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Pozměňovací návrh 378
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 22 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje velký význam malých a 
středních podniků pro rozmanitost 
evropského průmyslu a vyzývá Komisi:

22. zdůrazňuje velký význam malých a 
středních podniků pro rozmanitost 
evropského průmyslu, zejména 
v souvislosti se zajištěním dlouhodobých 
pracovních příležitostí na regionální 
úrovni, a vyzývá Komisi:

Or. fr

Pozměňovací návrh 379
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 22 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje velký význam malých a 
středních podniků pro rozmanitost 
evropského průmyslu a vyzývá Komisi:

22. zdůrazňuje velký význam malých a 
středních podniků pro rozmanitost 
evropského průmyslu, dále pro zachování 
vitality hospodářství, tvůrčí vitality a 
vysoké úrovně růstu, a vyzývá Komisi:

Or. fr

Pozměňovací návrh 380
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 22 – odrážka 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• aby vyžadovala provádění iniciativy na 
podporu malých a středních podniků 
(„Small Business Act“) a aby se 
vypořádala s nedostatky v uplatňování již 

• aby lepším způsobem zohlednila odlišné 
charakteristiky malých a středních 
podniků a specifické potíže, kterým musí 
čelit, a to tak, že bude vyžadovat provádění 
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schválených obecných doporučení a
konkrétních opatření (např. omezení 
administrativní zátěže, test dopadů na malé 
a střední podniky),

iniciativy na podporu malých a středních 
podniků („Small Business Act“) a 
vypořádá se s nedostatky v uplatňování již 
schválených obecných doporučení; bude
uplatňovat vhodná konkrétní opatření 
(např. omezení a zjednodušení 
administrativní zátěže, test dopadů na malé 
a střední podniky, a to v souladu s cíli 
Komise),

Or. fr

Pozměňovací návrh 381
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 22 – odrážka 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• aby vyžadovala provádění iniciativy na 
podporu malých a středních podniků 
(„Small Business Act“) a aby se 
vypořádala s nedostatky v uplatňování již 
schválených obecných doporučení a 
konkrétních opatření (např. omezení 
administrativní zátěže, test dopadů na malé 
a střední podniky),

• aby vyžadovala provádění iniciativy na 
podporu malých a středních podniků 
(„Small Business Act“) a aby se 
vypořádala s nedostatky v uplatňování již 
schválených obecných doporučení a 
konkrétních opatření v souvislosti 
s iniciativou podpory malých a středních 
podniků (např. omezením administrativní 
zátěže, testem dopadů na malé a střední 
podniky), aby bylo nakonec dosaženo 
dostatečného pokroku pro evropské malé 
a střední podniky a tímto způsobem 
vytvořeny i rovnocenné počáteční 
podmínky pro všechny malé a střední 
podniky působící na vnitřním trhu,

Or. de

Pozměňovací návrh 382
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 22 – odrážka 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• aby vyžadovala provádění iniciativy na 
podporu malých a středních podniků 
(„Small Business Act“) a aby se 
vypořádala s nedostatky v uplatňování již 
schválených obecných doporučení a 
konkrétních opatření (např. omezení 
administrativní zátěže, test dopadů na malé 
a střední podniky),

• aby vyžadovala provádění iniciativy na 
podporu malých a středních podniků 
(„Small Business Act“) a aby se 
vypořádala s nedostatky v uplatňování již 
schválených obecných doporučení a 
konkrétních opatření (např. omezení 
administrativní zátěže, test dopadů na malé 
a střední podniky); věří, že by měly být 
zohledněny i ostatní regulační zátěže, tedy 
nejen ty, které se týkají administrativy, 
jako jsou např. náklady na plnění 
požadavků,

Or. en

Pozměňovací návrh 383
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 22 – odrážka 1 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• aby podporovala malé a střední podniky 
v přístupu ke službám ve výzkumu a 
kvalifikacím prostřednictvím 
vysokoškolských konsorcií a nadací, 
struktur plnících „úlohu prostředníka“ 
mezi výzkumem a trhem;

Or. en

Pozměňovací návrh 384
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 22 – odrážka 1 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• aby nezapomínala na otázku statutu 
evropské soukromé společnosti, která byla 
mnohaletým klíčovým tématem v rámci 
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evropské diskuse;

Or. fr

Pozměňovací návrh 385
Gunnar Hökmark, Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 22 – odrážka 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• aby se i nadále zasazovala za lepší přístup 
malých a středních podniků k možnostem 
financování, zejména aby vytvářela 
efektivní možnosti získávání rozvojového 
kapitálu, a aby v rámci utváření nové 
architektury finančních trhů zlepšila 
možnosti financování malých a středních 
podniků a posílila ty zdroje financování, 
které tyto podniky upřednostňují;

• aby se i nadále zasazovala za lepší přístup 
malých a středních podniků k možnostem 
financování, zejména aby vytvářela 
efektivní možnosti získávání rozvojového 
kapitálu, a aby v rámci utváření nové 
architektury finančních trhů zlepšila 
možnosti financování malých a středních 
podniků a posílila ty zdroje financování, 
které tyto podniky upřednostňují; aby 
zpřístupnila trhy a vytvořila spravedlivé 
předběžné podmínky pro hospodářskou 
soutěž umožňující většímu počtu 
podnikatelů a malým podnikům rozvinout 
se a formovat do společností s působností 
po celé Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 386
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 22 – odrážka 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• aby se i nadále zasazovala za lepší přístup 
malých a středních podniků k možnostem 
financování, zejména aby vytvářela 
efektivní možnosti získávání rozvojového 
kapitálu, a aby v rámci utváření nové 
architektury finančních trhů zlepšila 
možnosti financování malých a středních 
podniků a posílila ty zdroje financování, 

• aby se i nadále zasazovala za lepší přístup 
malých a středních podniků k možnostem 
financování, zejména aby vytvářela 
efektivní možnosti získávání rozvojového 
kapitálu, a aby v rámci utváření nové 
architektury finančních trhů zlepšila 
možnosti krátkodobého i dlouhodobého 
financování malých a středních podniků a 
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které tyto podniky upřednostňují; posílila ty zdroje financování, které tyto 
podniky upřednostňují;

Or. fr

Pozměňovací návrh 387
Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Daniel Caspary, Lena 
Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, 
Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod 22 – odrážka 2 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• aby přezkoumala definici pro malé a 
střední podniky EU za účelem zajištění 
její flexibility a zda bere v úvahu potřeby 
těchto podniků, které splňují prahové 
hodnoty prodejů a zaměstnanosti 
v souvislosti s růstem nebo z jiných 
důvodů, avšak jejichž charakteristika 
odpovídá podnikům střední velikosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 388
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 22 – odrážka 2 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• aby rozvinula poskytování poradenství 
malým a středním podnikům v oblasti 
vývozu, zejména s ohledem na získání 
přístupu na trhy zemí, které nejsou členy 
EU, dále aby zajistila dlouhodobé 
působení na těchto trzích, chránila práva 
duševního vlastnictví a plně využila jejich 
finančních a technologických hodnot; 

Or. fr
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Pozměňovací návrh 389
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 22 – odrážka 2 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• aby zvýšila účast malých a středních 
podniků v rámcových programech pro 
výzkum a rozvoj zjednodušením 
příslušných postupů a vytvořením 
efektivnějšího informačního a 
podpůrného systému na místní úrovni; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 390
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 22 – odrážka 2 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• aby zaváděla projekty, které usnadní 
vytvoření sítí mezi malými a středními 
podniky a velkými společnostmi 
prostřednictvím hodnotového řetězce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 391
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 22 – odrážka 2 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• aby posílila opatření vztahující se 
k zahraniční činnosti s cílem zvýšit 
konkurenceschopnost malých a středních 
podniků a jejich připravenost na 
vnitrostátní a celosvětový trh;
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Or. en

Pozměňovací návrh 392
Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 22 – odrážka 2 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• aby zajistila nástroje podporující rozvoj 
a růst malých a středních podniků, které 
jsou inovativní v oblasti ekologie, a stejně 
tak rozvoj a růst ekologicko-průmyslových 
parků;

Or. en

Pozměňovací návrh 393
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian, Damien Abad

Návrh usnesení
Bod 22 – odrážka 2 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• aby zaváděla projekty, které umožní 
vytvoření sítí mezi malými a středními 
podniky a velkými společnostmi v rámci 
hodnotového řetězce;

Or. en

Pozměňovací návrh 394
Herbert Reul, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Daniel Caspary, Jolanta 
Emilia Hibner, Werner Langen, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Amalia 
Sartori

