 
HDP Evropské unie, jsou významným 
prostředkem podpory inovací; poukazuje 
na skutečnost, že konkurenti, jako je Čína 
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USA, si stanovili ambiciózní cíle pro 
vytváření inovativních a ekologických
výrobků, a požaduje stanovení 
odpovídajících cílů i v EU;

a USA, si stanovili ambiciózní cíle pro 
vytváření inovativních a ekologicky 
udržitelných výrobků, a požaduje 
stanovení odpovídajících cílů i v EU 
v souladu se strategií Evropa 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. domnívá se, že EU by měla 
proaktivně podporovat rozvoj formálních 
norem na mezinárodní úrovni 
a v oblastech, kde má EU specifické 
zájmy, které nejsou sdíleny mezinárodním 
společenstvím, nebo v oblastech, které 
mají specifické regionální charakteristiky, 
by EU měla  vhodné normy vytvořit;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. domnívá se, že zakládání podniků 
prostřednictvím veřejného kapitálu brání 
inovacím a poskytuje možnosti 
soukromým iniciativám; důrazně vyzývá 
členské státy, aby zajistily, že veřejné 
podniky budou existovat pouze v 
oblastech, ve kterých mají skutečně smysl; 

Or. es
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Pozměňovací návrh 194
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. žádá Komisi, aby se důsledněji 
snažila zabránit předávání poznatků z EU 
celému světu, zejména Číně, která tuto 
snahu často neopětuje; 

Or. de


