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Pozměňovací návrh 195
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový) (mezi slovem „Zdroje“ a bodem 13)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. domnívá se, že hospodářský růst 
může a měl by být oddělen o zvýšeného 
využívání zdrojů;

Or. sv

Pozměňovací návrh 196
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 13 – návětí 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je přesvědčen, že zásadní zlepšení 
účinného využívání zdrojů v případě 
surovin, pomocných a pohonných látek 
a materiálů posílí celkovou 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu, a vyzývá proto Komisi, aby 
nadále kladla důraz na účinné využívání 
zdrojů; to zahrnuje:

13. je přesvědčen, že zásadní zlepšení 
účinného využívání zdrojů v případě 
surovin, pomocných a pohonných látek 
a materiálů posílí celkovou 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu, a vyzývá proto Komisi, aby 
stavěla na svém sdělení o strategii pro 
zdroje (KOM(2005)0670) a v akčním 
plánu a v případě potřeby ve směrnici 
o účinném využívání zdrojů nadále kladla 
důraz na účinné využívání zdrojů; to 
zahrnuje:

Or. de

Pozměňovací návrh 197

Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13 – návětí 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je přesvědčen, že zásadní zlepšení 
účinného využívání zdrojů v případě 
surovin, pomocných a pohonných látek 
a materiálů posílí celkovou 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu, a vyzývá proto Komisi, aby 
nadále kladla důraz na účinné využívání 
zdrojů; to zahrnuje:

13. je přesvědčen, že zásadní zlepšení 
účinného využívání zdrojů v případě 
surovin, pomocných a pohonných látek 
a materiálů posílí celkovou 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu, a vyzývá proto Komisi, aby 
navrhla ambiciózní politiku EU pro
účinné využívání zdrojů; to zahrnuje:

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 13 – odrážka -1 (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- vytvoření jasné definice zdrojů ve všech 
jejich aspektech,

Or. fr

Pozměňovací návrh 199
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 13 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- stanovení jasných indikátorů, pomocí 
nichž bude možné přezkoumávat zda jsou 
zdroje využívány účinněji a další rozvoj 
odpovídajících norem,

- stanovení jasných indikátorů, pomocí 
nichž bude možné přezkoumávat zda jsou 
zdroje využívány účinněji a další rozvoj 
odpovídajících norem a pokynů, příkladný 
vývoj nových přístupů, jako nasmlouvání 
zdrojů, šíření osvědčených postupů 
a podpora sítí účinného využívání zdrojů 
a materiálů, kde vlastníci zdrojů, 
producenti a distributoři produkce pracují 
bok po boku s výzkumnými pracovníky 
a autory inovací; vypracování normy pro 
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podnikové zprávy o udržitelnosti, která 
objasní pojem „ekologická zátěž“, 
a povede tak k úsporám nákladů, čímž se 
zvýší konkurenceschopnost podniků, spojí 
a sjednotí se dosavadní povinnosti 
a možnosti podávat zprávy (např. systém 
Společenství pro environmentální řízení 
a audit podniků) a jejich seskupení, což by 
mělo být pokud možno povinné,

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 13 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- stanovení jasných indikátorů, pomocí 
nichž bude možné přezkoumávat zda jsou 
zdroje využívány účinněji a další rozvoj 
odpovídajících norem,

- stanovení jasných indikátorů, pomocí 
nichž bude možné sledovat, zda jsou zdroje 
využívány účinně, a v případě potřeby
další rozvoj odpovídajících norem,

Or. es

Pozměňovací návrh 201
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 13 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- stanovení jasných indikátorů, pomocí 
nichž bude možné přezkoumávat zda jsou 
zdroje využívány účinněji a další rozvoj 
odpovídajících norem,

- stanovení jasných indikátorů „od kolébky 
ke kolébce“, pomocí nichž bude možné 
přezkoumávat zda jsou zdroje využívány 
účinněji a další rozvoj odpovídajících 
norem,

Or. en

Pozměňovací návrh 202



PE452.770v01-00 6/86 AM\839013CS.doc

CS

Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13 – odrážka 1 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- určení cílů a nástrojů, které by posílily 
produktivitu zdrojů EU, jejich trvanlivost 
a opětovné využití, recyklaci a opakované 
zpracování a vývoj průmyslové produkce 
v uzavřených systémech,

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 13 – odrážka 1 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- podpora skutečně recyklace v uzavřeném 
systému před systémem „downcycling“ 
a energetickým využitím odpadů,

Or. en

Pozměňovací návrh 204

Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13 – odrážka 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- šíření osvědčených řešení a podpora sítí 
účinného využívání zdrojů a agentur pro 
účinné využívání materiálů,

- šíření osvědčených řešení a podpora sítí 
účinného využívání zdrojů, zejména se 
zaměřením na dodavatelské řetězce a malé 
a střední podniky, a podpora agentur pro 
účinné využívání materiálů
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Or. en

Pozměňovací návrh 205
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 13 – odrážka 3 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- podpora vývoje a výzkumu zlepšení 
recyklovatelnosti výrobků a jejich 
materiálového obsahu a podpora vývoje 
a výzkumu uzavřených průmyslových 
procesů s minimální úrovní odpadního 
materiálu a toků energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Amalia Sartori, Jorgo Chatzimarkakis, 
Jürgen Creutzmann, Eija-Riitta Korhola, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Lena 
Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 13 – odrážka 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- vypracování normy pro podnikové 
zprávy o udržitelnosti, která objasní pojem 
„ekologická zátěž“, a povede tak 
k úsporám nákladů, čímž se zvýší 
konkurenceschopnost podniků, spojí 
a sjednotí se dosavadní povinnosti 
a možnosti podávat zprávy (např. systém 
Společenství pro environmentální řízení 
a audit podniků), což by mělo být co 
možná nejobecněji závazné,

- podpora využívání dobrovolných 
systémů environmentálního řízení, jako je 
ISO 14001 nebo EMAS; 

Or. en
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Pozměňovací návrh 207
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 13 – odrážka 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- vypracování normy pro podnikové 
zprávy o udržitelnosti, která objasní pojem 
„ekologická zátěž“, a povede tak 
k úsporám nákladů, čímž se zvýší 
konkurenceschopnost podniků, spojí 
a sjednotí se dosavadní povinnosti 
a možnosti podávat zprávy (např. systém 
Společenství pro environmentální řízení 
a audit podniků), což by mělo být co 
možná nejobecněji závazné,

- podpora využívání dobrovolných 
systémů environmentálního řízení, jako je 
ISO 14001 nebo EMAS; 

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Hermann Winkler

Návrh usnesení
Bod 13 – odrážka 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- vypracování normy pro podnikové zprávy 
o udržitelnosti, která objasní pojem 
„ekologická zátěž“, a povede tak 
k úsporám nákladů, čímž se zvýší 
konkurenceschopnost podniků, spojí 
a sjednotí se dosavadní povinnosti 
a možnosti podávat zprávy (např. systém 
Společenství pro environmentální řízení 
a audit podniků), což by mělo být co 
možná nejobecněji závazné; 

- vypracování normy pro podnikové zprávy 
o udržitelnosti, která objasní pojem 
„ekologická zátěž“, a povede tak 
k úsporám nákladů, čímž se zvýší 
konkurenceschopnost podniků, spojí 
a sjednotí se dosavadní povinnosti 
a možnosti podávat zprávy (např. systém 
Společenství pro environmentální řízení 
a audit podniků),což by mělo být co možná 
nejobecněji závazné, a vždy by to mělo 
zohledňovat kapacitu zejména malých 
a středních podniků,

Or. de
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Pozměňovací návrh 209
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 13 – odrážka 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- vypracování normy pro podnikové zprávy 
o udržitelnosti, která objasní pojem 
„ekologická zátěž“, a povede tak 
k úsporám nákladů, čímž se zvýší 
konkurenceschopnost podniků, spojí 
a sjednotí se dosavadní povinnosti 
a možnosti podávat zprávy (např. systém 
Společenství pro environmentální řízení 
a audit podniků), což by mělo být co 
možná nejobecněji závazné;

- vypracování normy pro podnikové zprávy 
o udržitelnosti, která je dobře použitelná 
pro malé a střední podniky a objasní 
pojem „ekologická zátěž“, a povede tak 
k úsporám nákladů, čímž se zvýší 
konkurenceschopnost podniků, spojí 
a sjednotí se dosavadní povinnosti 
a možnosti podávat zprávy (např. systém 
Společenství pro environmentální řízení 
a audit podniků), což by mělo být co 
možná nejobecněji závazné, 

Or. de

Pozměňovací návrh 210
Michael Theurer

Návrh usnesení
Bod 13 – odrážka 4 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- zařazení vnitrostátních iniciativ v oblasti 
surovin a jejich dodržování;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 14 – návětí 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že dostupnost surovin je 
klíčová pro možnosti rozvoje evropského 
průmyslu; proto vyzývá Komisi, aby ještě

14. zdůrazňuje, že dostupnost surovin je 
klíčová pro možnosti rozvoje evropského 
průmyslu a varuje před tím, že bez 
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v roce 2010 předložila podrobnou strategii 
v oblasti surovin; tato strategie by měla 
mimo jiné obsahovat:

některých klíčových surovin nebude 
možný žádný budoucí vývoj ve většině 
strategických průmyslových odvětví 
v Evropě (jaderný průmysl, vesmírný 
průmysl, letectví, medicína, IT, nové 
materiály, vojenský materiál atd.); vyzývá 
proto Komisi, aby v roce 2010 předložila
společnou strategii na obranu zájmů EU 
s ohledem na zabezpečení dodávek 
surovin v širším kontextu obchodních 
dohod (FTA, EPA atd.); domnívá se, že 
tato strategie by měla ukončit omezení 
uvalená některými státy na vývoz a měla 
by umožnit zajištění dostatečných dodávek 
surovin prostřednictvím spravedlivých 
obchodních dohod a strategických 
partnerství; konstatuje, že strategie by 
měla obsahovat opatření proti rostoucí 
oligopolizaci těžby surovin a obchodování 
s nimi; žádá, aby tato společná strategie 
rovněž zahrnovala pobídky Komise pro 
zřizování vnitrostátních zásob 
strategických minerálních zdrojů, 
vytváření prioritních partnerství mezi 
členskými státy a hlavními producenty 
strategických surovin, jako je Čína, 
Rusko, Kazachstán, Brazílie, Jihoafrická 
republika, Kanada, Austrálie a USA; 
vyzývá Komisi, aby navrhla rovněž 
celkovou strategii obsahující tyto body:

Or. fr

Pozměňovací návrh 212
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 14 – návětí 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že dostupnost surovin je 
klíčová pro možnosti rozvoje evropského 
průmyslu; proto vyzývá Komisi, aby ještě 
v roce 2010 předložila podrobnou strategii 
v oblasti surovin; tato strategie by měla 

14. zdůrazňuje, že dostupnost surovin je 
klíčová pro možnosti rozvoje evropského 
průmyslu; proto vyzývá Komisi, aby ještě 
v roce 2010 předložila podrobnou strategii 
v oblasti surovin; tato strategie by neměla 
být omezená pouze na „kritické suroviny“, 
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mimo jiné obsahovat: jak jsou definovány Evropskou komisí 
a měla by obsahovat:

Or. en

Pozměňovací návrh 213

Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14 – návětí 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že dostupnost surovin je 
klíčová pro možnosti rozvoje evropského 
průmyslu; proto vyzývá Komisi, aby ještě 
v roce 2010 předložila podrobnou strategii 
v oblasti surovin; tato strategie by měla 
mimo jiné obsahovat:

14. zdůrazňuje, že dostupnost surovin, 
zejména strategických zdrojů a vzácných 
zemin, je klíčová pro možnosti rozvoje 
evropského průmyslu; proto vyzývá 
Komisi, aby ještě v roce 2010 předložila 
ambiciózní a podrobnou strategii v oblasti 
surovin; tato strategie by měla mimo jiné 
obsahovat:

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 14 – návětí 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že dostupnost surovin je 
klíčová pro možnosti rozvoje evropského 
průmyslu; proto vyzývá Komisi, aby ještě
v roce 2010 předložila podrobnou strategii 
v oblasti surovin; tato strategie by měla 
mimo jiné obsahovat:

14. zdůrazňuje, že dlouhodobá 
a spolehlivá dostupnost surovin je klíčová 
pro možnosti rozvoje evropského 
průmyslu; proto vyzývá Komisi, aby do 
března 2011 předložila podrobnou strategii 
v oblasti surovin; tato strategie by měla 
mimo jiné obsahovat:

Or. de
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Pozměňovací návrh 215
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 14 – návětí 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že dostupnost surovin je 
klíčová pro možnosti rozvoje evropského 
průmyslu; proto vyzývá Komisi, aby ještě 
v roce 2010 předložila podrobnou strategii 
v oblasti surovin; tato strategie by měla 
mimo jiné obsahovat:

14. zdůrazňuje, že dostupnost surovin je 
klíčová pro možnosti rozvoje evropského 
průmyslu; proto vyzývá Komisi, aby 
v první polovině roku 2011 předložila 
podrobnou strategii v oblasti surovin; tato 
strategie by měla mimo jiné obsahovat:

Or. de

Pozměňovací návrh 216
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 14 – návětí 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že dostupnost surovin je 
klíčová pro možnosti rozvoje evropského 
průmyslu; proto vyzývá Komisi, aby ještě 
v roce 2010 předložila podrobnou strategii 
v oblasti surovin; tato strategie by měla 
mimo jiné obsahovat:

14. zdůrazňuje, že dostupnost cenově 
výhodných surovin je klíčová pro možnosti 
rozvoje evropského průmyslu; proto 
vyzývá Komisi, aby ještě v roce 2010 
předložila podrobnou strategii v oblasti 
surovin; tato strategie by měla mimo jiné 
obsahovat:

Or. sv

Pozměňovací návrh 217
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 14 – odrážka -1 (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- pravidelné hodnocení dopadu očekávané 
poptávky po surovinách a vzácných 
zeminách a kritického stavu a rizika 



AM\839013CS.doc 13/86 PE452.770v01-00

CS

dodávek (včetně případných nedostatků. 
zvýšení cen atd.) a důsledků pro 
hospodářství EU obecně a pro podniky 
zejména; seznam dotyčných surovin 
a vzácných zemin by měl být pravidelně 
aktualizován,

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 14 – odrážka -1 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- sledování předpovědi produkce z třetích 
zemí a podmínek fungování globálních 
surovinových trhů,

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 14 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- zvýšení zpětného získávání surovin 
pomocí ambiciózních pravidel recyklace, 
odpovídající podpory výzkumu a zákazu 
vyvážení odpadů obsahujících suroviny,

- zvýšení zpětného získávání surovin 
pomocí ambiciózních pravidel recyklace, 
řádného a rychlého provádění rámcové 
směrnice o odpadech a cílů 
recyklovatelnosti výrobků a podpory 
recyklace a opětovného využití ve všech 
právních předpisech EU, odpovídající 
podpory výzkumu,

Or. en
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Pozměňovací návrh 220
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 14 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- zvýšení zpětného získávání surovin 
pomocí ambiciózních pravidel recyklace, 
odpovídající podpory výzkumu a zákazu 
vyvážení odpadů obsahujících suroviny,