Návrh usnesení
Bod 22 – odrážka 2 b (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• aby přezkoumala, zda středně velké a 
rodinné podniky, které nesplňují kritéria 
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současné definice malých a středních 
podniků, mají dostatečnou schopnost
využít stávající a budoucí finanční 
příležitosti pro výzkum a rozvoj určené 
zejména malým a středně velkým 
podnikům;

Or. en

Pozměňovací návrh 395
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 22 – odrážka 2 b (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• aby zajistila sbližování mezi nabídkou a 
poptávkou ve vztahu k patentům, zejména 
u malých a středních podniků, a snížila 
náklady na přístup k normám pro malé a 
střední podniky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 396
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian, Damien Abad

Návrh usnesení
Bod 22 – odrážka 2 b (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• aby podporovala internacionalizaci 
malých a středních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 397
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. domnívá se, že je nezbytné zrevidovat 
evropskou směrnici o převzetí nabídek, 
aby měla EU k dispozici nástroje, které jí 
umožní čelit projektům, které by mohly 
uškodit – z průmyslového, ekonomického 
a sociálního hlediska – sociální 
soudržnosti a stabilitě mezinárodního 
trhu; dále se domnívá, že Unie musí být 
schopna čelit přebírání nabídek od 
společností, které nejsou společensky 
odpovědné a/nebo nesplňují požadavky na 
řádnou správu, společně s přebíráním 
nabídek určených do oblastí, které členské 
státy považují za strategicky významné, 
v souladu s mezinárodními závazky 
Evropské unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 398
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vyzývá ke zlepšení rozvoje partnerství 
mezi veřejným a soukromým sektorem;

Or. en

Pozměňovací návrh 399
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zastává názor, že na politiku podpory 
je potřeba nahlížet nejen z hlediska práva
hospodářské soutěže, ale v zájmu Evropy

23. zdůrazňuje, že zatímco politika
podpory musí respektovat základní 
podmínky hospodářské soutěže (zejména 
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musí být proaktivně využívána 
k posilování inovací, uvádění na trh nebo 
při restrukturalizacích, a to v souladu 
s jasnými pravidly;

opatření k boji proti monopolním příjmům 
a zneužívání dominantního postavení), 
neměly by být omezovány příliš úzkým 
výkladem zákona, který je nepříznivý 
mimo jiné k inovacím; domnívá se, že 
politika pomoci musí být využívána k 
technologické podpoře inovací, spolupráci 
mezi společnostmi zapojenými do stejného 
projektu, rozvoji činností představujících 
významné fixní náklady a podpoře 
koordinace mezi mnoha hospodářskými 
subjekty v oblastech jako je např. 
doprava, zbrojní průmysl, energetika a 
zdravotnictví, kde trh nemůže zajistit 
pobídky v krátkodobém horizontu; 
poukazuje na to, že politika pomoci musí 
také umožnit restrukturalizaci průmyslu a 
změnu za účelem reindustrializace 
příslušných oblastí;

Or. fr

Pozměňovací návrh 400
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zastává názor, že na politiku podpory 
je potřeba nahlížet nejen z hlediska práva 
hospodářské soutěže, ale v zájmu Evropy 
musí být proaktivně využívána 
k posilování inovací, uvádění na trh nebo 
při restrukturalizacích, a to v souladu 
s jasnými pravidly;

23. zastává názor, že přísná pravidla 
hospodářské soutěže a vnitřního trhu jsou 
základním požadavkem pro 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslového odvětví, a dále že vnitřní trh 
bez narušené hospodářské soutěže je 
zárukou pro inovaci, produktivitu a 
výkonnost;

Or. es

Pozměňovací návrh 401
Jorgo Chatzimarkakis, Jürgen Creutzmann, Jens Rohde, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 23
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zastává názor, že na politiku podpory 
je potřeba nahlížet nejen z hlediska práva 
hospodářské soutěže, ale v zájmu Evropy 
musí být proaktivně využívána 
k posilování inovací, uvádění na trh nebo 
při restrukturalizacích, a to v souladu 
s jasnými pravidly;

23. zastává názor, že účinná a přísná 
pravidla EU v oblasti hospodářské soutěže
a státní podpory tvoří nezbytný základ pro 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu, a dále že nenarušená 
hospodářská soutěž na jednotném trhu 
EU vede k inovacím, zvyšuje výkonnost a 
produktivitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 402
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zastává názor, že na politiku podpory
je potřeba nahlížet nejen z hlediska práva 
hospodářské soutěže, ale v zájmu Evropy 
musí být proaktivně využívána 
k posilování inovací, uvádění na trh nebo 
při restrukturalizacích, a to v souladu 
s jasnými pravidly;

23. zastává názor, že účinná a přísná 
pravidla EU v oblasti hospodářské soutěže
a státní podpory tvoří nezbytný základ pro 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu; nenarušená hospodářská 
soutěž na jednotném trhu EU vede
k inovaci a zvyšuje výkonnost a 
produktivitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 403
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zastává názor, že na politiku podpory je 
potřeba nahlížet nejen z hlediska práva 
hospodářské soutěže, ale v zájmu Evropy 
musí být proaktivně využívána 
k posilování inovací, uvádění na trh nebo 

23. zastává názor, že na politiku podpory je 
potřeba nahlížet výlučně z hlediska práva 
hospodářské soutěže, a zdůrazňuje, že 
zásady otevřeného trhu a rovnocenné 
podmínky představují skutečnou bázi 
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při restrukturalizacích, a to v souladu 
s jasnými pravidly;

konkurenceschopnosti evropského 
průmyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 404
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zastává názor, že na politiku podpory je 
potřeba nahlížet nejen z hlediska práva 
hospodářské soutěže, ale v zájmu Evropy 
musí být proaktivně využívána 
k posilování inovací, uvádění na trh nebo 
při restrukturalizacích, a to v souladu 
s jasnými pravidly;

23. zastává názor, že na politiku podpory je 
potřeba nahlížet nejen z hlediska práva 
hospodářské soutěže, ale v zájmu Evropy 
musí být proaktivně využívána 
k posilování inovací, uvádění na trh nebo 
při restrukturalizacích, a to v souladu 
s jasnými pravidly; domnívá se, že vlády 
by v tomto ohledu mohly hrát zvláštní 
úlohu v demonstraci moci na trhu, který 
vlastní z pozice spotřebitelů;

Or. nl

Pozměňovací návrh 405
Herbert Reul, Jan Březina, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta Korhola, Daniel 
Caspary, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zastává názor, že na politiku podpory je 
potřeba nahlížet nejen z hlediska práva 
hospodářské soutěže, ale v zájmu Evropy 
musí být proaktivně využívána 
k posilování inovací, uvádění na trh nebo 
při restrukturalizacích, a to v souladu 
s jasnými pravidly;

23. zastává názor, že za účelem dosažení 
cílů strategie Evropa 2020 a cílů v oblasti 
klimatu a energie do roku 2020 je potřeba 
nahlížet na politiku podpory nejen
z hlediska práva hospodářské soutěže, ale 
v zájmu Evropy musí být proaktivně 
využívána k posilování inovací, uvádění na 
trh nebo při restrukturalizacích, a to 
v souladu s jasnými pravidly;

Or. en
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Pozměňovací návrh 406
Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zastává názor, že na politiku podpory je 
potřeba nahlížet nejen z hlediska práva 
hospodářské soutěže, ale v zájmu Evropy 
musí být proaktivně využívána 
k posilování inovací, uvádění na trh nebo 
při restrukturalizacích, a to v souladu 
s jasnými pravidly;

23. zastává názor, že na politiku podpory je 
třeba nahlížet nejen z hlediska práva 
hospodářské soutěže, ale v zájmu Evropy 
musí být proaktivně využívána 
k posilování inovací, uvádění na trh 
udržitelných produktů nebo při 
restrukturalizacích, a to v souladu 
s jasnými pravidly; a podpořit postupné 
odstraňování neudržitelných procesů;

Or. en

Pozměňovací návrh 407
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zastává názor, že na politiku podpory je 
potřeba nahlížet nejen z hlediska práva 
hospodářské soutěže, ale v zájmu Evropy 
musí být proaktivně využívána 
k posilování inovací, uvádění na trh nebo 
při restrukturalizacích, a to v souladu 
s jasnými pravidly;

23. zastává názor, že na politiku podpory je 
potřeba nahlížet nejen z hlediska práva 
hospodářské soutěže, ale v zájmu Evropy 
musí být proaktivně využívána 
k posilování inovací, uvádění na trh nebo 
při restrukturalizacích, a to v souladu 
s jasnými pravidly, aniž by tím byla 
ohrožena budoucnost malých a středních 
podniků;

Or. de
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Pozměňovací návrh 408
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zastává názor, že na politiku podpory je 
potřeba nahlížet nejen z hlediska práva 
hospodářské soutěže, ale v zájmu Evropy 
musí být proaktivně využívána 
k posilování inovací, uvádění na trh nebo 
při restrukturalizacích, a to v souladu 
s jasnými pravidly;

23. zastává názor, že na politiku podpory je 
potřeba nahlížet nejen z hlediska práva 
hospodářské soutěže, ale v zájmu Evropy 
musí být proaktivně využívána 
k posilování inovací, 
konkurenceschopnosti a uvádění na trh 
nebo při restrukturalizacích, a to v souladu 
s jasnými pravidly;

Or. fr

Pozměňovací návrh 409
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zastává názor, že na politiku podpory je 
potřeba nahlížet nejen z hlediska práva 
hospodářské soutěže, ale v zájmu Evropy 
musí být proaktivně využívána 
k posilování inovací, uvádění na trh nebo 
při restrukturalizacích, a to v souladu 
s jasnými pravidly;

Netýká se českého znění.

Or. en

Pozměňovací návrh 410
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. zdůrazňuje, to co již bylo vyzdviženo 
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v mnoha nedávných studiích, že pomoc 
jednotlivým odvětvím podporuje růst, 
vyhovuje-li ochraně hospodářské soutěže 
v příslušných odvětvích a je-li její 
poskytování propojeno s mechanismy, tak 
aby se zajistilo, že neefektivní projekty 
neobdrží další finanční podporu;
naléhavě vyzývá, aby poskytování takové 
pomoci systematicky podléhalo podmínce, 
že podporované činnosti setrvají v EU 
minimálně po dobu pěti let a po dobu 
deseti let v případě činností spojených 
s výzkumem a vývojem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 411
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. vznáší námitky proti zvláštním 
národním programům podpory 
v jednotlivých státech, které vytváří 
nerovné podmínky hospodářské soutěže a 
staví členské státy, které dodržují pravidla, 
do nevýhodné pozice v rámci mezinárodní 
hospodářské soutěže;

Or. da

Pozměňovací návrh 412
Hermann Winkler

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. připomíná v této souvislosti, že 
evropské podnikatelské provozy musí být 
mezinárodně konkurenceschopné, 
zejména v oblasti klíčových technologií;
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Or. de

Pozměňovací návrh 413
Jens Rohde

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. požaduje, aby byly budoucí obchodní 
smlouvy koncipovány tak, aby tvořily 
součást průmyslově politické strategie 
založené na spravedlivé soutěži 
v rozvinutých i rozvíjejících se částech 
světa; princip udržitelného rozvoje musí 
být prosazován v co největší míře a do 
dohod o volném obchodu je třeba 
zapracovávat sociální a ekologické 
normy; je třeba zajistit, aby evropská 
průmyslová odvětví nebyla ohrožována 
nekalými praktikami, jak se nyní děje 
v odvětví solární energie;

24. věří, že volný obchod zůstává 
základním kamenem pro evropský 
ekonomický růst a proto naléhavě vyzývá 
Komisi, aby vedla pokračující 
dvoustranná a vícestranná jednání o 
dohodách souvisejících s volným 
obchodem;

Or. en

Pozměňovací návrh 414
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. požaduje, aby byly budoucí obchodní 
smlouvy koncipovány tak, aby tvořily 
součást průmyslově politické strategie 
založené na spravedlivé soutěži 
v rozvinutých i rozvíjejících se částech 
světa; princip udržitelného rozvoje musí 
být prosazován v co největší míře a do 
dohod o volném obchodu je třeba 
zapracovávat sociální a ekologické 
normy; je třeba zajistit, aby evropská 
průmyslová odvětví nebyla ohrožována 
nekalými praktikami, jak se nyní děje 

24. požaduje, aby byly budoucí obchodní 
smlouvy koncipovány tak, aby tvořily 
součást průmyslově politické strategie 
založené na spravedlivých a otevřených 
trzích bez projevů protekcionismu;
hospodářská soutěž musí být zaměřena na 
odstranění obchodních překážek, na 
liberalizaci služeb, práva duševního 
vlastnictví a veřejné zakázky; vyzývá ke 
stanovení strategie EU pro přímé 
zahraniční investice v souvislosti s nově 
vznikajícími trhy, aby byl umožněn lepší 
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v odvětví solární energie; přístup na nové trhy a podpořena místní 
produkce;

Or. en

Pozměňovací návrh 415
Jorgo Chatzimarkakis, Michael Theurer, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. požaduje, aby byly budoucí obchodní 
smlouvy koncipovány tak, aby tvořily 
součást průmyslově politické strategie 
založené na spravedlivé soutěži
v rozvinutých i rozvíjejících se částech 
světa; princip udržitelného rozvoje musí 
být prosazován v co největší míře a do 
dohod o volném obchodu je třeba 
zapracovávat sociální a ekologické normy; 
je třeba zajistit, aby evropská průmyslová 
odvětví nebyla ohrožována nekalými 
praktikami, jak se nyní děje v odvětví 
solární energie;

24. zdůrazňuje, že obchod je jedním ze 
základních kamenů úspěšné průmyslové 
politiky a tudíž požaduje, aby byly budoucí 
obchodní smlouvy koncipovány tak, aby 
tvořily součást průmyslově politické 
strategie založené na spravedlivé soutěži v 
rozvinutých i rozvíjejících se částech světa
a na principu úplné vzájemnosti; věří, že 
je potřeba nové obchodní politiky, která
ještě více podpoří výrobu v Evropě a 
nebude stimulovat podniky k odchodu do 
jiných zemí; domnívá se proto, že by EU 
měla od svých obchodních partnerů 
požadovat úplné odstranění cel a 
netarifních překážek obchodu, neměla by 
dovolit oslabení pravidel původu a 
povolovat navrácení cla; princip 
udržitelného rozvoje musí být prosazován v 
co největší míře a do dohod o volném 
obchodu je třeba zapracovávat sociální a 
ekologické normy, přičemž je třeba 
zabránit tomu, aby byly obchodní dohody 
příliš zatěžovány neobchodními normami; 
v tomto ohledu by měla Komise rovněž 
sledovat právní předpisy v oblasti 
životního prostředí, pravidla pro 
poskytování státní podpory a další 
podpůrné programy přijaté třetími 
zeměmi, které konkurují EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 416
Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. požaduje, aby byly budoucí obchodní 
smlouvy koncipovány tak, aby tvořily 
součást průmyslově politické strategie 
založené na spravedlivé soutěži 
v rozvinutých i rozvíjejících se částech 
světa; princip udržitelného rozvoje musí 
být prosazován v co největší míře a do 
dohod o volném obchodu je třeba 
zapracovávat sociální a ekologické normy; 
je třeba zajistit, aby evropská průmyslová 
odvětví nebyla ohrožována nekalými 
praktikami, jak se nyní děje v odvětví 
solární energie;

24. požaduje, aby byly budoucí obchodní 
smlouvy koncipovány tak, aby tvořily 
součást průmyslově politické strategie 
založené na spravedlivé soutěži 
v rozvinutých i rozvíjejících se částech 
světa a na principu úplné vzájemnosti;
věří, že je potřeba nové obchodní politiky, 
která ještě více podpoří výrobu v Evropě a 
nebude stimulovat podniky k odchodu do 
jiných zemí; domnívá se proto, že by EU 
měla od svých obchodních partnerů 
požadovat úplné odstranění cel a 
netarifních překážek obchodu, neměla by 
dovolit oslabení pravidel původu a 
povolovat navrácení cla; princip 
udržitelného rozvoje musí být prosazován 
v co největší míře a do dohod o volném 
obchodu je třeba zapracovávat sociální a 
ekologické normy; je třeba zajistit, aby 
evropská průmyslová odvětví nebyla 
ohrožována nekalými praktikami, jak se 
nyní děje v odvětví solární energie; v tomto 
ohledu by měla Komise rovněž sledovat 
právní předpisy v oblasti životního 
prostředí, pravidla pro poskytování státní 
podpory a další podpůrné programy 
přijaté třetími zeměmi, které konkurují 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 417
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 24



AM\839334CS.doc 21/55 PE452.810v01-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. požaduje, aby byly budoucí obchodní 
smlouvy koncipovány tak, aby tvořily 
součást průmyslově politické strategie 
založené na spravedlivé soutěži 
v rozvinutých i rozvíjejících se částech 
světa; princip udržitelného rozvoje musí 
být prosazován v co největší míře a do 
dohod o volném obchodu je třeba 
zapracovávat sociální a ekologické normy; 
je třeba zajistit, aby evropská průmyslová 
odvětví nebyla ohrožována nekalými 
praktikami, jak se nyní děje v odvětví 
solární energie;