- zvýšení zpětného získávání surovin 
pomocí ambiciózních pravidel recyklace 
a získávání surovin z odpadu, odpovídající 
podpory výzkumu, provádění stávajících 
právních předpisů zakazujících podvodný 
vývoz odpadů obsahujících suroviny 
a rozvoj využití druhotných surovin 
získaných recyklací v souladu s rámcovou 
směrnicí o odpadech,

Or. fr

Pozměňovací návrh 221
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 14 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- zvýšení zpětného získávání surovin 
pomocí ambiciózních pravidel recyklace, 
odpovídající podpory výzkumu a zákazu 
vyvážení odpadů obsahujících suroviny,

- zvýšení zpětného získávání surovin 
pomocí důsledného uplatňování 
stávajících pravidel recyklace a zacházení 
s odpady, rozsáhlejších norem recyklace,
odpovídající podpory výzkumu a zákazu 
vyvážení odpadů obsahujících suroviny,

Or. de

Pozměňovací návrh 222
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 14 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- zvýšení zpětného získávání surovin - zvýšení zpětného získávání surovin 
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pomocí ambiciózních pravidel recyklace, 
odpovídající podpory výzkumu a zákazu 
vyvážení odpadů obsahujících suroviny,

pomocí ambiciózních pravidel recyklace, 
odpovídající podpory výzkumu a podpora 
recyklace a opětovného využití materiálů, 
které se v EU nyní pokládají za odpad,

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 14 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- zvýšení zpětného získávání surovin 
pomocí ambiciózních pravidel recyklace, 
odpovídající podpory výzkumu a zákazu
vyvážení odpadů obsahujících suroviny,

- zvýšení zpětného získávání surovin 
pomocí ambiciózních a realistických
pravidel recyklace, odpovídající podpory 
výzkumu a přijetím přísných pravidel pro
vyvážení odpadů obsahujících suroviny 
v případech, kdy nelze zaručit správné 
zpracování,

Or. es

Pozměňovací návrh 224
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 14 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- zvýšení zpětného získávání surovin 
pomocí ambiciózních pravidel recyklace, 
odpovídající podpory výzkumu a zákazu 
vyvážení odpadů obsahujících suroviny,

- zvýšení zpětného získávání a opětovného 
využití surovin pomocí ambiciózních 
pravidel recyklace, odpovídající podpory 
výzkumu a zákazu zavážky a vyvážení 
odpadů obsahujících suroviny,

Or. el
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Pozměňovací návrh 225
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Amalia Sartori, Paul Rübig, Jens Rohde, 
Werner Langen, Eija-Riitta Korhola, Lena Kolarska-Bobińska, Aldo Patriciello, Jolanta 
Emilia Hibner

Návrh usnesení
Bod 14 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- zvýšení zpětného získávání surovin 
pomocí ambiciózních pravidel recyklace, 
odpovídající podpory výzkumu a zákazu
vyvážení odpadů obsahujících suroviny,

-zvýšení zpětného získávání surovin 
přísným uplatňováním stávajících
ambiciózních pravidel recyklace, 
odpovídající podporou výzkumu 
a zákazem vyvážení odpadů obsahujících 
suroviny,

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 14 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- zvýšení zpětného získávání surovin 
pomocí ambiciózních pravidel recyklace, 
odpovídající podpory výzkumu a zákazu 
vyvážení odpadů obsahujících suroviny,

- zvýšení zpětného získávání surovin 
pomocí ambiciózních pravidel recyklace, 
odpovídající podpory výzkumu a zákazu 
vyvážení odpadů, který může být zdrojem 
surovin,

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 14 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- zvýšení zpětného získávání surovin 
pomocí ambiciózních pravidel recyklace, 
odpovídající podpory výzkumu a zákazu

- zvýšení zpětného získávání surovin 
pomocí ambiciózních plánů a podnětů pro 
recyklaci, odpovídající podpory výzkumu 
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vyvážení odpadů obsahujících suroviny, a zákazu vyvážení odpadů obsahujících 
suroviny,

Or. de

Pozměňovací návrh 228
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 14 – odrážka 1 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- pravidelné hodnocení dopadu očekávané 
poptávky po surovinách a vzácných 
zeminách a kritického stavu a rizika 
dodávek (včetně případných nedostatků. 
zvýšení cen atd.) a důsledků pro 
hospodářství EU obecně a pro podniky 
zejména; seznam dotyčných surovin 
a vzácných zemin by měl být pravidelně 
aktualizován,

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 14 – odrážka 1 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- pokud je to legálně možné, ukončení 
vývozu recyklovatelných materiálů 
a odpadu, který obsahuje užitkové 
suroviny, čímž se zvýší energetická 
účinnost Evropy a zlepší uhlíková stopa, 
žádost Komisi, aby na podporu tohoto cíle 
projednala další využití konceptu 
odpovědnosti výrobců,

Or. en
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Pozměňovací návrh 230
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 14 – odrážka 1 b (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- sledování předpovědi produkce z třetích 
zemí a podmínek fungování globálních 
surovinových trhů,

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 14 – odrážka 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- posílení výzkumu zaměřeného na 
nahrazení vzácných surovin,

- posílení výzkumu zaměřeného na 
nahrazení vzácných surovin, posouzení 
zdrojů definovaných jako „vzácné 
suroviny“ a vytvoření strategie pro jejich 
dodávky,

Or. fr

Pozměňovací návrh 232
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 14 – odrážka 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- optimální využívání surovin dostupných 
v EU, k čemuž je třeba mimo jiné co 
nejrychleji vytvořit geoinformační systém, 
který poskytne přehled o surovinách 
dostupných v EU,

- optimální využívání surovin dostupných 
v EU, k čemuž je třeba mimo jiné lepší 
geologický průzkum minerálů které lze 
těžit v členských státech, a lepší výzkum 
dostupných obnovitelných 
a recyklovatelných přírodních zdrojů,

Or. en



AM\839013CS.doc 19/86 PE452.770v01-00

CS

Pozměňovací návrh 233
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 14 – odrážka 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- optimální využívání surovin dostupných 
v EU, k čemuž je třeba mimo jiné co 
nejrychleji vytvořit geoinformační systém, 
který poskytne přehled o surovinách 
dostupných v EU,

- optimální využívání surovin dostupných 
v EU, k čemuž je třeba mimo jiné co 
nejrychleji vytvořit geoinformační systém 
a společnou databázi, které poskytnou
přehled o surovinách dostupných v EU,

Or. fr

Pozměňovací návrh 234
Herbert Reul, Jan Březina, Eija-Riitta Korhola, Lena Kolarska-Bobińska, Jens Rohde, 
Paul Rübig, Amalia Sartori, Daniel Caspary, Jolanta Emilia Hibner, Werner Langen, 
Aldo Patriciello

Návrh usnesení
Bod 14 – odrážka 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- optimální využívání surovin dostupných
v EU, k čemuž je třeba mimo jiné co 
nejrychleji vytvořit geoinformační systém, 
který poskytne přehled o surovinách 
dostupných v EU,

- optimální využívání surovin a lepší 
přístup k surovinám dostupným v EU, 
k čemuž je třeba mimo jiné co nejrychleji 
vytvořit geoinformační systém, který 
poskytne přehled o surovinách dostupných 
v EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 14 – odrážka 3 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- optimální využívání surovin dostupných - optimální využívání surovin a lepší 
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v EU, k čemuž je třeba mimo jiné co 
nejrychleji vytvořit geoinformační systém, 
který poskytne přehled o surovinách 
dostupných v EU,

přístup k surovinám dostupným v EU, 
k čemuž je třeba mimo jiné co nejrychleji 
vytvořit geoinformační systém, který 
poskytne přehled o surovinách dostupných 
v EU,

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 14 – odrážka 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- zajištění dostatečných dodávek surovin 
prostřednictvím spravedlivých obchodních 
smluv a strategických partnerství,

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 237
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 14 – odrážka 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- zajištění dostatečných dodávek surovin
prostřednictvím spravedlivých obchodních 
smluv a strategických partnerství,

- zajištění neomezeného přístupu 
k surovinám a kovům vzácných zemin
prostřednictvím spravedlivých obchodních 
smluv a strategických partnerství, včetně 
partnerů, s nimiž Komise podepsala 
dohody o volném obchodu nebo s nimiž 
o dohodách o volném obchodu jedná; tyto 
dohody by měly vždy obsahovat zákaz 
omezení vývozu surovin a vzácných 
zemin,

Or. en
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Pozměňovací návrh 238
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 14 – odrážka 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- zajištění dostatečných dodávek surovin
prostřednictvím spravedlivých obchodních 
smluv a strategických partnerství,

- zajištění neomezeného přístupu 
k surovinám a kovům vzácných zemin
prostřednictvím spravedlivých obchodních 
smluv a strategických partnerství, včetně 
partnerů, s nimiž Komise podepsala 
dohody o volném obchodu nebo s nimiž 
o dohodách o volném obchodu jedná; tyto 
dohody by měly vždy obsahovat zákaz 
omezení vývozu surovin a vzácných 
zemin,

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 14 – odrážka 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- zajištění dostatečných dodávek surovin 
prostřednictvím spravedlivých obchodních 
smluv a strategických partnerství,

- boj proti omezení vývozu surovin, jako 
jsou vývozní cla, zajištění dostatečných 
dodávek surovin prostřednictvím 
svobodných a spravedlivých obchodních 
smluv a strategických partnerství 
a podpora volného obchodu se surovinami 
na úrovni WTO,

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 14 – odrážka 4 



PE452.770v01-00 22/86 AM\839013CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- zajištění dostatečných dodávek surovin 
prostřednictvím spravedlivých obchodních 
smluv a strategických partnerství,

- zajištění dostatečných dodávek surovin 
prostřednictvím spravedlivých obchodních 
smluv a strategických partnerství 
a uzavření nových dohod o partnerství 
s třetími zeměmi s cílem dosáhnout 
nepřerušovaných dodávek,

Or. fr

Pozměňovací návrh 241
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 14 – odrážka 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- zajištění dostatečných dodávek surovin 
prostřednictvím spravedlivých obchodních
smluv a strategických partnerství,

- zajištění dostatečných dodávek surovin 
prostřednictvím spravedlivých obchodních 
smluv, strategických partnerství 
a prostřednictvím uzavření hospodářských 
dohod o partnerství s rozvojovými zeměmi,

Or. da

Pozměňovací návrh 242
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 14 – odrážka 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- zajištění dostatečných dodávek surovin 
prostřednictvím spravedlivých obchodních 
smluv a strategických partnerství,

- zajištění dostatečných dodávek surovin 
prostřednictvím obchodních smluv 
a strategických partnerství, které jsou 
spravedlivé a transparentní,

Or. en



AM\839013CS.doc 23/86 PE452.770v01-00

CS

Pozměňovací návrh 243
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 14 – odrážka 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- zajištění dostatečných dodávek surovin 
prostřednictvím spravedlivých obchodních 
smluv a strategických partnerství,

- zajištění dostatečných a dostupných
dodávek surovin prostřednictvím 
spravedlivých obchodních smluv 
a strategických partnerství,

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 14 – odrážka 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- zajištění dostatečných dodávek surovin 
prostřednictvím spravedlivých obchodních 
smluv a strategických partnerství,

- zajištění dostatečných dodávek surovin 
prostřednictvím výhodných spravedlivých 
obchodních smluv a strategických 
partnerství,

Or. de

Pozměňovací návrh 245
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 14 – odrážka 4 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- zintenzivnění komunikace s partnery, 
jako je Japonsko a USA, o přístupu 
k surovinám prostřednictvím 
dvoustranných dialogů, ale také se 
zeměmi, které jsou klíčovými producenty 
surovin, jako jsou Čína a Rusko,

Or. en
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Pozměňovací návrh 246
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 14 – odrážka 4 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- zintenzivnění komunikace s partnery, 
jako je Japonsko a USA, o přístupu 
k surovinám prostřednictvím 
dvoustranných dialogů, ale také se 
zeměmi, které jsou klíčovými producenty 
surovin, jako jsou Čína a Rusko,

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 14 – odrážka 4 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- v odůvodněných případech vyvinout 
snahu o vyřešení sporů v rámci WTO 
týkajících se surovin strategického 
významu pro evropský průmysl,

Or. fr

Pozměňovací návrh 248
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod 14 – odrážka 4 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- pravidelný a ofenzivnější dialog 
s africkými zeměmi o surovinách 
a vzácných kovech,
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Or. en

Pozměňovací návrh 249
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 14 – odrážka 4 b (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- zahájení konzultací s třetími zeměmi, 
jejichž politika způsobuje narušení 
mezinárodních surovinových trhů, s cílem 
odradit je od diskriminační politiky, která 
poškozuje tržní ekonomiku,

Or. fr

Pozměňovací návrh 250
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 14 – odrážka 4 b (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- pravidelný a ofenzivnější dialog 
s africkými zeměmi o surovinách 
a vzácných kovech,

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 14 – odrážka 4 b (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- pravidelný dialog s africkými zeměmi 
o surovinách a vzácných kovech,

Or. en
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Pozměňovací návrh 252
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 14 – odrážka 4 c (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- zlepšení přístupu k obnovitelným 
surovinám pro využití v průmyslu 
a odstranění diskriminace v evropských 
právních předpisech, které brání širšímu 
využití těchto materiálů,

Or. fr

Pozměňovací návrh 253
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 14 – odrážka 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- opatření proti narůstající oligopolizaci 
získávání surovin a obchodu s nimi;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 254
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 14 – odrážka 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- opatření proti narůstající oligopolizaci 
získávání surovin a obchodu s nimi;

- opatření proti rostoucí dominanci 
vnitrostátních oligopolů, monopolů 
a nadnárodních firem na trhu, pokud jde 
o těžbu surovin pro získávání minerálů 
a energie a výboru polotovarů 
i obchodování s nimi,

Or. pl
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Pozměňovací návrh 255
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 14 – odrážka 5 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- opatření proti narůstající oligopolizaci 
získávání surovin a obchodu s nimi;

- opatření proti narůstající oligopolizaci 
získávání surovin a obchodu s nimi, 
zejména pokud jde o fosilní materiály 
a kovy vzácných zemin,

Or. de

Pozměňovací návrh 256
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 14 – odrážka 5 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- pravidelné hodnocení dopadu očekávané 
poptávky po surovinách a vzácných 
zeminách a kritického stavu a rizika 
dodávek (včetně případných nedostatků. 
zvýšení cen atd.) a důsledků pro 
hospodářství EU obecně a pro podniky 
zejména; seznam dotyčných surovin 
a vzácných zemin by měl být pravidelně 
aktualizován,

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 14 – odrážka 5 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- věnování pozornosti využívání biomasy 
nejen jako obnovitelné energie, ale také 
jako materiálu pro průmysl, podpora 
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kritérií udržitelnosti a předcházení 
opatřením, které naruší trh,

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 14 – odrážka 5 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- rezervní plán pro případ náhlého 
přerušení dodávek životně důležitých 
surovin způsobené nejrůznějšími 
příčinami,

Or. de

Pozměňovací návrh 259
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 14 – odrážka 5 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- podpora malých a středních podniků 
využívajících místní suroviny, včetně 
zemědělských a lesnických surovin, 

Or. pl

Pozměňovací návrh 260
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 14 – odrážka 5 b (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- sledování předpovědi produkce z třetích 
zemí a podmínek fungování globálních 
surovinových trhů,
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Or. en

Pozměňovací návrh 261

Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. zastává názor, že průmyslová politika 
potřebuje především obnovit rovnováhu 
činností v oblasti energetiky ve prospěch 
politiky řídící se poptávkou, která 
poskytuje pravomoci spotřebitelům 
a odděluje hospodářský růst od využití 
energie; zejména doprava a stavebnictví 
se musí řídit politikou aktivních 
energetických úspor a musí směřovat 
k udržitelným, neznečišťujícím 
a bezpečným energetickým zdrojům; 
průmyslová politika by měla napomáhat 
vytváření tržních podmínek, které 
stimulují větší úspory energie a investice 
do energetické účinnosti, využívání široké 
škály obnovitelných zdrojů energie 
a klíčových technologií pro mobilitu 
skladování energie (konkrétně veřejná 
doprava);

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Herbert Reul, Daniel Caspary, Lena Kolarska-Bobińska, Werner Langen, Jolanta 
Emilia Hibner, Eija-Riitta Korhola, Jan Březina, Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je přesvědčen, že průmysl potřebuje 
dlouhodobou energetickou politiku, která 
zajistí přiměřené ceny energií a stabilní 

15. je přesvědčen, že s cílem zajistit 
bezpečnost investic průmysl potřebuje 
dlouhodobou energetickou politiku, která 
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dodávky umožňující výrobu bez 
uvolňování plynů poškozujících klima 
a která zamezí úniku uhlíku; vnitřní trh 
s energií představuje přednost, pomocí níž 
bude možné zajistit přechod na 
nízkouhlíkovou výrobu a zásobování, 
a proto je třeba obnovit a rozšířit 
infrastrukturu inteligentních sítí („smart 
grids“);

zajistí stabilní dodávky 
i konkurenceschopné ceny energie ve 
vztahu ke třetím zemím jak z hlediska 
produkce energie, tak i konečných cen pro 
průmyslové zákazníky a domácnosti, 
a dále zamezí energetické chudobě 
a úniku uhlíku, zejména v těch 
průmyslových odvětvích, které nejvíce 
přispívají v výzkumu a vývoji;

Or. en

Pozměňovací návrh 263

Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je přesvědčen, že průmysl potřebuje 
dlouhodobou energetickou politiku, která 
zajistí přiměřené ceny energií a stabilní 
dodávky umožňující výrobu bez 
uvolňování plynů poškozujících klima 
a která zamezí úniku uhlíku; vnitřní trh 
s energií představuje přednost, pomocí níž 
bude možné zajistit přechod na 
nízkouhlíkovou výrobu a zásobování, 
a proto je třeba obnovit a rozšířit 
infrastrukturu inteligentních sítí („smart 
grids“);

15. je přesvědčen, že průmysl potřebuje 
dlouhodobou energetickou politiku, která 
zajistí menší spotřebu energií a zaručí při 
tom stabilitu průmyslových odvětví, 
zejména malých a středních podniků
umožňující výrobu s menší nebo nulovou 
produkcí plynů poškozujících klima a která 
se snaží zamezit úniku uhlíku; poukazuje 
na to, že dokončený vnitřní trh s energií 
představuje přednost, pomocí níž bude 
možné zajistit snížení nákladů průmyslu, 
a proto je třeba obnovit a rozšířit 
infrastrukturu sítí (včetně sítí topení)
a podporovat inteligentních sítě („smart 
grids“); dlouhodobá energetická politika 
by měla zahrnovat interakci mezi 
průmyslovými odvětvími a místním trhem 
s teplem a případné využívání odpadního 
průmyslového tepla v obytných oblastech 
a ve službách, což posílí bezpečnost 
dodávek a zvýší to účinnost zdrojů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 264
Lena Ek, Jorgo Chatzimarkakis

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je přesvědčen, že průmysl potřebuje 
dlouhodobou energetickou politiku, která 
zajistí přiměřené ceny energií a stabilní 
dodávky umožňující výrobu bez 
uvolňování plynů poškozujících klima 
a která zamezí úniku uhlíku; vnitřní trh 
s energií představuje přednost, pomocí níž 
bude možné zajistit přechod na
nízkouhlíkovou výrobu a zásobování, 
a proto je třeba obnovit a rozšířit 
infrastrukturu inteligentních sítí („smart 
grids“);

15. je přesvědčen, že průmysl potřebuje 
dlouhodobou energetickou politiku, která 
zajistí přiměřené ceny energií a stabilní 
dodávky umožňující výrobu bez 
uvolňování plynů poškozujících klima 
a která zamezí úniku uhlíku; poukazuje na 
to, že vnitřní trh s energií představuje 
přednost, pomocí níž bude možné zajistit 
přechod na nízkouhlíkovou výrobu 
a zásobování, a proto je třeba obnovit 
a rozšířit infrastrukturu sítí (včetně sítí 
topení) a inteligentních sítí („smart grids“);
dlouhodobá energetická politika by měla 
zahrnovat interakci mezi průmyslovými 
odvětvími a místním trhem s teplem 
a případné využívání odpadního 
průmyslového tepla v obytných oblastech 
a ve službách, což posílí bezpečnost 
dodávek a zvýší to účinnost zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je přesvědčen, že průmysl potřebuje 
dlouhodobou energetickou politiku, která 
zajistí přiměřené ceny energií a stabilní 
dodávky umožňující výrobu bez 
uvolňování plynů poškozujících klima 
a která zamezí úniku uhlíku; vnitřní trh 
s energií představuje přednost, pomocí níž 
bude možné zajistit přechod na
nízkouhlíkovou výrobu a zásobování, 

15. je přesvědčen, že průmysl potřebuje 
dlouhodobou energetickou politiku, která 
zajistí přiměřené ceny energií a stabilní 
dodávky, využívající velký potenciál 
energetické účinnosti v evropském 
průmyslu, umožňující výrobu bez 
uvolňování plynů poškozujících klima 
a která zamezí úniku uhlíku; poukazuje na 
to, že vnitřní trh s energií představuje 
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a proto je třeba obnovit a rozšířit 
infrastrukturu inteligentních sítí („smart 
grids“);

přednost, pomocí níž bude možné zajistit 
přechod na udržitelnou výrobu 
a zásobování, a proto je třeba obnovit 
a rozšířit infrastrukturu sítí (včetně sítí 
topení) a inteligentních sítí („smart grids“);
dále, dlouhodobá energetická politika by 
měla zahrnovat interakci mezi 
průmyslovými odvětvími a místním trhem 
s teplem a případné využívání odpadního
průmyslového tepla v obytných oblastech 
a ve službách, což posílí bezpečnost 
dodávek a zvýší to účinnost zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Ilda Figueiredo, Jacky Hénin

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je přesvědčen, že průmysl potřebuje 
dlouhodobou energetickou politiku, která 
zajistí přiměřené ceny energií a stabilní 
dodávky umožňující výrobu bez 
uvolňování plynů poškozujících klima 
a která zamezí úniku uhlíku; vnitřní trh 
s energií představuje přednost, pomocí níž 
bude možné zajistit přechod na
nízkouhlíkovou výrobu a zásobování, 
a proto je třeba obnovit a rozšířit 
infrastrukturu inteligentních sítí („smart
grids“);

15. je přesvědčen, že průmysl potřebuje 
dlouhodobou energetickou politiku, která 
zajistí přiměřené ceny energií a stabilní 
dodávky umožňující výrobu bez 
uvolňování plynů poškozujících klima 
a která zamezí úniku uhlíku; domnívá se, 
že přetrvávající přítomnost veřejného 
sektoru v oblasti energetiky má pro vývoj 
průmyslu a důstojné zaměstnání 
v členských státech zásadní význam a že 
vnitrostátní energetické strategie, které 
upřednostňují průmyslovou výrobu 
v jednotlivých členských státech 
představují přednost, pomocí níž bude 
možné zajistit přechod na nízkouhlíkovou 
výrobu a zásobování;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 267
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je přesvědčen, že průmysl potřebuje 
dlouhodobou energetickou politiku, která 
zajistí přiměřené ceny energií a stabilní 
dodávky umožňující výrobu bez
uvolňování plynů poškozujících klima 
a která zamezí úniku uhlíku; vnitřní trh 
s energií představuje přednost, pomocí níž 
bude možné zajistit přechod na
nízkouhlíkovou výrobu a zásobování, 
a proto je třeba obnovit a rozšířit 
infrastrukturu inteligentních sítí („smart 
grids“);

15. je přesvědčen, že průmysl potřebuje 
dlouhodobou energetickou politiku, která 
zajistí přiměřené ceny energií a stabilní 
dodávky, pomáhá tomu, aby se při výrobě 
značně snížilo uvolňování plynů 
poškozujících klima a která zamezí úniku 
uhlíku; poukazuje na to, že vnitřní trh 
s energií představuje přednost, pomocí níž 
bude možné zajistit přechod na 
nízkouhlíkovou výrobu a zásobování, a že 
průmyslová politika se musí vztahovat 
také na infrastrukturu sítí, aby zajistila, že 
budou včas a efektivně obnoveny 
a rozšířeny a že budou podporovány
inteligentních sítě („smart grids“);
konstatuje, že přechod na nízkouhlíkové 
hospodářství vyžaduje značné počáteční 
investice do energetické infrastruktury, 
které vyžadují stabilní a předvídatelný 
politický rámec, který umožní dlouhodobá 
investiční rozhodnutí;

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je přesvědčen, že průmysl potřebuje 
dlouhodobou energetickou politiku, která 
zajistí přiměřené ceny energií a stabilní 
dodávky umožňující výrobu bez 
uvolňování plynů poškozujících klima 
a která zamezí úniku uhlíku; vnitřní trh 
s energií představuje přednost, pomocí níž 

15. je přesvědčen, že průmysl bude mít 
prospěch z dlouhodobé energetické 
politiky, která je založena na stabilních 
dodávkách a hospodářské soutěži 
umožňujících výrobu s co nejmenším 
množstvím škodlivých emisí; poukazuje na 
to, že právní jistota a stabilní rámcové 
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bude možné zajistit přechod na
nízkouhlíkovou výrobu a zásobování, 
a proto je třeba obnovit a rozšířit 
infrastrukturu inteligentních sítí („smart 
grids“);

podmínky jsou pro podnikání zásadní a že 
vnitřní trh s energií představuje přednost, 
pomocí níž bude možné zajistit přechod na 
nízkouhlíkovou výrobu a zásobování, 
a proto je třeba obnovit a rozšířit 
infrastrukturu inteligentních sítí („smart 
grids“) a zdůrazňuje, že šetření energií je 
šetření zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je přesvědčen, že průmysl potřebuje 
dlouhodobou energetickou politiku, která 
zajistí přiměřené ceny energií a stabilní 
dodávky umožňující výrobu bez 
uvolňování plynů poškozujících klima 
a která zamezí úniku uhlíku; vnitřní trh 
s energií představuje přednost, pomocí níž 
bude možné zajistit přechod na
nízkouhlíkovou výrobu a zásobování, 
a proto je třeba obnovit a rozšířit 
infrastrukturu inteligentních sítí („smart 
grids“);

15. je přesvědčen, že průmysl potřebuje 
dlouhodobou energetickou politiku, která 
zajistí přiměřené ceny energií a stabilní 
dodávky umožňující výrobu bez 
uvolňování plynů poškozujících klima 
a která zamezí úniku uhlíku; poukazuje na 
to, že vnitřní trh s energií představuje 
přednost, pomocí níž bude možné zajistit 
přechod na nízkouhlíkovou výrobu 
a zásobování, a proto je třeba obnovit 
a rozšířit infrastrukturu inteligentních sítí 
(„smart grids“); zdůrazňuje také, že je 
nutno zohlednit konkurenční výhody 
infrastruktury jiných sítí (digitálních 
a dopravních), pokud bude přijata 
strategie, které je má učinit co 
nejmodernějšími a nejúčinnějšími;

Or. fr

Pozměňovací návrh 270
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 15 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je přesvědčen, že průmysl potřebuje 
dlouhodobou energetickou politiku, která 
zajistí přiměřené ceny energií a stabilní 
dodávky umožňující výrobu bez 
uvolňování plynů poškozujících klima 
a která zamezí úniku uhlíku; vnitřní trh 
s energií představuje přednost, pomocí níž 
bude možné zajistit přechod na
nízkouhlíkovou výrobu a zásobování, 
a proto je třeba obnovit a rozšířit 
infrastrukturu inteligentních sítí („smart 
grids“);

15. je přesvědčen, že průmysl potřebuje 
dlouhodobou energetickou politiku, která 
zajistí přiměřené ceny energií a stabilní 
dodávky umožňující výrobu bez 
uvolňování plynů poškozujících klima 
a která zamezí úniku uhlíku; poukazuje na 
to, že vnitřní trh s energií představuje 
přednost, pomocí níž bude možné zajistit 
přechod na nízkouhlíkovou výrobu 
a zásobování, a proto je třeba obnovit 
a rozšířit infrastrukturu inteligentních sítí 
(„smart grids“) a inteligentního měření, 
a to i pomocí liberalizace; zdůrazňuje, že 
všechny energetické volby by měly zůstat 
otevřené, včetně jaderné energie, podle 
volby energetického mixu jednotlivých 
členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je přesvědčen, že průmysl potřebuje 
dlouhodobou energetickou politiku, která 
zajistí přiměřené ceny energií a stabilní 
dodávky umožňující výrobu bez 
uvolňování plynů poškozujících klima 
a která zamezí úniku uhlíku; vnitřní trh 
s energií představuje přednost, pomocí níž 
bude možné zajistit přechod na
nízkouhlíkovou výrobu a zásobování, 
a proto je třeba obnovit a rozšířit 
infrastrukturu inteligentních sítí („smart 
grids“);

15. je přesvědčen, že průmysl potřebuje 
dlouhodobou ambiciózní avšak 
realistickou energetickou 
a environmentální politiku, která zajistí 
přiměřené ceny energií a stabilní dodávky, 
snížení naší závislosti na fosilních 
palivech, zvýší účinnost výroby a spotřeby
a zamezí úniku uhlíku; poukazuje na to, že
vnitřní trh s energií představuje přednost, 
pomocí níž bude možné zajistit přechod na
nízkouhlíkovou výrobu a zásobování, 
a proto je třeba obnovit a rozšířit 
infrastrukturu inteligentních sítí („smart 
grids“);

Or. en
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Pozměňovací návrh 272
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je přesvědčen, že průmysl potřebuje 
dlouhodobou energetickou politiku, která 
zajistí přiměřené ceny energií a stabilní 
dodávky umožňující výrobu bez 
uvolňování plynů poškozujících klima 
a která zamezí úniku uhlíku; vnitřní trh 
s energií představuje přednost, pomocí níž 
bude možné zajistit přechod na
nízkouhlíkovou výrobu a zásobování, 
a proto je třeba obnovit a rozšířit 
infrastrukturu inteligentních sítí („smart 
grids“);