24. požaduje, aby byly budoucí obchodní 
smlouvy koncipovány tak, aby tvořily
součást průmyslově politické strategie 
založené na spravedlivé soutěži 
v rozvinutých i rozvíjejících se částech 
světa; věří, že je potřeba nové obchodní 
politiky, která ještě více podpoří výrobu v 
Evropě a nebude stimulovat podniky k 
odchodu do jiných zemí; domnívá se 
proto, že by EU měla od svých obchodních 
partnerů požadovat úplné odstranění cel a 
netarifních překážek obchodu, neměla by 
dovolit oslabení pravidel původu a 
povolovat navrácení cla; princip 
udržitelného rozvoje musí být prosazován 
v co největší míře a do dohod o volném 
obchodu je třeba zapracovávat sociální a 
ekologické normy; je třeba zajistit, aby 
evropská průmyslová odvětví nebyla 
ohrožována nekalými praktikami, jak se 
nyní děje v odvětví solární energie; v tomto 
ohledu by měla Komise rovněž sledovat 
právní předpisy v oblasti životního 
prostředí, pravidla pro poskytování státní 
podpory a další podpůrné programy 
přijaté třetími zeměmi, které konkurují 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 418
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. požaduje, aby byly budoucí obchodní 
smlouvy koncipovány tak, aby tvořily 
součást průmyslově politické strategie 
založené na spravedlivé soutěži 
v rozvinutých i rozvíjejících se částech 
světa; princip udržitelného rozvoje musí 

24. zdůrazňuje, že obchod je jedním ze 
základních kamenů úspěšné průmyslové 
politiky a tudíž požaduje, aby byly budoucí
obchodní smlouvy koncipovány tak, aby 
tvořily součást průmyslově politické 
strategie založené na spravedlivé soutěži v 
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být prosazován v co největší míře a do 
dohod o volném obchodu je třeba 
zapracovávat sociální a ekologické normy; 
je třeba zajistit, aby evropská průmyslová 
odvětví nebyla ohrožována nekalými 
praktikami, jak se nyní děje v odvětví 
solární energie;

rozvinutých i rozvíjejících se částech světa;
princip udržitelného rozvoje musí být 
prosazován v co největší míře a do dohod o 
volném obchodu je třeba zapracovávat 
sociální a ekologické normy; je třeba 
zajistit, aby evropská průmyslová odvětví 
nebyla ohrožována nekalými praktikami, 
jak se nyní děje v odvětví solární energie; v 
tomto ohledu by měla Komise rovněž 
sledovat právní předpisy v oblasti 
životního prostředí, pravidla pro 
poskytování státní podpory a další 
podpůrné programy přijaté třetími 
zeměmi, které konkurují EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 419
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian, Damien Abad

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. požaduje, aby byly budoucí obchodní 
smlouvy koncipovány tak, aby tvořily 
součást průmyslově politické strategie 
založené na spravedlivé soutěži
v rozvinutých i rozvíjejících se částech 
světa; princip udržitelného rozvoje musí 
být prosazován v co největší míře a do 
dohod o volném obchodu je třeba 
zapracovávat sociální a ekologické normy; 
je třeba zajistit, aby evropská průmyslová 
odvětví nebyla ohrožována nekalými 
praktikami, jak se nyní děje v odvětví 
solární energie;

24. požaduje, aby byly budoucí obchodní 
smlouvy koncipovány tak, aby byly v 
souladu s průmyslovou politikou EU, aby 
vedly ke skutečně otevřenému trhu se 
vzájemným oboustranným prospěchem a 
aby předcházely opatřením omezujícím 
obchod (např. vývozní daně,) a vedly tak 
ke spravedlivé soutěži v rozvinutých i 
rozvíjejících se částech světa; aby se 
zohlednil princip udržitelného rozvoje,
musí být do obchodních dohod začleněna
sociální problematika a problematika 
životního prostředí; je třeba zajistit, aby 
evropská průmyslová odvětví nebyla 
ohrožována nekalými praktikami;

Or. en
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Pozměňovací návrh 420
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. požaduje, aby byly budoucí obchodní 
smlouvy koncipovány tak, aby tvořily 
součást průmyslově politické strategie 
založené na spravedlivé soutěži 
v rozvinutých i rozvíjejících se částech 
světa; princip udržitelného rozvoje musí 
být prosazován v co největší míře a do 
dohod o volném obchodu je třeba 
zapracovávat sociální a ekologické normy; 
je třeba zajistit, aby evropská průmyslová 
odvětví nebyla ohrožována nekalými 
praktikami, jak se nyní děje v odvětví 
solární energie;

24. požaduje, aby byly budoucí obchodní 
smlouvy koncipovány tak, aby tvořily 
součást průmyslově politické strategie 
založené na spravedlivé soutěži 
v rozvinutých i rozvíjejících se částech 
světa; princip udržitelného rozvoje musí 
být prosazován v co největší míře a do 
dohod o volném obchodu je třeba 
zapracovávat sociální a ekologické normy; 
je třeba zajistit, aby evropská průmyslová 
odvětví nebyla ohrožována nekalými 
praktikami, jak se nyní děje v odvětví 
solární energie; žádá také o zvážení výhod, 
které by přineslo přizpůsobení směnných 
kurzů, jež jsou v současnosti neúměrně 
příznivě nastaveny pro vývoz z některých 
zemí s rozvíjející se ekonomikou, což 
motivuje podniky k tomu, aby se 
přemístily do zemí s levnou pracovní silou, 
právními předpisy nedostatečně 
chránícími práva odborových organizací a 
s nevyhovujícími normami v oblasti 
životního prostředí;

Or. it

Pozměňovací návrh 421
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. požaduje, aby byly budoucí obchodní 
smlouvy koncipovány tak, aby tvořily 
součást průmyslově politické strategie 
založené na spravedlivé soutěži 
v rozvinutých i rozvíjejících se částech 

24. požaduje, aby byly budoucí obchodní 
smlouvy koncipovány tak, aby tvořily 
součást průmyslově politické strategie 
založené na spravedlivé soutěži 
v rozvinutých i rozvíjejících se částech 
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světa; princip udržitelného rozvoje musí 
být prosazován v co největší míře a do 
dohod o volném obchodu je třeba 
zapracovávat sociální a ekologické normy; 
je třeba zajistit, aby evropská průmyslová 
odvětví nebyla ohrožována nekalými 
praktikami, jak se nyní děje v odvětví 
solární energie;

světa; princip udržitelného rozvoje musí 
být prosazován v co největší míře a do 
dohod o volném obchodu je třeba 
zapracovávat sociální a ekologické normy; 
žádá, aby obchodní dohodypožadovaly od 
evropských investorů sociální 
odpovědnost podniků a odpovědnost 
řetězců jakožto záruka proti sociálnímu 
dumpingu; je třeba zajistit, aby evropská 
průmyslová odvětví nebyla ohrožována 
nekalými praktikami, jak se nyní děje 
v odvětví solární energie; základním 
prvkem obchodních dohod EU by měl být 
také požadavek, aby země respektovaly 
základní práva pracovníků, jak je 
stanoveno v osmi klíčových úmluvách 
MOP;

Or. da

Pozměňovací návrh 422
Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. požaduje, aby byly budoucí obchodní 
smlouvy koncipovány tak, aby tvořily 
součást průmyslově politické strategie 
založené na spravedlivé soutěži 
v rozvinutých i rozvíjejících se částech 
světa; princip udržitelného rozvoje musí 
být prosazován v co největší míře a do 
dohod o volném obchodu je třeba 
zapracovávat sociální a ekologické normy; 
je třeba zajistit, aby evropská průmyslová 
odvětví nebyla ohrožována nekalými 
praktikami, jak se nyní děje v odvětví 
solární energie;

24. požaduje, aby byly budoucí obchodní 
smlouvy koncipovány tak, aby tvořily 
součást průmyslově politické strategie 
založené na spravedlivé soutěži 
v rozvinutých i rozvíjejících se částech 
světa; princip udržitelného rozvoje musí 
být prosazován v co největší míře a do 
dohod o volném obchodu je třeba 
zapracovávat sociální a ekologické normy; 
je třeba zajistit, aby evropská průmyslová 
odvětví nebyla ohrožována nekalými 
praktikami, jak se nyní děje v odvětví 
solární energie; připomíná, že dialogy o 
právních předpisech s hlavními 
obchodními partnery, zejména s USA, 
musí být posíleny s cílem předcházet 
obchodním překážkám a dosáhnou jejich 
odstranit;
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Or. en