15. je přesvědčen, že průmysl potřebuje 
dlouhodobou ambiciózní avšak 
realistickou energetickou 
a environmentální politiku, která zajistí 
přiměřené ceny energií a stabilní dodávky, 
snížení naší závislosti na fosilních 
palivech, zvýší účinnost výroby a spotřeby
a zamezí úniku uhlíku; poukazuje na to, že
vnitřní trh s energií představuje přednost, 
pomocí níž bude možné zajistit přechod na
nízkouhlíkovou výrobu a zásobování, 
a proto je třeba obnovit a rozšířit 
infrastrukturu inteligentních sítí („smart 
grids“);

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Marian-Jean Marinescu

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je přesvědčen, že průmysl potřebuje 
dlouhodobou energetickou politiku, která 
zajistí přiměřené ceny energií a stabilní 
dodávky umožňující výrobu bez 
uvolňování plynů poškozujících klima
a která zamezí úniku uhlíku; vnitřní trh 
s energií představuje přednost, pomocí níž 
bude možné zajistit přechod na
nízkouhlíkovou výrobu a zásobování, 
a proto je třeba obnovit a rozšířit 
infrastrukturu inteligentních sítí („smart 
grids“);

15. je přesvědčen, že průmysl potřebuje 
dlouhodobou energetickou politiku, která 
zajistí přiměřené ceny energií a stabilní 
dodávky, snížení naší závislosti na 
fosilních palivech, zvýší účinnost výroby 
a spotřeby a zamezí úniku uhlíku; 
poukazuje na to, že vnitřní trh s energií 
představuje přednost, pomocí níž bude 
možné zajistit přechod na nízkouhlíkovou
výrobu a zásobování, a proto je třeba 
obnovit a rozšířit infrastrukturu 
inteligentních sítí („smart grids“);
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Or. en

Pozměňovací návrh 274
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je přesvědčen, že průmysl potřebuje 
dlouhodobou energetickou politiku, která 
zajistí přiměřené ceny energií a stabilní 
dodávky umožňující výrobu bez 
uvolňování plynů poškozujících klima 
a která zamezí úniku uhlíku; vnitřní trh 
s energií představuje přednost, pomocí níž 
bude možné zajistit přechod na
nízkouhlíkovou výrobu a zásobování, 
a proto je třeba obnovit a rozšířit 
infrastrukturu inteligentních sítí („smart 
grids“);

15. je přesvědčen, že průmysl potřebuje 
dlouhodobou energetickou politiku, která 
zajistí přiměřené ceny energií a stabilní 
dodávky a umožňují výrobu s nízkými 
emisemi plynů poškozujících klima a která 
zamezí úniku uhlíku; poukazuje na to, že
vnitřní trh s energií představuje přednost, 
pomocí níž bude možné zajistit přechod na
nízkouhlíkovou výrobu a zásobování, 
a proto je třeba obnovit a rozšířit 
infrastrukturu inteligentních sítí („smart 
grids“);

Or. de

Pozměňovací návrh 275
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je přesvědčen, že průmysl potřebuje 
dlouhodobou energetickou politiku, která 
zajistí přiměřené ceny energií a stabilní 
dodávky umožňující výrobu bez 
uvolňování plynů poškozujících klima 
a která zamezí úniku uhlíku; vnitřní trh
s energií představuje přednost, pomocí níž
bude možné zajistit přechod na
nízkouhlíkovou výrobu a zásobování, 
a proto je třeba obnovit a rozšířit 
infrastrukturu inteligentních sítí („smart 
grids“);

15. je přesvědčen, že průmysl potřebuje 
dlouhodobou energetickou politiku, která 
zajistí přiměřené ceny energií a stabilní 
dodávky umožňující výrobu bez 
uvolňování plynů poškozujících klima 
a která zamezí úniku uhlíku; poukazuje na 
to, že průběžná harmonizace vnitřního
trhu s energií představuje přednost, 
pomocí níž bude možné zajistit přechod na 
nízkouhlíkovou výrobu a zásobování, 
a proto je třeba obnovit a rozšířit 
infrastrukturu transevropských 
energetických sítí a je třeba podporovat



PE452.770v01-00 38/86 AM\839013CS.doc

CS

inteligentní sítě („smart grids“), zejména 
pomocí financování Evropské investiční 
banky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 276
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je přesvědčen, že průmysl potřebuje 
dlouhodobou energetickou politiku, která 
zajistí přiměřené ceny energií a stabilní 
dodávky umožňující výrobu bez 
uvolňování plynů poškozujících klima
a která zamezí úniku uhlíku; vnitřní trh 
s energií představuje přednost, pomocí níž 
bude možné zajistit přechod na
nízkouhlíkovou výrobu a zásobování, 
a proto je třeba obnovit a rozšířit 
infrastrukturu inteligentních sítí („smart 
grids“);

15. je přesvědčen, že průmysl potřebuje 
dlouhodobou energetickou politiku, která 
zajistí přiměřené ceny energií a stabilní 
dodávky umožňující udržitelnou výrobu, 
která zamezí úniku uhlíku; poukazuje na 
to, že vnitřní trh s energií představuje 
přednost, pomocí níž bude možné zajistit 
přechod na nízkouhlíkovou výrobu 
a zásobování, a proto je třeba obnovit 
a rozšířit infrastrukturu inteligentních sítí 
(„smart grids“);

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je přesvědčen, že průmysl potřebuje 
dlouhodobou energetickou politiku, která 
zajistí přiměřené ceny energií a stabilní 
dodávky umožňující výrobu bez 
uvolňování plynů poškozujících klima 
a která zamezí úniku uhlíku; vnitřní trh 
s energií představuje přednost, pomocí níž 
bude možné zajistit přechod na
nízkouhlíkovou výrobu a zásobování, 

15. je přesvědčen, že průmysl potřebuje 
dlouhodobou energetickou politiku, která 
zajistí přiměřené ceny energií a stabilní 
dodávky umožňující nízkouhlíkovou
výrobu, která zamezí úniku uhlíku; 
poukazuje na to, že vnitřní trh s energií 
představuje přednost, pomocí níž bude 
možné zajistit přechod na nízkouhlíkovou
výrobu a zásobování, a proto je třeba 
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a proto je třeba obnovit a rozšířit 
infrastrukturu inteligentních sítí („smart 
grids“);

obnovit a rozšířit infrastrukturu 
inteligentních sítí („smart grids“);

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Adam Gierek

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je přesvědčen, že průmysl potřebuje 
dlouhodobou energetickou politiku, která 
zajistí přiměřené ceny energií a stabilní 
dodávky umožňující výrobu bez 
uvolňování plynů poškozujících klima 
a která zamezí úniku uhlíku; vnitřní trh 
s energií představuje přednost, pomocí níž 
bude možné zajistit přechod na
nízkouhlíkovou výrobu a zásobování, 
a proto je třeba obnovit a rozšířit 
infrastrukturu inteligentních sítí („smart 
grids“);

15. je přesvědčen, že průmysl EU
potřebuje dlouhodobou solidární
energetickou politiku a politiku budování 
infrastruktury, která zajistí nízké světové
ceny energií a stabilní dodávky umožňující
výrobu bez uvolňování plynů 
poškozujících klima a která zamezí úniku 
uhlíku; poukazuje na to, že vnitřní trh 
s energií představuje přednost, pomocí níž 
bude možné zajistit přechod na
nízkouhlíkovou výrobu a zásobování, 
a proto je třeba obnovit a rozšířit 
infrastrukturu inteligentních elektrických 
a plynových sítí;

Or. pl

Pozměňovací návrh 279
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je přesvědčen, že průmysl potřebuje 
dlouhodobou energetickou politiku, která 
zajistí přiměřené ceny energií a stabilní 
dodávky umožňující výrobu bez 
uvolňování plynů poškozujících klima 
a která zamezí úniku uhlíku; vnitřní trh 
s energií představuje přednost, pomocí níž 

15. je přesvědčen, že průmysl potřebuje 
dlouhodobou energetickou politiku, která 
zajistí přiměřené ceny energií a stabilní 
dodávky umožňující výrobu s nízkou
úrovní emisí plynů poškozujících klima 
a která zamezí úniku uhlíku; poukazuje na 
to, že vnitřní trh s energií představuje 
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bude možné zajistit přechod na
nízkouhlíkovou výrobu a zásobování, 
a proto je třeba obnovit a rozšířit 
infrastrukturu inteligentních sítí („smart 
grids“);

přednost, pomocí níž bude možné zajistit 
přechod na nízkouhlíkovou výrobu 
a zásobování, a proto je třeba obnovit 
a rozšířit infrastrukturu inteligentních sítí 
(„smart grids“);

Or. es

Pozměňovací návrh 280
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je přesvědčen, že průmysl potřebuje 
dlouhodobou energetickou politiku, která 
zajistí přiměřené ceny energií a stabilní 
dodávky umožňující výrobu bez 
uvolňování plynů poškozujících klima 
a která zamezí úniku uhlíku; vnitřní trh 
s energií představuje přednost, pomocí níž 
bude možné zajistit přechod na
nízkouhlíkovou výrobu a zásobování, 
a proto je třeba obnovit a rozšířit 
infrastrukturu inteligentních sítí („smart 
grids“);

15. je přesvědčen, že průmysl potřebuje 
dlouhodobou energetickou politiku, která 
zajistí přiměřené ceny energií a stabilní 
dodávky, podněcuje energetickou 
účinnost a úspory umožňující výrobu bez 
uvolňování plynů poškozujících klima 
a která zamezí úniku uhlíku; poukazuje na 
to, že vnitřní trh s energií představuje 
přednost, pomocí níž bude možné zajistit 
přechod na nízkouhlíkovou výrobu 
a zásobování, a proto je třeba obnovit 
a rozšířit infrastrukturu inteligentních sítí 
(„smart grids“);

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 15 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. je přesvědčen, že průmysl potřebuje 
dlouhodobou energetickou politiku, která 
zajistí přiměřené ceny energií a stabilní 
dodávky umožňující výrobu bez 
uvolňování plynů poškozujících klima 
a která zamezí úniku uhlíku; vnitřní trh 

15. je přesvědčen, že průmysl potřebuje 
dlouhodobou energetickou politiku, která 
zajistí dostupné ceny energií a stabilní 
dodávky umožňující výrobu bez 
uvolňování plynů poškozujících klima 
a která zamezí úniku uhlíku; poukazuje na 
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s energií představuje přednost, pomocí níž 
bude možné zajistit přechod na
nízkouhlíkovou výrobu a zásobování, 
a proto je třeba obnovit a rozšířit 
infrastrukturu inteligentních sítí („smart 
grids“);

to, že vnitřní trh s energií představuje 
přednost, pomocí níž bude možné zajistit 
přechod na nízkouhlíkovou výrobu 
a zásobování, a proto je třeba obnovit 
a rozšířit infrastrukturu inteligentních sítí 
(„smart grids“);

Or. el

Pozměňovací návrh 282
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje význam evropského 
automobilového průmyslu, který by měl 
v budoucnosti stát na předním místě při 
vývoji elektrických automobilů; vyzývá 
Evropskou komisi, aby v tomto ohledu 
zajistila nejpozději v polovině roku 2011 
rámcové podmínky pro vývoj elektrických 
vozidel, hlavně pokud jde o standardizaci 
infrastruktury a technologií pro dobíjení, 
které zajistí interoperabilitu a bezpečnost 
infrastruktur; dále vyzývá Komisi, aby 
vytvořila harmonizované požadavky pro 
schvalování elektrických vozidel se 
specifickým ohledem na zdraví 
a bezpečnost pracovníků i koncových 
uživatelů;

Or. nl

Pozměňovací návrh 283

Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. připomíná obrovský potenciál pro 
vytváření pracovních míst a přínos ze 
snížení nákladů, které má přinést zlepšení 
energetické účinnosti; přijetí opatření 
včetně cílů, standardů a kritérií, které 
zajistí zlepšení energetické účinnosti musí 
tedy podporovat iniciativy ve všech 
průmyslových odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 284
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyžaduje inovace ve zdravotní péči 
a v sociální oblasti, aby průmyslová 
odvětví v nadcházejících desetiletích 
nepostrádala pracovní síly a neměla
vysoké náklady na práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Hermann Winkler

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. upozorňuje na potenciál 
energetických úspor inteligentních 
technologií;

Or. de
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Pozměňovací návrh 286

Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. domnívá se, že politika zlepšování 
udržitelnosti dopravních systémů 
a dopravní infrastruktury pomocí 
takových prostředků jako jsou účinnější 
technologie, interoperabilita, inovativní 
řešení v oblasti mobility, ale také politiky 
místních zdrojů, jsou nutné pro zajištění 
toho, že dodavatelské řetězce mohou 
fungovat s udržitelnějšími logistickými 
systémy a za snížených provozních 
nákladů;

Or. en

Pozměňovací návrh 287

Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 15 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15c. domnívá se, že moderní informační 
a komunikační technologie mají velký 
potenciál pro inovace na podporu 
udržitelnosti a ekologické účinnosti, např. 
integrace technologií přidáním 
inteligentních vrstev na fyzické vrstvy za 
účelem dosažení účinnějšího řízení 
systémů (jako jsou dodávky vody nebo 
dopravní systémy); zdůrazňuje, že je třeba 
mít pro taková řešení otevřené standardy 
informačních a komunikačních 
technologií, a vyzývá proto Komisi, aby 
otevřené standardy vyžadovala, 
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a zúčastněné strany, aby pracovaly na 
vhodných otevřených standardech 
podporujících účinné využívání zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 16 – návětí 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje, aby bylo vyvinuto veškeré 
úsilí na překonaní nedostatečné 
kvalifikace; to zahrnuje mimo jiné:

16. upozorňuje, že je zapotřebí mít 
dostatek technických a kvalifikovaných 
pracovníků; domnívá se proto, že je třeba 
více investovat do oblasti vzdělávání 
a odborné přípravy; požaduje, aby bylo 
vyvinuto veškeré úsilí na překonaní 
nedostatečné kvalifikace; to zahrnuje mimo 
jiné:

Or. fr

Pozměňovací návrh 289
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 16 – návětí 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje, aby bylo vyvinuto veškeré 
úsilí na překonaní nedostatečné 
kvalifikace; to zahrnuje mimo jiné:

16. požaduje, aby v zájmu podpory 
kvalifikace pracovní síly a zvýšení zaujetí 
mladých absolventů průmyslem bylo 
vyvinuto veškeré úsilí na překonaní
nedostatečné kvalifikace; to zahrnuje mimo 
jiné:

Or. fr
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Pozměňovací návrh 290
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 16 – návětí 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. požaduje, aby bylo vyvinuto veškeré 
úsilí na překonaní nedostatečné 
kvalifikace; to zahrnuje mimo jiné:

16. požaduje, aby bylo na všech úrovních
vyvinuto veškeré úsilí na překonaní 
nedostatečné kvalifikace; to zahrnuje mimo 
jiné:

Or. da

Pozměňovací návrh 291
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 16 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- interinstitucionální dialog mezi 
příslušnými orgány a sociálními partnery 
s cílem obnovit studijní plány a vypracovat 
strategie úspěšného přechodu ze škol na trh 
práce,

- interinstitucionální dialog mezi 
příslušnými orgány a sociálními partnery 
s cílem přepracovat studijní plány tak, aby 
měly podnikavějšího ducha a zvyšovaly 
obchodní povědomí, a vypracovat strategie 
úspěšného přechodu ze škol na trh práce,
zejména podporou programů individuální 
mobility, jako je „Erasmus pro mladé 
podnikatele“ a „Erasmus pro mladé 
učně“,

Or. fr

Pozměňovací návrh 292
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 16 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- interinstitucionální dialog mezi 
příslušnými orgány a sociálními partnery 

- interinstitucionální dialog mezi 
příslušnými orgány a sociálními partnery 
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s cílem obnovit studijní plány a vypracovat 
strategie úspěšného přechodu ze škol na 
trh práce,

s cílem přepracovat studijní plány
a vypracovat strategie přechodu ze
vzdělávání do zaměstnání,

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 16 – odrážka 1 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- interinstitucionální dialog mezi 
příslušnými orgány a sociálními partnery 
s cílem obnovit studijní plány a vypracovat 
strategie úspěšného přechodu ze škol na trh 
práce,

- interinstitucionální dialog mezi 
příslušnými orgány, zástupci podniků 
a sociálními partnery s cílem obnovit 
studijní plány a vypracovat strategie 
úspěšného přechodu ze škol na trh práce,

Or. fr

Pozměňovací návrh 294
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 16 – odrážka 1 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby bylo 
v zájmu užšího napojení systémů odborné 
přípravy na trh práce v celé Evropě 
posíleno vzdělávání v zaměstnání a aby 
byla v celé Evropě posílena přitažlivost 
odborné přípravy a zvýšena dostupnost 
vyššího vzdělávání pro absolventy kurzů 
odborné přípravy,

Or. de
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Pozměňovací návrh 295
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 16 – odrážka 1 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- zajištění práva všech občanů na 
celoživotní vzdělávání, neboť občané musí 
mít příležitost se během svého pracovního 
života rekvalifikovat; toto právo je klíčové 
nejen pro rovnost a solidaritu, ale i pro 
konkurenceschopnost v hospodářsky 
obtížných dobách,

Or. sv

Pozměňovací návrh 296
Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod 16 – odrážka 1 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- inovativní odbornou přípravu pro 
studenty jakožto budoucí zaměstnance, 
která bude odpovídat požadavkům 
předpokládaného technologického vývoje, 
a užší vztahy mezi univerzitami, 
výzkumnými ústavy a průmyslem,

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 16 – odrážka 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- sladěné iniciativy na podporu vzdělávání 
v technických oborech na všech úrovních, 
zejména pak žen, a výměnu příkladů 

- sladěné iniciativy ke zlepšení výuky v tzv. 
STEM oborech (přírodních vědách, 
technologii, strojírenství a matematice) na 
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osvědčených postupů, všech úrovních, zejména pro ženy, na 
podporu výměny osvědčených postupů
v oblasti vzdělávání i odborné přípravy, 
posilující výměny inovačních opatření ke 
sladění pracovního a rodinného života,
a na podporu rovnosti žen a mužů,

Or. fr

Pozměňovací návrh 298
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 16 – odrážka 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- sladěné iniciativy na podporu vzdělávání
v technických oborech na všech úrovních, 
zejména pak žen, a výměnu příkladů
osvědčených postupů,

- zlepšení vzdělávání a odborné přípravy 
a rozšíření přístupu k nim na všech 
úrovních, zejména v tzv. STEM oborech 
(přírodních vědách, technologii, 
strojírenství a matematice),
prostřednictvím koordinovaných iniciativ 
a výměny osvědčených postupů,

Or. es

Pozměňovací návrh 299
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 16 – odrážka 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- sladěné iniciativy na podporu vzdělávání 
v technických oborech na všech úrovních, 
zejména pak žen, a výměnu příkladů
osvědčených postupů,

- sladěné iniciativy ke zlepšení výuky
v přírodních vědách, technologii, 
strojírenství a matematice, k posílení 
oborů konkrétně spojených s vytvářením 
podniků v rámci základního vzdělání –
a to na všech úrovních, a zejména
v případě žen – a k podpoře výměny
osvědčených postupů,

Or. es
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Pozměňovací návrh 300
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 16 – odrážka 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- sladěné iniciativy na podporu vzdělávání
v technických oborech na všech úrovních, 
zejména pak žen, a výměnu příkladů
osvědčených postupů,

- sladěné iniciativy ke zlepšení výuky v tzv. 
STEM oborech (přírodních vědách, 
technologii, strojírenství a matematice) na 
všech úrovních, zejména pro ženy
a zranitelné skupiny a migrující 
pracovníky, a na podporu výměny
osvědčených postupů,

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 16 – odrážka 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- sladěné iniciativy na podporu vzdělávání 
v technických oborech na všech úrovních,
zejména pak žen, a výměnu příkladů
osvědčených postupů,

- sladěné iniciativy ke zlepšení výuky v tzv. 
STEM oborech (přírodních vědách, 
technologii, strojírenství a matematice) na 
všech úrovních, se zvláštní pozorností 
věnovanou začlenění obou pohlaví, a na
podporu výměny osvědčených postupů,

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 16 – odrážka 2 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- sladěné iniciativy na podporu vzdělávání 
v technických oborech na všech úrovních, 
zejména pak žen, a výměnu příkladů

- sladěné iniciativy ke zlepšení výuky v tzv. 
STEM oborech (přírodních vědách, 
technologii, strojírenství a matematice) na 
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osvědčených postupů, všech úrovních a na podporu výměny
osvědčených postupů,

Or. de

Pozměňovací návrh 303

Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 16 – odrážka 2 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- koordinované akce ke zlepšení výuky 
a zvýšení povědomí o hospodářské úloze 
evropských průmyslových odvětví 
a o nutnosti je inovativně transformovat 
v rámci nízkouhlíkového a zdrojově 
účinného hospodářství,

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 16 – odrážka 2 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- značné zvýšení úsilí na podporu mladých 
občanů, zejména žen, aby si vybírali 
vzdělávací kurzy ve STEM oborech,

Or. de

Pozměňovací návrh 305
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 16 – odrážka 3 a (nová) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- zvyšování kvalifikace stávajících 
pracovníků se zvláštním zaměřením na 
málo kvalifikované pracovníky 
a zaměstnance se zastaralou odbornou 
přípravou; cílem zvyšování kvalifikace je 
zlepšit konkurenceschopnost podniků 
a vyhlídky na pracovní uplatnění 
zaměstnanců; je zásadně důležité, aby ke 
zvyšování kvalifikace nedocházelo pouze 
s ohledem na to, jak jednotlivé podniky 
posoudí své kvalifikační potřeby; 
zaměstnancům se musí zaručit soustavné 
udržování a rozvoj jejich kvalifikace, které 
zlepší jejich vyhlídky na pracovní 
uplatnění v jiných podnicích či sektorech; 
odborná příprava všech zaměstnanců by 
se měla systematicky plánovat,

Or. da

Pozměňovací návrh 306
Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod 16 – odrážka 3 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- vytvoření systému řízení referenčních 
hodnot pracovních míst a odborných 
znalostí na evropské úrovni, a to na 
úrovni profesních odvětví, podniků 
a nejrozvinutějších průmyslových 
regionů,

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod 16 – odrážka 3 b (nová) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- zřízení pozorovatelen průmyslových 
profesí na regionální, vnitrostátní 
a evropské úrovni s cílem rozpoznat 
budoucí profese a poptávku po nich,

Or. en

Pozměňovací návrh 308
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 16 – odrážka 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- otevírání a modernizace vysokých škol 
v oblasti dalšího vzdělávání odborníků
(inženýrů, informatiků a techniků);

- zavedení programů odborné a profesní 
přípravy či rekvalifikace a programů 
celoživotního vzdělávání pro pracovníky 
i zaměstnavatele, a to ve spolupráci se 
školícími orgány a sociálními partnery; 
otevírání a modernizace vysokých škol 
v oblasti dalšího vzdělávání odborníků
(inženýrů, informatiků a techniků);

Or. fr

Pozměňovací návrh 309
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 16 – odrážka 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- otevírání a modernizace vysokých škol 
v oblasti dalšího vzdělávání odborníků
(inženýrů, informatiků a techniků);

- otevírání a modernizace vysokých škol 
v oblasti dalšího vzdělávání odborníků
(inženýrů, informatiků a techniků) nebo 
posílení spolupráce mezi 
přírodovědeckými univerzitami 
a univerzitami aplikovaných věd 
a vzdělávacími institucemi, které se více 
zaměřují na profesní přípravu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 310
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 16 – odrážka 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- otevírání a modernizace vysokých škol 
v oblasti dalšího vzdělávání odborníků
(inženýrů, informatiků a techniků);

- otevírání a modernizace vysokých škol 
v oblasti celoživotního dalšího vzdělávání
a rekvalifikace odborníků (inženýrů, 
informatiků a techniků);

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 16 – odrážka 4 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- otevírání a modernizace vysokých škol 
v oblasti dalšího vzdělávání odborníků
(inženýrů, informatiků a techniků);

- otevírání, modernizace a finanční 
posílení vysokých škol v oblasti dalšího 
vzdělávání odborníků (inženýrů, 
informatiků a techniků);

Or. de

Pozměňovací návrh 312
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 16 – odrážka 4 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- větší mobilita a flexibilita odborného 
vzdělávání a přípravy pro zaměstnavatele 
i zaměstnance, s přihlédnutím 
k individuálním požadavkům zejména 
malých a středních podniků;
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Or. en

Pozměňovací návrh 313
Michael Theurer

Návrh usnesení
Bod 16 – odrážka 4 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- větší mobilita a flexibilita odborného 
vzdělávání a přípravy pro zaměstnavatele 
i zaměstnance, s přihlédnutím 
k individuálním požadavkům zejména 
malých a středních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 16 – odrážka 4 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- podpora členských států v reformě 
důchodových systémů a odstranění 
pobídek pro předčasný odchod z trhu 
práce, s cílem podpořit míru 
zaměstnanosti starších pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 16 – odrážka 4 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- prozkoumání nových potřeb, pokud jde 
o zaměstnanost a kvalifikaci, vzniklých 
rozvojem pracovních míst v zeleném 
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hospodářství, s cílem reagovat na tyto 
potřeby poskytnutím odpovídající odborné 
přípravy; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 316
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 16 – odrážka 4 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- podpora užší součinnosti mezi 
univerzitami a obchodní kulturou 
a znalostně orientovanými společnostmi; 

Or. es

Pozměňovací návrh 317
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 16 – odrážka 4 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- pobídky podporující příchod inženýrů 
a kvalifikovaných výzkumných 
pracovníků do EU ze třetích zemí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 318
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 16 – odrážka 4 a (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- zavedení pobídek pro odpovídající 
úpravu osnov institucí vyššího vzdělávání;
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Or. en

Pozměňovací návrh 319
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 16 – odrážka 4 b (nová) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

- EU uznává, že legální ekonomické 
přistěhovalectví může pomoci zmírnit 
v Evropě okamžitý nedostatek pracovních 
sil, a proto musí EU zlepšit svou pověst 
a přitáhnout kvalifikované přistěhovalce; 
žádá v této souvislosti Komisi, aby 
zajistila, aby členské státy rychle a včas 
transponovaly systém modrých karet EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. domnívá se, že pro dynamické, 
inovativní hospodářství je zásadně 
důležitý fungující kapitálový trh; překážky 
přístupu k úvěrovému financování se 
v průběhu hospodářské krize ještě 
zhoršily; regulace finančních trhů nesmí 
ohrozit potřeby krátkodobého financování 
reálného hospodářství a investiční 
kapacity společností; je proto nutné mít 
na paměti kumulativní dopad nových 
pravidel regulace bankovního sektoru 
a/nebo nových daní, neboť je třeba 
zabránit značným negativním dopadům 
na konkurenceschopnost finančního 
a průmyslového sektoru;

Or. en
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Pozměňovací návrh 321
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Kultura udržitelnosti pro průmysl
16a. zdůrazňuje význam vytvoření 
správného rámce k tomu, aby průmysl 
zůstával v Evropě a dále se zlepšila jeho 
globální konkurenceschopnost; domnívá 
se proto, že politiky EU je třeba založit na 
rozsáhlých posouzeních dopadu, 
analyzujících všechny aspekty 
hospodářských, sociálních 
a environmentálních přínosů těchto 
politik;

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje význam vytvoření 
správného rámce k tomu, aby průmysl 
zůstával v Evropě a dále se zlepšila jeho 
globální konkurenceschopnost; domnívá 
se proto, že politiky EU je třeba založit na 
rozsáhlých posouzeních dopadu, 
analyzujících všechny aspekty 
hospodářských, sociálních
a environmentálních přínosů těchto 
politik;

Or. en
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Pozměňovací návrh 323
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje, že relativní neochotu 
zahajovat samostatnou výdělečnou 
činnost lze překonat vytvořením 
atraktivnějšího prostředí pro začínající 
podniky, integrovanějšími systémy 
podpory, jako je ENTRE:DI, 
a specifickými programy, jako je 
„Erasmus pro mladé podnikatele“;

Or. de

Pozměňovací návrh 324
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje význam vytvoření 
správného rámce k tomu, aby průmysl 
zůstával v Evropě a dále se zlepšila jeho 
globální konkurenceschopnost; domnívá 
se proto, že politiky EU je třeba založit na 
rozsáhlých posouzeních dopadu 
analyzujících všechny aspekty 
hospodářských, sociálních 
a environmentálních přínosů těchto 
politik;

Or. en

Pozměňovací návrh 325
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vítá návrh Komise prozkoumat nové 
zdroje financování hlavních evropských 
infrastrukturních projektů a vyjadřuje 
podporu tomu, aby byly ve spolupráci 
s Evropskou investiční bankou vytvořeny 
dluhopisy EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 326
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Nadpis 3 a (nový) (za bodem 16 odrážkou 4)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Spravedlivá hospodářská soutěž

Or. fr

Pozměňovací návrh 327
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. je přesvědčen, že je zapotřebí dát 
evropské průmyslové politice k dispozici 
nástroje vnitřního trhu, a tak podpořit 
vznik velkých „evropských šampiónů“, 
jako jsou Galileo nebo SESAR, kteří 
vymezí v odvětví své činnosti globální 
referenční hodnoty; vyzývá EU, aby 
neukládala svým podnikům ve srovnání 
s podniky třetích zemí nadměrná 
asymetrická omezení;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 328
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. zdůrazňuje, že je třeba, aby EU při 
vyjednávání dvoustranných 
a mnohostranných dohod se třetími 
zeměmi zajistila pro své podniky 
reciproční přístup k veřejným zakázkám 
a současně zlepšila účinnost využívání 
nástrojů na ochranu trhu malými 
a středními podniky v boji proti praktikám 
měnového, sociálního a ekologického 
dumpingu, pirátství, padělání zboží 
a nelegálního kopírování;