Pozměňovací návrh 423
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. požaduje, aby byly budoucí obchodní 
smlouvy koncipovány tak, aby tvořily 
součást průmyslově politické strategie 
založené na spravedlivé soutěži 
v rozvinutých i rozvíjejících se částech 
světa; princip udržitelného rozvoje musí 
být prosazován v co největší míře a do 
dohod o volném obchodu je třeba 
zapracovávat sociální a ekologické normy; 
je třeba zajistit, aby evropská průmyslová 
odvětví nebyla ohrožována nekalými 
praktikami, jak se nyní děje v odvětví 
solární energie;

24. požaduje, aby byly budoucí obchodní 
smlouvy koncipovány tak, aby tvořily 
součást průmyslově politické strategie 
založené na spravedlivé soutěži 
v rozvinutých i rozvíjejících se částech 
světa; princip udržitelného rozvoje musí 
být prosazován v co největší míře a do 
dohod o volném obchodu je třeba 
zapracovávat sociální a ekologické normy; 
je třeba zajistit, aby evropská průmyslová 
odvětví nebyla ohrožována nekalými 
praktikami;

Or. en

Pozměňovací návrh 424
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. požaduje, aby byly budoucí obchodní 
smlouvy koncipovány tak, aby tvořily 
součást průmyslově politické strategie 
založené na spravedlivé soutěži 
v rozvinutých i rozvíjejících se částech 
světa; princip udržitelného rozvoje musí 
být prosazován v co největší míře a do 
dohod o volném obchodu je třeba 
zapracovávat sociální a ekologické normy; 
je třeba zajistit, aby evropská průmyslová 
odvětví nebyla ohrožována nekalými 
praktikami, jak se nyní děje v odvětví 

24. požaduje, aby byly budoucí 
mnohostranné i dvoustranné obchodní 
smlouvy koncipovány tak, aby tvořily 
součást průmyslově politické strategie 
založené na spravedlivé soutěži v 
rozvinutých i rozvíjejících se částech světa; 
princip udržitelného rozvoje musí být 
prosazován v co největší míře a do dohod o 
volném obchodu je třeba zapracovávat 
sociální a ekologické normy; je třeba 
zajistit, aby evropská průmyslová odvětví 
nebyla ohrožována nekalými praktikami, 
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solární energie; jak se nyní děje v odvětví solární energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 425
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. požaduje, aby byly budoucí obchodní 
smlouvy koncipovány tak, aby tvořily 
součást průmyslově politické strategie 
založené na spravedlivé soutěži 
v rozvinutých i rozvíjejících se částech 
světa; princip udržitelného rozvoje musí 
být prosazován v co největší míře a do 
dohod o volném obchodu je třeba 
zapracovávat sociální a ekologické normy; 
je třeba zajistit, aby evropská průmyslová 
odvětví nebyla ohrožována nekalými 
praktikami, jak se nyní děje v odvětví 
solární energie;

24. požaduje, aby byly budoucí obchodní 
smlouvy koncipovány tak, aby tvořily 
součást průmyslově politické strategie 
založené na spravedlivé soutěži 
v rozvinutých i rozvíjejících se částech 
světa; princip udržitelného rozvoje musí 
být prosazován v co největší míře a do 
dohod o volném obchodu je třeba 
zapracovávat normy vzájemnosti; je třeba 
zajistit, aby evropská průmyslová odvětví 
nebyla ohrožována nekalými praktikami, 
jak se nyní děje v odvětví solární energie;

Or. es

Pozměňovací návrh 426
Daniel Caspary, Herbert Reul, Jan Březina, Jolanta Emilia Hibner, Werner Langen, 
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. požaduje, aby byly budoucí obchodní 
smlouvy koncipovány tak, aby tvořily 
součást průmyslově politické strategie 
založené na spravedlivé soutěži 
v rozvinutých i rozvíjejících se částech 
světa; princip udržitelného rozvoje musí 
být prosazován v co největší míře a do 
dohod o volném obchodu je třeba 
zapracovávat sociální a ekologické normy; 

24. požaduje, aby byly budoucí obchodní 
smlouvy koncipovány tak, aby tvořily 
součást průmyslově politické strategie 
založené na spravedlivé soutěži 
v rozvinutých i rozvíjejících se částech 
světa; princip udržitelného rozvoje musí 
být prosazován v co největší míře a, pokud 
to bude možné, měly by se do dohod o 
volném obchodu zapracovávat sociální a 
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je třeba zajistit, aby evropská průmyslová 
odvětví nebyla ohrožována nekalými 
praktikami, jak se nyní děje v odvětví 
solární energie;

ekologické normy; je třeba zajistit, aby 
evropská průmyslová odvětví nebyla 
ohrožována nekalými praktikami, jak se 
nyní děje v odvětví solární energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 427
Patrizia Toia

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. zastává názor, že pro upevnění 
evropského průmyslu a zejména zvýšení 
konkurenceschopnosti podniků v rámci 
světové ekonomiky je nezbytné zavést 
evropská ustanovení týkající se 
označování původu (Made In); ta by 
umožnila veřejnosti i zákazníkům učinit 
výběr na základě dobré informovanosti a 
podpořila by výrobu v Evropské unii, se 
kterou se v mnoha případech pojí pověst 
dobré kvality a náročných výrobních 
norem; 

Or. it

Pozměňovací návrh 428
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. žádá Komisi, aby její právní návrhy 
nejenže vedly ke zlepšení výsledků 
průmyslu EU v oblasti ochrany životního 
prostředí, ale aby také pro výrobky z 
Evropské unie i pro výrobky dovezené na 
jednotný trh EU zajistila stejné ekologické 
normy a aby se soustředila nejen na 
stanovení těchto pravidel, ale také na
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jejich dodržování;

Or. en

Pozměňovací návrh 429
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. žádá Komisi, aby uskutečnila cíle 
stanovené ve sdělení „Globální Evropa“ a 
v chystaném sdělení o politice obchodu, 
zejména prostřednictvím nového 
ambiciózního přístupu na trh v jednacím 
kole v Dohá, včetně odvětvových dohod, 
např. o chemikáliích a strojních 
zařízeních; 

Or. en

Pozměňovací návrh 430
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. žádá, aby byly zachovány účinné 
nástroje na ochranu obchodu, které 
budou působit proti nekalým obchodním 
praktikám, jako jsou dvojí ceny u dodávek 
surovin nebo subvence v domácím 
výrobním odvětví; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 431
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. zdůrazňuje nutnost použít v 
případech,kdy je to odůvodněné, nástroje 
k ochraně obchodu proti zemím, které 
nedodržují mezinárodní pravidla obchodu 
nebo dohody o volném obchodu s EU;

nebo fr

Pozměňovací návrh 432
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. zdůrazňuje, že obchod je jedním ze 
základních kamenů úspěšné průmyslové 
politiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 433
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 24 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24c. považuje za zásadní, aby Unie 
disponovala nástroji, které jí umožní:
• aktivněji uplatňovat antidumpingovou 
politiku a bojovat mimo jiné proti 
způsobu, jakým některé třetí země 
financují vývoz,
• v případě nedodržování norem v oblasti 
životního prostředí uvalit na hranicích 
Unie „uhlíkovou“ daň,
• provádět skutečnou kurzovou politiku, 
která podporuje obchodní zájmy EU, 



PE452.810v01-00 30/55 AM\839334CS.doc

CS

• zajistit uplatňování konceptu „fair 
trade“, který je založen na vzájemném 
dodržování sociálních a kulturních norem 
a norem v oblasti životního prostředí, 
stejně jako norem vztahujících se k 
dodržování lidských práv v rámci 
mezinárodního obchodu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 434
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje, že při obnově průmyslu je 
nutné využívat myšlenky a schopnosti jeho 
zaměstnanců, a proto upozorňuje, že by 
toto zapojení zaměstnanců mělo být co 
největší a mělo by překračovat minimální 
ustanovení (např. směrnice 2002/14/ES či 
2009/38/ES);