Or. fr

Pozměňovací návrh 329
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 16 c (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16c. žádá EU, aby stejně jako Kanada, 
USA, Čína nebo Japonsko vyžadovala 
uvádět na některých produktech 
dovážených ze třetích zemí zemi původu, 
aby se na ně vztahovaly požadavky týkající 
se kvality a bezpečnosti v souvislosti 
s možností zpětného vysledování, stejně 
jako se vztahují na produkty vyrobené 
v EU;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 330
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 16 d (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16d. žádá, aby byla posílena opatření proti 
emisím uhlíku mimo EU tím, že se 
produkty vyráběné mimo EU, které 
nepodléhají uhlíkovým omezením 
a pocházejí z odvětví, v nichž existuje 
nebezpečí přemístění, začlenění do 
systému Společenství pro obchodování 
s emisemi skleníkových plynů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 331
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 16 e (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16e. trvá na tom, že by EU měla před 
vypracováváním svých politik prozkoumat 
praktiky hospodářských politik třetích 
zemí, a vyzývá zejména Komisi, aby jako 
kritérium posuzovala při sledování státní 
pomoci mezinárodní konkurenční 
postavení evropských podniků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 332
Herbert Reul, Daniel Caspary, Jan Březina, Jorgo Chatzimarkakis, Jens Rohde, Eija-
Riitta Korhola, Werner Langen, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia 
Hibner, Jürgen Creutzmann, Bendt Bendtsen, Lena Kolarska-Bobińska, Amalia 
Sartori, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 17 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. požaduje silnější a koordinovanější 
politiku EU zaměřenou na klíčové trhy, 
jako jsou např. ekologická průmyslová 
odvětví (kolem 3,5 milionu zaměstnanců, 
obrat 300 miliard eur s celosvětovým 
podílem na trhu až ve výši 50 %); 
zdůrazňuje, že mnoho „tradičních“ trhů 
má vysoký potenciál pro inovace, např. 
ocelářství, automobilový nebo loďařský 
průmysl, a/nebo další komparativní 
výhody, které je třeba plně využít; za tímto 
účelem je nutné ve vztahu k výrobkům 
dále rozvíjet předpisy, jako je směrnice o 
ekologickém designu, a zavádět podnětné 
iniciativy jako je např. iniciativa na 
podporu ekologických automobilů;

17. požaduje, aby byly předloženy 
iniciativy EU, které identifikují prvky 
pohánějící růst, inovace 
a konkurenceschopnost v jednotlivých 
sektorech, a aby byly následné předloženy 
tržně založené politické reakce, jež posílí 
příznivé a předvídatelné rámcové 
podmínky růstu, inovací 
a konkurenceschopnosti ve všech 
sektorech, aniž by však určovaly vítěze;

Or. en

Pozměňovací návrh 333
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. požaduje silnější a koordinovanější 
politiku EU zaměřenou na klíčové trhy,
jako jsou např. ekologická průmyslová 
odvětví (kolem 3,5 milionu zaměstnanců, 
obrat 300 miliard eur s celosvětovým 
podílem na trhu až ve výši 50 %); 
zdůrazňuje, že mnoho „tradičních“ trhů 
má vysoký potenciál pro inovace, např. 
ocelářství, automobilový nebo loďařský 
průmysl, a/nebo další komparativní 
výhody, které je třeba plně využít; za tímto 
účelem je nutné ve vztahu k výrobkům 
dále rozvíjet předpisy, jako je směrnice 
o ekologickém designu, a zavádět 
podnětné iniciativy jako je např. iniciativa 
na podporu ekologických automobilů;

17. požaduje, aby byly předloženy 
iniciativy EU, které identifikují prvky 
pohánějící růst, inovace 
a konkurenceschopnost v jednotlivých 
sektorech, a aby byly následné předloženy 
tržně založené politické reakce; tržní 
řešení je třeba realizovat, aniž by byli 
určováni vítězové v jednotlivých 
sektorech; EU by měla posílit 
konkurenceschopnost ve všech sektorech 
tím, že zavede příznivé a předvídatelné 
rámcové podmínky;
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Or. en

Pozměňovací návrh 334
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. požaduje silnější a koordinovanější 
politiku EU zaměřenou na klíčové trhy, 
jako jsou např. ekologická průmyslová 
odvětví (kolem 3,5 milionu zaměstnanců, 
obrat 300 miliard eur s celosvětovým 
podílem na trhu až ve výši 50 %); 
zdůrazňuje, že mnoho „tradičních“ trhů
má vysoký potenciál pro inovace, např. 
ocelářství, automobilový nebo loďařský 
průmysl, a/nebo další komparativní 
výhody, které je třeba plně využít; za tímto 
účelem je nutné ve vztahu k výrobkům dále 
rozvíjet předpisy, jako je směrnice o 
ekologickém designu, a zavádět podnětné 
iniciativy jako je např. iniciativa na 
podporu ekologických automobilů;

17. požaduje silnější, koordinovanější
a technologicky neutrálnější politiku EU 
zaměřenou na klíčové trhy, jako jsou např. 
ekologická průmyslová odvětví (kolem 3,5 
milionu zaměstnanců, obrat 300 miliard 
eur s celosvětovým podílem na trhu až ve 
výši 50 %) a zpracovatelský průmysl, který
má vysoký potenciál pro inovace, např. 
ocelářství, automobilový nebo loďařský 
průmysl, a další komparativní výhody, 
které je třeba plně využít; za tímto účelem 
je nutné ve vztahu k výrobkům dále 
rozvíjet nákladově efektivním způsobem
předpisy, jako je směrnice o ekologickém 
designu, a dále pracovat na zavádění 
podnětných iniciativ, jako je např. 
iniciativa na podporu ekologických 
automobilů; požaduje v této souvislosti 
dlouhodobou kampaň o udržitelné 
spotřebě s cílem zvýšit povědomí a změnit 
chování, a tak podpořit nové inovační 
produkty a design;

Or. de

Pozměňovací návrh 335
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. požaduje silnější a koordinovanější 
politiku EU zaměřenou na klíčové trhy, 
jako jsou např. ekologická průmyslová 

17. požaduje silnější a koordinovanější 
politiku EU zaměřenou na klíčové trhy, 
jako jsou např. ekologická průmyslová 
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odvětví (kolem 3,5 milionu zaměstnanců, 
obrat 300 miliard eur s celosvětovým 
podílem na trhu až ve výši 50 %); 
zdůrazňuje, že mnoho „tradičních“ trhů má 
vysoký potenciál pro inovace, např. 
ocelářství, automobilový nebo loďařský 
průmysl, a/nebo další komparativní 
výhody, které je třeba plně využít; za tímto 
účelem je nutné ve vztahu k výrobkům dále 
rozvíjet předpisy, jako je směrnice 
o ekologickém designu, a zavádět podnětné 
iniciativy jako je např. iniciativa na 
podporu ekologických automobilů;

odvětví (kolem 3,5 milionu zaměstnanců, 
obrat 300 miliard eur s celosvětovým 
podílem na trhu až ve výši 50 %);
zdůrazňuje, že mnoho „tradičních“ trhů má 
vysoký potenciál pro inovace, např. 
ocelářství, automobilový nebo loďařský 
průmysl, a/nebo další komparativní 
výhody, které je třeba plně využít; za tímto 
účelem je nutné ve vztahu k výrobkům dále 
rozvíjet předpisy, jako je směrnice 
o ekologickém designu, a to např. tak, aby 
stimulovaly design výrobků, které budou 
plně opětovně použitelné a/nebo 
recyklovatelné („od kolébky ke kolébce“), 
a zavádět podnětné iniciativy jako je např. 
iniciativa na podporu ekologických 
automobilů;

Or. nl

Pozměňovací návrh 336
Marita Ulvskog

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. požaduje silnější a koordinovanější 
politiku EU zaměřenou na klíčové trhy, 
jako jsou např. ekologická průmyslová 
odvětví (kolem 3,5 milionu zaměstnanců, 
obrat 300 miliard eur s celosvětovým 
podílem na trhu až ve výši 50 %); 
zdůrazňuje, že mnoho „tradičních“ trhů má 
vysoký potenciál pro inovace, např. 
ocelářství, automobilový nebo loďařský 
průmysl, a/nebo další komparativní 
výhody, které je třeba plně využít; za tímto 
účelem je nutné ve vztahu k výrobkům dále 
rozvíjet předpisy, jako je směrnice
o ekologickém designu, a zavádět podnětné 
iniciativy jako je např. iniciativa na 
podporu ekologických automobilů;

17. požaduje silnější a koordinovanější 
politiku EU zaměřenou na klíčové trhy, 
jako jsou např. ekologická průmyslová 
odvětví (kolem 3,5 milionu zaměstnanců, 
obrat 300 miliard eur s celosvětovým 
podílem na trhu až ve výši 50 %);
zdůrazňuje, že mnoho „tradičních“ trhů má 
vysoký potenciál pro inovace, např. 
ocelářství, automobilový nebo loďařský 
průmysl, a/nebo další komparativní 
výhody, které je třeba plně využít; za tímto 
účelem je nutné ve vztahu k výrobkům dále 
rozvíjet předpisy, jako je směrnice
o ekologickém designu, a zavádět podnětné 
iniciativy, jako je např. iniciativa na 
podporu ekologických automobilů;
domnívá se, že významnou roli při 
vytváření hybných sil rozvoje těchto 
klíčových trhů mohou sehrát i tržní 
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nástroje a další pobídky;

Or. sv

Pozměňovací návrh 337
Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. požaduje silnější a koordinovanější 
politiku EU zaměřenou na klíčové trhy, 
jako jsou např. ekologická průmyslová 
odvětví (kolem 3,5 milionu zaměstnanců, 
obrat 300 miliard eur s celosvětovým 
podílem na trhu až ve výši 50 %); 
zdůrazňuje, že mnoho „tradičních“ trhů má 
vysoký potenciál pro inovace, např. 
ocelářství, automobilový nebo loďařský 
průmysl, a/nebo další komparativní 
výhody, které je třeba plně využít; za tímto 
účelem je nutné ve vztahu k výrobkům dále 
rozvíjet předpisy, jako je směrnice 
o ekologickém designu, a zavádět podnětné 
iniciativy jako je např. iniciativa na 
podporu ekologických automobilů;

17. požaduje silnější a koordinovanější 
politiku EU zaměřenou na klíčové trhy, 
jako jsou např. ekologická průmyslová 
odvětví (kolem 3,5 milionu zaměstnanců, 
obrat 300 miliard eur s celosvětovým 
podílem na trhu až ve výši 50 %);
zdůrazňuje, že mnoho „tradičních“ trhů má 
vysoký potenciál pro inovace, např. 
ocelářství, automobilový nebo loďařský 
průmysl, a/nebo další komparativní 
výhody, které je třeba plně využít; za tímto 
účelem je nutné ve vztahu k výrobkům dále 
rozvíjet předpisy, jako je směrnice 
o ekologickém designu, a zavádět podnětné 
iniciativy, jako je např. iniciativa na 
podporu ekologických automobilů;
zdůrazňuje však, že průmyslová politika 
podporující tato odvětví nesmí omezovat 
příležitosti pro nově vznikající průmyslová 
odvětví s velkým růstovým potenciálem;

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Hermann Winkler

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. požaduje silnější a koordinovanější 
politiku EU zaměřenou na klíčové trhy, 
jako jsou např. ekologická průmyslová 

17. požaduje silnější a koordinovanější 
politiku EU zaměřenou na klíčové trhy, 
jako jsou např. ekologická průmyslová 
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odvětví (kolem 3,5 milionu zaměstnanců, 
obrat 300 miliard eur s celosvětovým 
podílem na trhu až ve výši 50 %); 
zdůrazňuje, že mnoho „tradičních“ trhů má 
vysoký potenciál pro inovace, např. 
ocelářství, automobilový nebo loďařský 
průmysl, a/nebo další komparativní 
výhody, které je třeba plně využít; za tímto 
účelem je nutné ve vztahu k výrobkům dále 
rozvíjet předpisy, jako je směrnice
o ekologickém designu, a zavádět podnětné 
iniciativy jako je např. iniciativa na 
podporu ekologických automobilů;

odvětví (kolem 3,5 milionu zaměstnanců, 
obrat 300 miliard eur s celosvětovým 
podílem na trhu až ve výši 50 %);
zdůrazňuje, že mnoho „tradičních“ trhů má 
vysoký potenciál pro inovace, např. 
ocelářství, automobilový nebo loďařský 
průmysl, a/nebo další komparativní 
výhody, které je třeba plně využít;
zdůrazňuje průřezový význam klíčových 
technologií při udržování a posilování 
konkurenceschopnosti těchto trhů; za 
tímto účelem je nutné ve vztahu 
k výrobkům dále rozvíjet předpisy, jako je 
směrnice o ekologickém designu, a zavádět 
podnětné iniciativy, jako je např. iniciativa 
na podporu ekologických automobilů;

Or. de

Pozměňovací návrh 339
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. požaduje silnější a koordinovanější 
politiku EU zaměřenou na klíčové trhy, 
jako jsou např. ekologická průmyslová 
odvětví (kolem 3,5 milionu zaměstnanců, 
obrat 300 miliard eur s celosvětovým 
podílem na trhu až ve výši 50 %); 
zdůrazňuje, že mnoho „tradičních“ trhů má 
vysoký potenciál pro inovace, např. 
ocelářství, automobilový nebo loďařský 
průmysl, a/nebo další komparativní 
výhody, které je třeba plně využít; za tímto 
účelem je nutné ve vztahu k výrobkům dále 
rozvíjet předpisy, jako je směrnice
o ekologickém designu, a zavádět podnětné 
iniciativy jako je např. iniciativa na 
podporu ekologických automobilů;

17. požaduje silnější a koordinovanější 
politiku EU zaměřenou na klíčové trhy, 
jako jsou např. ekologická a s nimi 
související průmyslová odvětví založená
na obnovitelných surovinách (kolem 3,5 
milionu zaměstnanců, obrat 300 miliard 
eur s celosvětovým podílem na trhu až ve 
výši 50 %); zdůrazňuje, že mnoho 
„tradičních“ trhů má vysoký potenciál pro 
inovace, např. ocelářství, automobilový, 
chemický, energetický, papírenský 
a loďařský průmysl, a/nebo další 
komparativní výhody, které je třeba plně 
využít; za tímto účelem je nutné ve vztahu 
k výrobkům dále rozvíjet předpisy, jako je 
směrnice o ekologickém designu, a zavádět 
podnětné iniciativy, jako je např. iniciativa 
na podporu ekologických automobilů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 340
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. požaduje silnější a koordinovanější 
politiku EU zaměřenou na klíčové trhy, 
jako jsou např. ekologická průmyslová 
odvětví (kolem 3,5 milionu zaměstnanců, 
obrat 300 miliard eur s celosvětovým 
podílem na trhu až ve výši 50 %); 
zdůrazňuje, že mnoho „tradičních“ trhů má 
vysoký potenciál pro inovace, např. 
ocelářství, automobilový nebo loďařský 
průmysl, a/nebo další komparativní 
výhody, které je třeba plně využít; za tímto 
účelem je nutné ve vztahu k výrobkům dále 
rozvíjet předpisy, jako je směrnice 
o ekologickém designu, a zavádět podnětné 
iniciativy jako je např. iniciativa na 
podporu ekologických automobilů;