25. zdůrazňuje, že inovace pocházející od 
zaměstnanců jsou klíčovým nástrojem 
k nastartování růstu v evropském 
průmyslu; zdůrazňuje, že inovace 
pocházející od zaměstnanců jsou důkazem 
toho, že se zaměstnanci soustavně zapojují 
do inovačního procesu; že v průmyslovém 
sektoru spočívá obrovský nevyužitý 
potenciál pro inovace pocházející od 
zaměstnanců směřující k dosažení cíle EU 
stát se v blasti inovací světovým regionem 
s vedoucí pozicí; skutečnost, že zapojení 
zaměstnanců do inovačního procesu s 
sebou zároveň přináší vyšší produktivitu a 
vyšší spokojenost se zaměstnáním, má 
pozitivní účinky na ekonomické výsledky 
podniku a přináší lepší výsledky ve vývoji 
nových výrobků a postupů; a proto 
upozorňuje, že by toto zapojení 
zaměstnanců mělo být co největší a mělo 
by překračovat minimální ustanovení 
(např. směrnice 2002/14/ES či 
2009/38/ES);

Or. da
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Pozměňovací návrh 435
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje, že při obnově průmyslu je 
nutné využívat myšlenky a schopnosti jeho 
zaměstnanců, a proto upozorňuje, že by 
toto zapojení zaměstnanců mělo být co 
největší a mělo by překračovat minimální 
ustanovení (např. směrnice 2002/14/ES či 
2009/38/ES);

25. zdůrazňuje, že při obnově průmyslu je 
nutné využívat myšlenky a schopnosti jeho 
zaměstnanců, a proto upozorňuje, že by 
toto zapojení zaměstnanců mělo být co 
největší;

Or. en

Pozměňovací návrh 436
Herbert Reul, Jan Březina, Lena Kolarska-Bobińska, Amalia Sartori, Werner Langen, 
Eija-Riitta Korhola, Daniel Caspary, Jolanta Emilia Hibner, Aldo Patriciello, Alejo 
Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. zdůrazňuje, že při obnově průmyslu je 
nutné využívat myšlenky a schopnosti jeho 
zaměstnanců, a proto upozorňuje, že by 
toto zapojení zaměstnanců mělo být co 
největší a mělo by překračovat minimální 
ustanovení (např. směrnice 2002/14/ES či 
2009/38/ES);

25. zdůrazňuje, že při obnově průmyslu je 
nutné využívat myšlenky a schopnosti jeho 
zaměstnanců, a proto upozorňuje, že by 
toto zapojení zaměstnanců mělo být co 
největší;

Or. en

Pozměňovací návrh 437
Niki Tzavela

Návrh usnesení
Bod 25 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25a. zdůrazňuje, že pro zvyšování 
hospodářského růstu a rozvoje je třeba
příspěvků zaměstnanců;

Or. en

Pozměňovací návrh 438
Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Nadpis 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Odvětví Průmyslová odvětví

Or. en

Pozměňovací návrh 439
Jens Rohde

Návrh usnesení
Bod 26 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. je přesvědčen, že kromě horizontálního
přístupu by na specifika jednotlivých 
odvětví měly reagovat jednotlivé 
odvětvové iniciativy, které přispějí k jejich 
modernizaci a zvýšení jejich 
konkurenceschopnosti, a požaduje, aby:

26. je přesvědčen, že kromě horizontálního 
přístupu by na specifika jednotlivých 
odvětví měly reagovat jednotlivé 
odvětvové iniciativy, které přispějí k jejich 
modernizaci a zvýšení jejich 
konkurenceschopnosti prostřednictvím 
sdílení osvědčených postupů, srovnávání a 
podobných mírných nástrojů k utváření 
politik, které zajišťují, aby žádná 
odvětvová iniciativa nepoškozovala trh, a 
požaduje, aby:

Or. en
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Pozměňovací návrh 440
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 26 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. je přesvědčen, že kromě horizontálního 
přístupu by na specifika jednotlivých 
odvětví měly reagovat jednotlivé odvětvové
iniciativy, které přispějí k jejich 
modernizaci a zvýšení jejich 
konkurenceschopnosti, a požaduje, aby:

26. je přesvědčen, že pro důslednějsí 
prosazování modernizace a zvýšení 
konkurenceschopnosti je kromě 
horizontálního přístupu třeba zahájit
iniciativy v odvětvích; a požaduje, aby:

Or. fr

Pozměňovací návrh 441
Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 26 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. je přesvědčen, že kromě horizontálního 
přístupu by na specifika jednotlivých 
odvětví měly reagovat jednotlivé odvětvové
iniciativy, které přispějí k jejich 
modernizaci a zvýšení jejich 
konkurenceschopnosti, a požaduje, aby:

26. je přesvědčen, že kromě horizontálního 
přístupu by na specifika jednotlivých
průmyslových odvětví, jejich 
dodavatelských řetězců a přidružených 
služeb měly reagovat specifické iniciativy, 
které přispějí k jejich modernizaci a 
zvýšení jejich konkurenceschopnosti a 
udržitelnosti, a požaduje, aby:

Or. en

Pozměňovací návrh 442
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 26 – odrážka 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• Komise a všechny zúčastněné strany
obnovily stávající přístupy v rámci 

• zavedení doporučení stávajících přístupů 
v rámci jednotlivých odvětví (pracovní 
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jednotlivých odvětví (pracovní skupiny, 
orgány na vysoké úrovni, inovační 
platformy jako např. Cars 21), rozvinuly je
srovnatelným způsobem a dodaly jim jasné 
strategické obsahy,

skupiny, orgány na vysoké úrovni, 
inovační platformy jako např. Cars 21)
způsobem, který se přizpůsobí potřebám 
specifických odvětví, které Komise a 
všechny zúčastněné strany rozvinuly
srovnatelným způsobem , a zavést nové
odvětvové iniciativy v dalších příslušných 
odvětvích,

Or. en

Pozměňovací návrh 443
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia 
Hibner, Eija-Riitta Korhola, Werner Langen, Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod 26 – odrážka 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• Komise a všechny zúčastněné strany
obnovily stávající přístupy v rámci 
jednotlivých odvětví (pracovní skupiny, 
orgány na vysoké úrovni, inovační 
platformy jako např. Cars 21), rozvinuly je
srovnatelným způsobem a dodaly jim jasné 
strategické obsahy,

• zavedení doporučení stávajících přístupů
v rámci jednotlivých odvětví (pracovní 
skupiny, orgány na vysoké úrovni, 
inovační platformy jako např. Cars 21) 
způsobem, který se přizpůsobí potřebám 
specifických odvětví, které Komise a 
všechny zúčastněné strany rozvinuly
srovnatelným způsobem, a zavést nové 
odvětvové iniciativy v dalších příslušných 
odvětvích,

Or. en

Pozměňovací návrh 444
Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 26 – odrážka 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• Komise a všechny zúčastněné strany 
obnovily stávající přístupy v rámci 
jednotlivých odvětví (pracovní skupiny, 
orgány na vysoké úrovni, inovační 
platformy jako např. Cars 21), rozvinuly 

• Komise a všechny zúčastněné strany 
obnovily stávající přístupy v rámci 
jednotlivých průmyslových odvětví
(pracovní skupiny, orgány na vysoké 
úrovni, vedoucí trhy, inovační platformy a 
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je srovnatelným způsobem a dodaly jim 
jasné strategické obsahy,

evropské technologické platformy), 
rozvinuly je srovnatelným způsobem a 
dodaly jim jasné strategické obsahy,

Or. en

Pozměňovací návrh 445
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 26 – odrážka 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• Komise a všechny zúčastněné strany 
obnovily stávající přístupy v rámci 
jednotlivých odvětví (pracovní skupiny, 
orgány na vysoké úrovni, inovační 
platformy jako např. Cars 21), rozvinuly 
je srovnatelným způsobem a dodaly jim 
jasné strategické obsahy,

• Komise a všechny zúčastněné strany 
obnovily stávající přístupy v rámci 
jednotlivých odvětví (pracovní skupiny, 
orgány na vysoké úrovni, inovační 
platformy), rozvinuly je srovnatelným 
způsobem a dodaly jim jasné strategické 
obsahy,

Or. en

Pozměňovací návrh 446
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 26 – odrážka 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• Komise a všechny zúčastněné strany 
obnovily stávající přístupy v rámci 
jednotlivých odvětví (pracovní skupiny, 
orgány na vysoké úrovni, inovační 
platformy jako např. Cars 21), rozvinuly je 
srovnatelným způsobem a dodaly jim jasné 
strategické obsahy,

• Komise a všechny zúčastněné strany 
obnovily stávající přístupy v rámci 
jednotlivých odvětví (pracovní skupiny, 
orgány na vysoké úrovni, technologické a
inovační platformy jako např. Cars 21), 
rozvinuly je srovnatelným způsobem a 
dodaly jim jasné strategické obsahy,