17. požaduje silnější a koordinovanější 
politiku EU zaměřenou na klíčové trhy, 
jako jsou např. ekologická průmyslová 
odvětví (kolem 3,5 milionu zaměstnanců, 
obrat 300 miliard eur s celosvětovým 
podílem na trhu až ve výši 50 %);
zdůrazňuje, že mnoho „tradičních“ trhů má 
vysoký potenciál pro inovace, např. 
ocelářství, automobilový nebo loďařský 
průmysl, a/nebo další komparativní 
výhody, které je třeba plně využít; za tímto 
účelem je nutné ve vztahu k výrobkům dále 
rozvíjet předpisy, jako je směrnice 
o ekologickém designu, plně provést 
směrnici o ekologickém označování 
produktů, které spotřebovávají energii, 
a zavádět podnětné iniciativy, jako je např.
iniciativa na podporu ekologických 
automobilů;

Or. el

Pozměňovací návrh 341
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. požaduje silnější a koordinovanější 
politiku EU zaměřenou na klíčové trhy, 
jako jsou např. ekologická průmyslová 
odvětví (kolem 3,5 milionu zaměstnanců, 
obrat 300 miliard eur s celosvětovým 
podílem na trhu až ve výši 50 %); 
zdůrazňuje, že mnoho „tradičních“ trhů má 

17. požaduje silnější a koordinovanější 
politiku EU zaměřenou na klíčové trhy, 
jako jsou např. ekologická průmyslová 
odvětví (kolem 3,5 milionu zaměstnanců, 
obrat 300 miliard eur s celosvětovým 
podílem na trhu až ve výši 50 %), 
a současně pro ně požaduje snížit veřejné 
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vysoký potenciál pro inovace, např. 
ocelářství, automobilový nebo loďařský 
průmysl, a/nebo další komparativní 
výhody, které je třeba plně využít; za tímto 
účelem je nutné ve vztahu k výrobkům dále 
rozvíjet předpisy, jako je směrnice 
o ekologickém designu, a zavádět podnětné 
iniciativy jako je např. iniciativa na 
podporu ekologických automobilů;

dotace; zdůrazňuje, že mnoho „tradičních“ 
trhů má vysoký potenciál pro inovace, 
např. ocelářství, automobilový nebo 
loďařský průmysl, a/nebo další 
komparativní výhody, které je třeba plně 
využít; za tímto účelem je nutné ve vztahu
k výrobkům dále rozvíjet předpisy, jako je 
směrnice o ekologickém designu, a zavádět 
podnětné iniciativy, jako je např. iniciativa 
na podporu ekologických automobilů;

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. požaduje silnější a koordinovanější 
politiku EU zaměřenou na klíčové trhy, 
jako jsou např. ekologická průmyslová 
odvětví (kolem 3,5 milionu zaměstnanců, 
obrat 300 miliard eur s celosvětovým 
podílem na trhu až ve výši 50 %); 
zdůrazňuje, že mnoho „tradičních“ trhů 
má vysoký potenciál pro inovace, např. 
ocelářství, automobilový nebo loďařský 
průmysl, a/nebo další komparativní 
výhody, které je třeba plně využít; za tímto 
účelem je nutné ve vztahu k výrobkům dále 
rozvíjet předpisy, jako je směrnice 
o ekologickém designu, a zavádět podnětné 
iniciativy jako je např. iniciativa na 
podporu ekologických automobilů;

17. požaduje silnější a koordinovanější 
politiku EU zaměřenou na klíčové trhy, 
jako jsou např. ekologická průmyslová 
odvětví (kolem 3,5 milionu zaměstnanců, 
obrat 300 miliard eur s celosvětovým 
podílem na trhu až ve výši 50 %)
a zpracovatelský průmysl, např. ocelářství, 
automobilový nebo loďařský průmysl,
který má vysoký potenciál pro inovace
a/nebo další komparativní výhody, které je 
třeba plně využít; za tímto účelem je nutné 
ve vztahu k výrobkům dále rozvíjet 
předpisy, jako je směrnice o ekologickém 
designu, a zavádět podnětné iniciativy,
jako je např. iniciativa na podporu 
ekologických automobilů;

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 17 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. požaduje silnější a koordinovanější 
politiku EU zaměřenou na klíčové trhy, 
jako jsou např. ekologická průmyslová 
odvětví (kolem 3,5 milionu zaměstnanců, 
obrat 300 miliard eur s celosvětovým 
podílem na trhu až ve výši 50 %); 
zdůrazňuje, že mnoho „tradičních“ trhů 
má vysoký potenciál pro inovace, např. 
ocelářství, automobilový nebo loďařský 
průmysl, a/nebo další komparativní 
výhody, které je třeba plně využít; za tímto 
účelem je nutné ve vztahu k výrobkům dále 
rozvíjet předpisy, jako je směrnice 
o ekologickém designu, a zavádět podnětné 
iniciativy jako je např. iniciativa na 
podporu ekologických automobilů;

17. požaduje silnější a koordinovanější 
politiku EU zaměřenou na klíčové trhy, 
jako jsou např. ekologická průmyslová 
odvětví (kolem 3,5 milionu zaměstnanců, 
obrat 300 miliard eur s celosvětovým 
podílem na trhu až ve výši 50 %)
a zpracovatelský průmysl, např. ocelářství, 
automobilový nebo loďařský průmysl,
který má vysoký potenciál pro inovace
a/nebo další komparativní výhody, které je 
třeba plně využít; za tímto účelem je nutné 
ve vztahu k výrobkům dále rozvíjet 
předpisy, jako je směrnice o ekologickém 
designu, a zavádět podnětné iniciativy,
jako je např. iniciativa na podporu 
ekologických automobilů;

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. požaduje silnější a koordinovanější 
politiku EU zaměřenou na klíčové trhy, 
jako jsou např. ekologická průmyslová 
odvětví (kolem 3,5 milionu zaměstnanců, 
obrat 300 miliard eur s celosvětovým 
podílem na trhu až ve výši 50 %); 
zdůrazňuje, že mnoho „tradičních“ trhů 
má vysoký potenciál pro inovace, např. 
ocelářství, automobilový nebo loďařský 
průmysl, a/nebo další komparativní 
výhody, které je třeba plně využít; za tímto 
účelem je nutné ve vztahu k výrobkům dále 
rozvíjet předpisy, jako je směrnice
o ekologickém designu, a zavádět podnětné 
iniciativy jako je např. iniciativa na 
podporu ekologických automobilů;

17. požaduje silnější a koordinovanější 
politiku EU zaměřenou na klíčové trhy, 
jako jsou např. ekologická průmyslová 
odvětví (kolem 3,5 milionu zaměstnanců, 
obrat 300 miliard eur s celosvětovým 
podílem na trhu až ve výši 50 %)
a zpracovatelský průmysl, např. ocelářství, 
automobilový nebo loďařský průmysl,
který má vysoký potenciál pro inovace
a/nebo další komparativní výhody, které je 
třeba plně využít; za tímto účelem je nutné 
ve vztahu k výrobkům dále rozvíjet 
předpisy, jako je směrnice o ekologickém 
designu, a zavádět podnětné iniciativy,
jako je např. iniciativa na podporu 
ekologických automobilů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 345
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 17 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. požaduje silnější a koordinovanější 
politiku EU zaměřenou na klíčové trhy, 
jako jsou např. ekologická průmyslová 
odvětví (kolem 3,5 milionu zaměstnanců, 
obrat 300 miliard eur s celosvětovým 
podílem na trhu až ve výši 50 %); 
zdůrazňuje, že mnoho „tradičních“ trhů
má vysoký potenciál pro inovace, např. 
ocelářství, automobilový nebo loďařský 
průmysl, a/nebo další komparativní 
výhody, které je třeba plně využít; za tímto 
účelem je nutné ve vztahu k výrobkům dále 
rozvíjet předpisy, jako je směrnice 
o ekologickém designu, a zavádět podnětné 
iniciativy jako je např. iniciativa na 
podporu ekologických automobilů;

17. požaduje silnější a koordinovanější 
politiku EU zaměřenou na klíčové trhy, 
jako jsou např. ekologická průmyslová 
odvětví (kolem 3,5 milionu zaměstnanců, 
obrat 300 miliard eur s celosvětovým 
podílem na trhu až ve výši 50 %);
zdůrazňuje, že mnoho průmyslových 
sektorů má vysoký potenciál pro inovace, 
např. ocelářství, automobilový nebo 
loďařský průmysl, a/nebo další 
komparativní výhody, které je třeba plně 
využít; za tímto účelem je nutné ve vztahu
k výrobkům dále rozvíjet předpisy, jako je 
směrnice o ekologickém designu, a zavádět 
podnětné iniciativy, jako je např. iniciativa 
na podporu ekologických automobilů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 346
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá Komisi, aby tuto průmyslovou 
politiku jasně začlenila do přípravy 
cestovní mapy pro nízkouhlíkové 
hospodářství do roku 2050, do 
průmyslových iniciativ plánu SET a do 
vize 2050 v plánu pro Evropu méně 
náročnou na zdroje;

Or. en
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Pozměňovací návrh 347
Evžen Tošenovský

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. zdůrazňuje, že k tomu, aby průmysl 
zůstával v Evropě a dále se zlepšila jeho 
globální konkurenceschopnost, je třeba 
vytvořit správný rámec; domnívá se proto, 
že politiky EU je třeba založit na 
rozsáhlých posouzeních dopadu 
analyzujících všechny aspekty 
hospodářských, sociálních 
a environmentálních přínosů těchto 
politik;

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Michael Theurer

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. zdůrazňuje, že k tomu, aby průmysl 
zůstával v Evropě a dále se zlepšila jeho 
globální konkurenceschopnost, je třeba 
vytvořit správný rámec; domnívá se proto, 
že politiky EU je třeba založit na 
rozsáhlých posouzeních dopadu 
analyzujících všechny aspekty 
hospodářských, sociálních 
a environmentálních přínosů těchto 
politik;

Or. en
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Pozměňovací návrh 349
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. požaduje, aby rámcový program pro 
konkurenceschopnost a inovace (CIP)
pokračoval i po roce 2013 a aby byl 
značně rozšířen;

18. požaduje, aby bylo zachováno 
a rozšířeno tržně orientované financování 
inovací, jako je např. rámcový program 
pro konkurenceschopnost a inovace (CIP);

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 18 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. požaduje, aby rámcový program pro 
konkurenceschopnost a inovace (CIP) 
pokračoval i po roce 2013 a aby byl značně 
rozšířen;

18. požaduje, aby rámcový program pro 
konkurenceschopnost a inovace (CIP) 
pokračoval i po roce 2013 a aby byl značně 
rozšířen celkový objem jeho finančních 
prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje, že je zapotřebí 
systematicky kontrolovat kvalitu 
veškerých nových právních předpisů 
a používat přitom tato kritéria:
- vědecké poradenství: kvalita důkazů 
a interpretace,
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- konzultace: ptejte se „uživatelů“ na 
jejich zkušenosti s platnými právními 
předpisy,
- mezinárodní referenční hodnoty: 
srovnejte s právními předpisy klíčových 
konkurenčních zemí,
- soulad návrhu se souvisejícími právními 
předpisy EU,
- dosažené zjednodušení (včetně 
dobrovolných alternativ);

Or. en

Pozměňovací návrh 352
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. připomíná, že Evropský fond pro 
přizpůsobení se globalizaci (EFG) se stal 
zásadním nástrojem pomoci komunitám 
transformovat se 
z nekonkurenceschopných průmyslových 
odvětví na odvětví udržitelná; zdůrazňuje, 
že EFG by měl působit i nadále 
a v případě potřeby by měl být rozšířen;

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. požaduje aby bylo vyvinuto větší úsilí 
s cílem vytvořit v dohledné době patent 
Společenství, zlepšit rámcové podmínky 
pro průmyslové vlastnictví, provést 
reformu stanovování norem a stanovení

19. požaduje aby bylo vyvinuto větší úsilí 
s cílem překonat neplodné jazykové spory 
a vytvořit co nejrychleji patent 
Společenství; domnívá se, že patent 
Společenství umožní zlepšit rámcové 
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mezinárodní normy za účelem zabezpečení
vedoucího postavení v oblasti technologií;

podmínky pro práva průmyslového
vlastnictví a snížit náklady na jejich 
ochranu, zejména pro malé a střední 
podniky a malá a střední průmyslová 
odvětví, umožní provést reformu 
stanovování norem a současně upozorní 
na komparativní výhody dodržování 
vysokých sociálních a environmentálních 
norem; domnívá se, že rovněž umožní 
prosadit mezinárodní normalizaci, která 
zabezpečí vedoucí postavení v oblasti 
technologií a zlepší informace 
poskytované spotřebitelům a bezpečnost 
spotřebitelů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 354
Jens Rohde

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. požaduje aby bylo vyvinuto větší úsilí 
s cílem vytvořit v dohledné době patent 
Společenství, zlepšit rámcové podmínky 
pro průmyslové vlastnictví, provést 
reformu stanovování norem a stanovení 
mezinárodní normy za účelem zabezpečení 
vedoucího postavení v oblasti technologií;

19. požaduje aby bylo vyvinuto větší úsilí 
s cílem vytvořit co nejrychleji patent 
Společenství, zlepšit rámcové podmínky 
pro průmyslové vlastnictví, provést 
reformu stanovování norem a stanovení 
mezinárodní normy za účelem zabezpečení 
vedoucího postavení v oblasti technologií;
domnívá se, že deset let je dostatečně 
dlouhá doba a že roční náklady ve výši 
250 milionů EUR jsou pro evropské 
podniky příliš vysoké; proto důrazně 
podporuje myšlenku, která se objevila 
v Radě, zahájit za této situace, 
nedosáhne-li Rada v průběhu stávajícího 
předsednictví dohody, v souvislosti se 
společným patentem EU postup posílené 
spolupráce;

Or. en
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Pozměňovací návrh 355
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. požaduje aby bylo vyvinuto větší úsilí 
s cílem vytvořit v dohledné době patent 
Společenství, zlepšit rámcové podmínky 
pro průmyslové vlastnictví, provést 
reformu stanovování norem a stanovení 
mezinárodní normy za účelem zabezpečení 
vedoucího postavení v oblasti technologií;

19. požaduje aby bylo vyvinuto větší úsilí 
s cílem vytvořit co nejrychleji patent 
Společenství, který poskytne účinnou, 
kvalitní a levnou právní ochranu, 
a harmonizovaný evropský systém 
urovnávání sporů v oblasti patentů, zlepšit 
rámcové podmínky pro průmyslové 
vlastnictví, provést reformu stanovování 
norem a stanovení mezinárodní normy za 
účelem zabezpečení vedoucího postavení 
v oblasti technologií;

Or. fr

Pozměňovací návrh 356
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. požaduje aby bylo vyvinuto větší úsilí 
s cílem vytvořit v dohledné době patent 
Společenství, zlepšit rámcové podmínky 
pro průmyslové vlastnictví, provést 
reformu stanovování norem a stanovení 
mezinárodní normy za účelem zabezpečení 
vedoucího postavení v oblasti technologií;

19. požaduje aby bylo za této situace, která 
je pro malé a střední podniky značně 
neuspokojivá, vyvinuto větší úsilí s cílem
překonat stávající problémy a vytvořit co 
nejrychleji jednotný patent Společenství
a evropský patentní fond, zlepšit rámcové 
podmínky pro průmyslové a duševní
vlastnictví, provést reformu stanovování 
norem a stanovení mezinárodní normy za 
účelem zabezpečení vedoucího postavení 
v oblasti technologií;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 357
Damien Abad, Amalia Sartori, Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. požaduje aby bylo vyvinuto větší úsilí 
s cílem vytvořit v dohledné době patent 
Společenství, zlepšit rámcové podmínky 
pro průmyslové vlastnictví, provést 
reformu stanovování norem a stanovení 
mezinárodní normy za účelem zabezpečení 
vedoucího postavení v oblasti technologií;

19. požaduje aby bylo vyvinuto větší úsilí 
s cílem vytvořit co nejrychleji patent 
Společenství, zlepšit rámcové podmínky 
pro průmyslové vlastnictví, provést 
reformu stanovování norem a stanovení 
mezinárodní normy za účelem zabezpečení 
vedoucího postavení v oblasti technologií;
domnívá se, že k předním úkolům 
průmyslové politiky patří posílení opatření 
pro boj proti padělání a pro ochranu 
duševního vlastnictví;

Or. fr

Pozměňovací návrh 358
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. požaduje aby bylo vyvinuto větší úsilí 
s cílem vytvořit v dohledné době patent 
Společenství, zlepšit rámcové podmínky 
pro průmyslové vlastnictví, provést 
reformu stanovování norem a stanovení 
mezinárodní normy za účelem zabezpečení 
vedoucího postavení v oblasti technologií;

19. požaduje aby bylo vyvinuto větší úsilí 
s cílem vytvořit co nejrychleji patent 
Společenství, zlepšit rámcové podmínky 
pro průmyslové vlastnictví, provést 
reformu stanovování norem a stanovení 
mezinárodní normy za účelem zabezpečení 
vedoucího postavení v oblasti technologií;
aby se předešlo jakémukoli 
komparativnímu znevýhodnění mezi 
podniky, měl by se tento patent zakládat 
na zásadách právní jistoty 
a nediskriminace;

Or. es
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Pozměňovací návrh 359
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. požaduje aby bylo vyvinuto větší úsilí 
s cílem vytvořit v dohledné době patent 
Společenství, zlepšit rámcové podmínky 
pro průmyslové vlastnictví, provést 
reformu stanovování norem a stanovení 
mezinárodní normy za účelem zabezpečení 
vedoucího postavení v oblasti technologií;

19. požaduje aby bylo vyvinuto větší úsilí 
s cílem vytvořit co nejrychleji patent 
Společenství, zlepšit rámcové podmínky 
pro průmyslové vlastnictví, provést 
reformu stanovování norem a stanovení 
mezinárodní normy za účelem zabezpečení 
vedoucího postavení v oblasti technologií;
požaduje zdůraznit zásadu interoperability 
a otevřeného a transparentního procesu 
přípravy norem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 360
Evžen Tošenovský

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. požaduje aby bylo vyvinuto větší úsilí 
s cílem vytvořit v dohledné době patent 
Společenství, zlepšit rámcové podmínky 
pro průmyslové vlastnictví, provést 
reformu stanovování norem a stanovení 
mezinárodní normy za účelem zabezpečení 
vedoucího postavení v oblasti technologií;

19. požaduje aby bylo vyvinuto větší úsilí 
s cílem vytvořit co nejrychleji patent 
Společenství, zlepšit rámcové podmínky 
pro průmyslové vlastnictví, provést 
reformu stanovování norem a stanovení 
mezinárodní normy za účelem zabezpečení 
vedoucího postavení v oblasti technologií;
zastává nicméně názor, že v zájmu 
zajištění konkurenceschopnosti průmyslu 
EU je třeba pravidla normalizace pečlivě 
projednat;

Or. en
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Pozměňovací návrh 361
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. požaduje aby bylo vyvinuto větší úsilí 
s cílem vytvořit v dohledné době patent 
Společenství, zlepšit rámcové podmínky 
pro průmyslové vlastnictví, provést 
reformu stanovování norem a stanovení 
mezinárodní normy za účelem zabezpečení 
vedoucího postavení v oblasti technologií;

19. požaduje aby bylo vyvinuto větší úsilí 
s cílem vytvořit co nejrychleji patent 
Společenství, zlepšit rámcové podmínky 
pro průmyslové vlastnictví, provést 
reformu stanovování norem a stanovení 
mezinárodní normy za účelem zabezpečení 
vedoucího postavení v oblasti technologií;
udrží-li se byrokratické náklady na 
minimu (zejména co se týče nákladů na 
překlad patentů), umožní to malým 
a středním podnikům udržet si 
konkurenceschopnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 362

Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 19 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. požaduje aby bylo vyvinuto větší úsilí 
s cílem vytvořit v dohledné době patent 
Společenství, zlepšit rámcové podmínky 
pro průmyslové vlastnictví, provést 
reformu stanovování norem a stanovení
mezinárodní normy za účelem zabezpečení 
vedoucího postavení v oblasti technologií;

19. požaduje aby bylo vyvinuto větší úsilí 
s cílem vytvořit co nejrychleji patent 
Společenství, zlepšit rámcové podmínky 
pro průmyslové vlastnictví, provést 
reformu stanovování norem, reformu 
týkající se modernizace normalizační 
politiky EU v oblasti informačních 
a komunikačních technologií a stanovit
mezinárodní normy za účelem zabezpečení 
vedoucího postavení v oblasti technologií;

Or. en
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Pozměňovací návrh 363
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. zdůrazňuje, že je třeba přihlédnout 
k aspektům, jež v současnosti nepokrývá 
evropské patentní právo, jako jsou např. 
„obchodní tajemství“, a umožnit tak 
evropskému průmyslu, aby mohl po vzoru 
USA a Japonska požívat v souvislosti 
s produkty a postupy opravdové ochrany 
práv duševního vlastnictví;

Or. fr

Pozměňovací návrh 364
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. zdůrazňuje, že plné uskutečnění 
vnitřního trhu stále skýtá obrovský 
potenciál ke zlepšení výkonnosti 
evropského průmyslu, a žádá Komisi 
a členské státy, aby zbývající překážky 
a bariéry bránící vnitřnímu trhu 
urychleně odstranily;

Or. de

Pozměňovací návrh 365
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 19 b (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19b. připomíná, že ke zvýšení 
konkurenceschopnosti a technologické 
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vedoucí pozice evropského průmyslu je 
žádoucí:
- vzít jako základ evropský systém pro 
normalizaci, jehož výhody již byly 
prokázány, a konsolidovat jej tak, aby co 
nejúčinněji odpovídal potřebám 
inovačního podnikání, zejména malých 
a středních podniků,
- zvýšit účast podniků, zejména malých 
a středních, v normalizačním procesu 
a zajistit vysokou míru podpory norem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 366
Herbert Reul, Daniel Caspary, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner 
Langen, Jolanta Emilia Hibner, Jorgo Chatzimarkakis, Jens Rohde, Jürgen 
Creutzmann, Amalia Sartori, Eija-Riitta Korhola, Alejo Vidal-Quadras, Pilar del 
Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. požaduje ustanovení pracovní skupiny 
pro restrukturalizace a posílení role 
evropských strukturálních fondů v rámci 
procesů restrukturalizace, aby byla 
zaměstnancům a podnikům poskytnuta 
nová perspektiva; je třeba zintenzivnit 
výzkum a rozvoj v oblasti procesů 
přestavby;

20. bere na vědomí, že restrukturalizace je 
primární odpovědností společností 
a sociálních partnerů; žádá členské státy, 
aby zmírňovaly sociální dopady 
hospodářské transformace tím, že 
v souvislosti s konceptem „flexicurity“ 
zlepší mobilitu na trhu práce, usnadní 
rekvalifikaci a přijmou další opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 367
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. požaduje ustanovení pracovní skupiny 20. bere na vědomí, že restrukturalizace je 
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pro restrukturalizace a posílení role 
evropských strukturálních fondů v rámci 
procesů restrukturalizace, aby byla 
zaměstnancům a podnikům poskytnuta 
nová perspektiva; je třeba zintenzivnit 
výzkum a rozvoj v oblasti procesů 
přestavby;

primární odpovědností společností 
a sociálních partnerů; žádá členské státy, 
aby zmírňovaly sociální dopady 
hospodářské transformace tím, že 
v souvislosti s konceptem „flexicurity“ 
zlepší mobilitu na trhu práce, usnadní 
rekvalifikaci a přijmou další opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 368
Damien Abad

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. požaduje ustanovení pracovní skupiny 
pro restrukturalizace a posílení role 
evropských strukturálních fondů v rámci 
procesů restrukturalizace, aby byla 
zaměstnancům a podnikům poskytnuta 
nová perspektiva; je třeba zintenzivnit
výzkum a rozvoj v oblasti procesů
přestavby;

20. domnívá se, že politika hospodářské 
soutěže musí dodržovat pravidla vnitřního 
trhu, ale současně musí naplňovat potřeby 
ambiciózní průmyslové politiky 
prostřednictvím vhodné politiky státní 
pomoci, která bude podporovat iniciativy 
usilující o vývoj inovativních, efektivních 
a ekologicky solidních technologií;
požaduje ustanovení pracovní skupiny pro 
restrukturalizace a posílení role evropských 
strukturálních fondů v rámci procesů 
restrukturalizace, aby byla zaměstnancům 
a podnikům poskytnuta nová perspektiva; 
je třeba zintenzívnit výzkum a vývoj
v oblasti procesů restrukturalizace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 369
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. požaduje ustanovení pracovní skupiny 
pro restrukturalizace a posílení role 

20. požaduje, aby byl proces 
restrukturalizace ponechán 
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evropských strukturálních fondů v rámci 
procesů restrukturalizace, aby byla
zaměstnancům a podnikům poskytnuta 
nová perspektiva; je třeba zintenzivnit
výzkum a rozvoj v oblasti procesů
přestavby;

v odpovědnosti členských států, aby mohla 
být zaměstnancům a podnikům poskytnuta 
nová perspektiva; je třeba zintenzívnit
výzkum a vývoj v oblasti procesů
restrukturalizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 370
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. požaduje ustanovení pracovní skupiny 
pro restrukturalizace a posílení role 
evropských strukturálních fondů v rámci 
procesů restrukturalizace, aby byla 
zaměstnancům a podnikům poskytnuta 
nová perspektiva; je třeba zintenzivnit
výzkum a rozvoj v oblasti procesů
přestavby;

20. požaduje ustanovení pracovní skupiny 
pro restrukturalizace a posílení role 
evropských strukturálních fondů v rámci 
procesů restrukturalizace, aby byla 
zaměstnancům a podnikům poskytnuta 
nová perspektiva; v zájmu pomoci 
pracovníkům přesunout se do jiných 
sektorů, kde existují nové možnosti 
zaměstnání, je třeba zintenzívnit výzkum
a vývoj v oblasti procesů restrukturalizace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 371
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. požaduje ustanovení pracovní skupiny 
pro restrukturalizace a posílení role 
evropských strukturálních fondů v rámci 
procesů restrukturalizace, aby byla 
zaměstnancům a podnikům poskytnuta 
nová perspektiva; je třeba zintenzivnit
výzkum a rozvoj v oblasti procesů
přestavby;

20. požaduje ustanovení pracovní skupiny 
pro restrukturalizace, složené ze všech 
zúčastněných stran, zejména zástupců 
pracovníků, a posílení role evropských 
strukturálních fondů v rámci procesů 
restrukturalizace, aby byla zaměstnancům 
a podnikům poskytnuta nová perspektiva;
je třeba zintenzívnit výzkum a vývoj
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v oblasti procesů restrukturalizace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 372

Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. požaduje ustanovení pracovní skupiny 
pro restrukturalizace a posílení role 
evropských strukturálních fondů v rámci 
procesů restrukturalizace, aby byla 
zaměstnancům a podnikům poskytnuta 
nová perspektiva; je třeba zintenzivnit
výzkum a rozvoj v oblasti procesů
přestavby;

20. požaduje ustanovení pracovní skupiny 
pro restrukturalizace a posílení role 
evropských strukturálních fondů v rámci 
procesů restrukturalizace, aby byla 
zaměstnancům a podnikům poskytnuta 
nová perspektiva; je třeba zintenzívnit
výzkum a vývoj v oblasti procesů
restrukturalizace zaměřený na inovační 
a udržitelné alternativy;

Or. en

Pozměňovací návrh 373
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 20 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. požaduje ustanovení pracovní skupiny 
pro restrukturalizace a posílení role 
evropských strukturálních fondů v rámci 
procesů restrukturalizace, aby byla
zaměstnancům a podnikům poskytnuta 
nová perspektiva; je třeba zintenzivnit
výzkum a rozvoj v oblasti procesů
přestavby;

20. požaduje ustanovení pracovní skupiny 
pro restrukturalizace v Evropském 
parlamentu a posílení role evropských 
strukturálních fondů v rámci procesů 
restrukturalizace, aby byla zaměstnancům
a podnikům poskytnuta nová perspektiva;
je třeba zintenzívnit výzkum a vývoj
v oblasti procesů restrukturalizace;

Or. en
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Pozměňovací návrh 374
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. žádá Evropskou komisi, aby spolu 
s evropskými radami zaměstnanců hrála 
aktivnější roli při restrukturalizaci 
podniků; když dochází k restrukturalizaci, 
je třeba dát Evropské komisi co nejdříve 
k dispozici všechny relevantní informace, 
aby mohla vůči členským státům plnit 
svou úlohu evropského prostředníka 
a koordinátora; to rovněž zlepší pozici 
Komise při prověřování a posuzování 
využívání státní podpory na pomoc při 
restrukturalizaci;

Or. nl

Pozměňovací návrh 375
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. vyzývá k důkladnému posouzení 
a reformě Evropského fondu pro 
přizpůsobení se globalizaci s cílem 
urychlit přístup k tomuto fondu 
a požaduje zvýšení jeho rozpočtu v dalším 
finančním výhledu; navíc navrhuje, aby 
byl zřízen evropský fond pro přizpůsobení 
se v oblasti životního prostředí;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 376
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 21 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. uznává, že existují regionální rozdíly 
v úrovni průmyslového rozvoje, především 
pak při procesech deindustrializace 
v nových členských státech, a požaduje aby 
tyto státy byly rovněž zapojeny do nové 
udržitelné průmyslové politiky, čímž se 
posílí územní soudržnost;

21. uznává, že existují regionální rozdíly 
v úrovni průmyslového rozvoje, především 
pak při procesech deindustrializace 
v nových členských státech, a požaduje,
aby tyto státy byly rovněž zapojeny do 
nové udržitelné průmyslové politiky a aby 
byly vyčleněny prostředky ze 
strukturálních fondů na posílení územní
soudržnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 377
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 21a (nový) 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. uvědomuje si různorodost podniků 
v Evropě; zdůrazňuje zejména význam 
toho, aby se podniky účastnily formování 
„sociálního hospodářství“, a to na základě 
modelu, který se nevymezuje velikostí 
nebo sektorem činnosti, ale účastí 
sociálních aktérů, upřednostněním 
lidského rozměru a sociálních cílů před 
kapitálem, obranou a uplatňováním zásad 
solidarity a odpovědnosti, vyvážením 
zájmů uživatelů s všeobecným zájmem, 
dobrovolným a otevřeným členstvím, 
využíváním většiny zisků k plnění cílů 
udržitelného rozvoje a službami 
poskytovanými členům na základě 
respektování všeobecného zájmu;

Or. it
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