Or. en

Pozměňovací návrh 447
Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 26 – odrážka 1 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• zabezpečování testování udržitelnosti 
přístupů v rámci jednotlivých odvětví 
v souladu s cíli politik EU v oblasti 
klimatu a energetiky a s ambiciózními cíli 
v oblasti účinnosti zdrojů,

Or. en

Pozměňovací návrh 448
Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 26 – odrážka 1 b (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• bylo možné brát v potaz celou škálu 
možných politických opatření včetně 
měřítek a norem, udržitelného výzkumu a 
vývoje a inovačních snah,

Or. en

Pozměňovací návrh 449
Herbert Reul, Jan Březina, Daniel Caspary, Lena Kolarska-Bobińska, Eija-Riitta 
Korhola, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod 26 – odrážka 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• byly výsledky vhodně uváděny do praxe, vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 450
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 26 – odrážka 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• byly výsledky vhodně uváděny do praxe, vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 451
Amalia Sartori, Aldo Patriciello, Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 26 – odrážka 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• byly výsledky vhodně uváděny do praxe, • byly výsledky vhodně uváděny do praxe 
podle přístupu založeném na hodnotovém 
řetězci, 

Or. en

Pozměňovací návrh 452
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 26 – odrážka 2 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• vyzývá ke zlepšení odvětví IKT, a 
zejména ke zvýšení počtu aplikací, které 
používají společné standardy a, pokud 
možno, otevřené zdrojové kódy, a vyzývá 
k lepšímu využívání počítačů a 
superpočítačů při vytváření užitečných 
modelů složitých systémů, včetně 
průmyslových procesů, a k jejich dalšímu 
využívání při sledování a kontrole 
obrovského objemu dat v moderním 
průmyslu,
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Or. en

Pozměňovací návrh 453
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 26 – odrážka 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• se pozornost zaměřovala především na 
klíčová odvětví evropského průmyslu, 
mimo jiné na automobilový průmysl, 
obnovitelné zdroje, letectví, chemický 
průmysl, potravinářský průmysl a 
kreativní odvětví,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 454
Herbert Reul, Jan Březina, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Daniel Caspary, Lena 
Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner, Eija-Riitta Korhola, Werner Langen, 
Amalia Sartori

Návrh usnesení
Bod 26 – odrážka 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• se pozornost zaměřovala především na 
klíčová odvětví evropského průmyslu, 
mimo jiné na automobilový průmysl, 
obnovitelné zdroje, letectví, chemický 
průmysl, potravinářský průmysl a 
kreativní odvětví,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 455
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 26 – odrážka 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• se pozornost zaměřovala především na 
klíčová odvětví evropského průmyslu, 
mimo jiné na automobilový průmysl, 
obnovitelné zdroje, letectví, chemický 
průmysl, potravinářský průmysl a 
kreativní odvětví,

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 456
Pilar del Castillo Vera, Alejo Vidal-Quadras

Návrh usnesení
Bod 26 – odrážka 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• se pozornost zaměřovala především na 
klíčová odvětví evropského průmyslu, 
mimo jiné na automobilový průmysl, 
obnovitelné zdroje, letectví, chemický 
průmysl, potravinářský průmysl a 
kreativní odvětví,

• byla urychleně přijata vhodná opatření, 
dojde-li k zjištění dumpingu nebo 
subvencí ve třetích zemích,

Or. es

Pozměňovací návrh 457
Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 26 – odrážka 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• se pozornost zaměřovala především na
klíčová odvětví evropského průmyslu,
mimo jiné na automobilový průmysl, 
obnovitelné zdroje, letectví, chemický 
průmysl, potravinářský průmysl a 
kreativní odvětví,

• se za účelem stanovení dalších iniciativ 
klíčová odvětví evropského průmyslu
hodnotila podle svého potenciálu k 
vytváření pracovních míst a udržitelnosti,

Or. en
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Pozměňovací návrh 458
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 26 – odrážka 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• se pozornost zaměřovala především na 
klíčová odvětví evropského průmyslu, 
mimo jiné na automobilový průmysl, 
obnovitelné zdroje, letectví, chemický 
průmysl, potravinářský průmysl a kreativní 
odvětví,

• se pozornost zaměřovala především na 
klíčová odvětví evropského průmyslu, 
mimo jiné na automobilový průmysl, 
obnovitelné zdroje, letectví, chemický 
průmysl, potravinářský průmysl a kreativní 
odvětví; v této souvislosti poznamenává, 
že nová průmyslová odvětví, jako je 
výroba energie v pobřežních větrných 
elektrárnách a další obnovitelné zdroje 
energie, se musí velmi podporovat jak 
politicky, tak finančně, aby si EU udržela 
vedoucí pozici ve světě,

Or. en

Pozměňovací návrh 459
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 26 – odrážka 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• se pozornost zaměřovala především na 
klíčová odvětví evropského průmyslu, 
mimo jiné na automobilový průmysl, 
obnovitelné zdroje, letectví, chemický 
průmysl, potravinářský průmysl a 
kreativní odvětví,

• se pozornost zaměřovala především na 
klíčová odvětví evropského průmyslu, 
mimo jiné na automobilový průmysl, 
obnovitelné zdroje, ekologická odvětví, 
informační a komunikační technologie,
biotechnologii, letectví, cestovní ruch a 
kreativní odvětví,

Or. es
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Pozměňovací návrh 460
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 26 – odrážka 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• se pozornost zaměřovala především na 
klíčová odvětví evropského průmyslu, 
mimo jiné na automobilový průmysl, 
obnovitelné zdroje, letectví, chemický 
průmysl, potravinářský průmysl a 
kreativní odvětví,

• se pozornost zaměřovala především na 
klíčová odvětví evropského průmyslu, 
která se potýkají s vážnými společenskými 
problémy, ale mají také podnikatelský 
potenciál – mimo jiné na obnovitelné 
zdroje, udržitelnou dopravu a kreativní 
odvětví,

Or. da

Pozměňovací návrh 461
Hermann Winkler

Návrh usnesení
Bod 26 – odrážka 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• se pozornost zaměřovala především na 
klíčová odvětví evropského průmyslu, 
mimo jiné na automobilový průmysl, 
obnovitelné zdroje, letectví, chemický 
průmysl, potravinářský průmysl a kreativní 
odvětví,

• se pozornost zaměřovala především na 
klíčová odvětví evropského průmyslu, 
mimo jiné na automobilový průmysl, 
obnovitelné zdroje, letectví, chemický 
průmysl, potravinářský průmysl a kreativní 
odvětví, aby však byla posílena také další 
nová odvětví,

Or. de

Pozměňovací návrh 462
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 26 – odrážka 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• se pozornost zaměřovala především na 
klíčová odvětví evropského průmyslu, 

• se pozornost zaměřovala především na 
klíčová odvětví evropského průmyslu, 
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mimo jiné na automobilový průmysl, 
obnovitelné zdroje, letectví, chemický 
průmysl, potravinářský průmysl a kreativní 
odvětví,

mimo jiné na automobilový průmysl, 
obnovitelné zdroje, letectví, chemický 
průmysl, informační a komunikační 
technologie, potravinářský průmysl a 
kreativní odvětví,

Or. fr

Pozměňovací návrh 463
Anni Podimata

Návrh usnesení
Bod 26 – odrážka 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• se pozornost zaměřovala především na 
klíčová odvětví evropského průmyslu, 
mimo jiné na automobilový průmysl, 
obnovitelné zdroje, letectví, chemický 
průmysl, potravinářský průmysl a kreativní 
odvětví,

• se pozornost zaměřovala především na 
klíčová odvětví evropského průmyslu, 
mimo jiné na automobilový průmysl, 
obnovitelné zdroje energie, technologie 
vedoucí k úsporám energie, letectví, 
chemický průmysl, potravinářský průmysl 
a kreativní odvětví,

Or. el

Pozměňovací návrh 464
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 26 – odrážka 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• se pozornost zaměřovala především na 
klíčová odvětví evropského průmyslu, 
mimo jiné na automobilový průmysl, 
obnovitelné zdroje, letectví, chemický 
průmysl, potravinářský průmysl a kreativní 
odvětví,

• se pozornost zaměřovala především na 
klíčová odvětví evropského průmyslu, 
mimo jiné na automobilový průmysl, 
obnovitelné zdroje a úspory energie, 
letectví, chemický průmysl, IKT, 
potravinářský průmysl, stroje a kreativní 
odvětví,

Or. en
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Pozměňovací návrh 465
Françoise Grossetête

Návrh usnesení
Bod 26 – odrážka 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• se pozornost zaměřovala především na 
klíčová odvětví evropského průmyslu, 
mimo jiné na automobilový průmysl, 
obnovitelné zdroje, letectví, chemický 
průmysl, potravinářský průmysl a kreativní 
odvětví,

• se pozornost zaměřovala především na 
klíčová odvětví evropského průmyslu, 
mimo jiné na automobilový průmysl, 
zdravotnictví, obnovitelné zdroje, letectví, 
chemický průmysl, potravinářský průmysl 
a kreativní odvětví,

Or. fr

Pozměňovací návrh 466
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 26 – odrážka 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• se pozornost zaměřovala především na 
klíčová odvětví evropského průmyslu, 
mimo jiné na automobilový průmysl, 
obnovitelné zdroje, letectví, chemický 
průmysl, potravinářský průmysl a kreativní 
odvětví,

• se pozornost zaměřovala především na 
klíčová odvětví evropského průmyslu, 
mimo jiné na automobilový průmysl, 
obnovitelné zdroje, letectví, chemický 
průmysl, potravinářský průmysl a kreativní 
odvětví a recyklování,

Or. en

Pozměňovací návrh 467
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 26 – odrážka 3 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• se posílila ta odvětví, v nichž se Evropské 
unii podařilo dosáhnout celosvětové 
komparativní výhody, např. letectví, 
chemický, automobilový, potravinářský, 
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oděvní a textilní průmysl a strojní 
inženýrství;

Or. fr

Pozměňovací návrh 468
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 26 – odrážka 3 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• vyzývá k vytvoření veřejné databáze na 
internetu – „virtuální Evropy“ –, která 
bude obsahovat územní, průmyslové a 
obchodní informace seřazené tak, aby 
průmyslovým odvětvím pomohly snadno 
nalézt obchodní partnery, a tak zlepší 
spolupráci a šíření osvědčených postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 469
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 26 – odrážka 3 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• byl kladen důraz na vzájemné se 
doplňování různých druhů technologií 
zasahujících do různých oblastí a na 
sbližování dotčených odvětví, které je 
možné díky přechodu na digitální 
ekonomiku;

Or. fr

Pozměňovací návrh 470
Henri Weber

Návrh usnesení
Bod 26 – odrážka 3 b (nová) 
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• byl podporován rozvoj nových činností, 
jako jsou obnovitelné zdroje energie a 
kreativní odvětví, neboť se jedná o 
odvětví, v nichž má EU komparativní 
výhodu a která mají potenciál vytvářet 
velké množství pracovních míst;

Or. fr

Pozměňovací návrh 471
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. vyzývá Komisi, aby respektovala 
plány a závěry vyvinuté v rámci 
jednotlivých odvětví; domnívá se, že tyto 
plány poskytují průmyslu dlouhodobou 
jistotu plánování a jsou cenným nástrojem 
pro zachování konkurenceschopnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 472
Evžen Tošenovský

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. vyzývá Komisi, aby respektovala 
plány a závěry vyvinuté v rámci 
jednotlivých odvětví; domnívá se, že tyto 
plány poskytují průmyslu dlouhodobou 
jistotu plánování a jsou cenným nástrojem 
pro zachování konkurenceschopnosti;

Or. en



PE452.810v01-00 46/55 AM\839334CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 473
Marian-Jean Marinescu, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. vyzývá Komisi, aby respektovala 
plány a závěry vyvinuté v rámci 
jednotlivých odvětví; domnívá se, že tyto 
plány poskytují průmyslu dlouhodobou 
jistotu plánování a jsou cenným nástrojem 
pro zachování konkurenceschopnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 474
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod 26 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26a. vyzývá Komisi, aby respektovala 
plány a závěry vyvinuté v rámci 
jednotlivých odvětví; domnívá se, že tyto 
plány poskytují průmyslu dlouhodobou 
jistotu plánování a jsou cenným nástrojem 
pro zachování konkurenceschopnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 475
Herbert Reul, Jan Březina, Jorgo Chatzimarkakis, Jens Rohde, Eija-Riitta Korhola, 
Lena Kolarska-Bobińska, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Jürgen Creutzmann, 
Daniel Caspary, Alejo Vidal-Quadras, Amalia Sartori, Pilar del Castillo Vera

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. zastává názor, že evropský průmysl, 
který bude mít prospěch z těchto 

27. bere na vědomí, že sociální 
odpovědnost se pro společnosti stává stále 
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politických snah a dobrých rámcových 
podmínek, by měl převzít více 
odpovědnosti za udržitelný růst 
a zaměstnanost v Evropě; prostřednictvím 
dobrovolných závazků by se měl jasně 
zavázat k investicím v Evropě, zvýšit své 
úsilí v oblasti výzkumu, přispět k nové 
kultuře kvalifikací, přinést ještě více 
udržitelných inovací výrobků a procesů a 
uzavírat strategická partnerství v rámci 
Evropy, pokud je to možné;

důležitějším faktorem 
konkurenceschopnosti: od inovačních 
schopností, řízení rizik, strategické 
orientace, marketingu až po motivování 
zaměstnanců; vyzývá evropské společnosti 
a podnikatele, aby se dále výrazně 
angažovali ve společnosti a dále 
investovali v Evropě, a tak zajistili větší 
zaměstnanost, více inovací, další 
vzdělávání a prosperitu v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 476
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. zastává názor, že evropský průmysl, 
který bude mít prospěch z těchto 
politických snah a dobrých rámcových 
podmínek, by měl převzít více 
odpovědnosti za udržitelný růst 
a zaměstnanost v Evropě; prostřednictvím 
dobrovolných závazků by se měl jasně 
zavázat k investicím v Evropě, zvýšit své 
úsilí v oblasti výzkumu, přispět k nové 
kultuře kvalifikací, přinést ještě více 
udržitelných inovací výrobků a procesů a 
uzavírat strategická partnerství v rámci 
Evropy, pokud je to možné;

27. bere na vědomí, že sociální 
odpovědnost se pro společnosti stává stále 
důležitějším faktorem 
konkurenceschopnosti: od inovačních 
schopností, řízení rizik, strategické 
orientace, marketingu až po motivování 
zaměstnanců; vyzývá evropské společnosti 
a podnikatele, aby se dále výrazně 
angažovali ve společnosti a dále 
investovali v Evropě, a tak zajistili větší 
zaměstnanost, více inovací, další 
vzdělávání a prosperitu v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 477
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 27
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. zastává názor, že evropský průmysl, 
který bude mít prospěch z těchto 
politických snah a dobrých rámcových 
podmínek, by měl převzít více 
odpovědnosti za udržitelný růst 
a zaměstnanost v Evropě; prostřednictvím 
dobrovolných závazků by se měl jasně 
zavázat k investicím v Evropě, zvýšit své 
úsilí v oblasti výzkumu, přispět k nové 
kultuře kvalifikací, přinést ještě více 
udržitelných inovací výrobků a procesů a 
uzavírat strategická partnerství v rámci 
Evropy, pokud je to možné;

27. bere na vědomí, že sociální 
odpovědnost se pro společnosti stává stále 
důležitějším faktorem 
konkurenceschopnosti: od inovačních 
schopností, řízení rizik, strategické 
orientace, marketingu až po motivování 
zaměstnanců; vyzývá evropské společnosti 
a podnikatele, aby se výrazněji angažovali 
ve společnosti a více investovali v Evropě, 
a tak zajistili větší zaměstnanost, více 
inovací a novou kulturu kvalifikací v 
Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 478
Silvia-Adriana Ţicău, Ioan Enciu

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. zastává názor, že evropský průmysl, 
který bude mít prospěch z těchto 
politických snah a dobrých rámcových 
podmínek, by měl převzít více 
odpovědnosti za udržitelný růst 
a zaměstnanost v Evropě; prostřednictvím 
dobrovolných závazků by se měl jasně 
zavázat k investicím v Evropě, zvýšit své
úsilí v oblasti výzkumu, přispět k nové 
kultuře kvalifikací, přinést ještě více 
udržitelných inovací výrobků a procesů a 
uzavírat strategická partnerství v rámci 
Evropy, pokud je to možné;

27. zastává názor, že všechny evropské 
instituce, průmysl a zainteresované strany
by měly úzce spolupracovat na rozvoji 
dobrých rámcových podmínek a měly by
převzít více odpovědnosti za zachování 
investic a výroby v Evropě, což průmyslu 
umožní zajistit udržitelný růst a 
zaměstnanost a udržet vlastní úsilí v 
oblasti výzkumu; domnívá se, že průmysl 
by měl přispět k nové kultuře kvalifikací, 
přinést ještě více udržitelných inovací
výrobků a procesů a uzavírat strategická 
partnerství v rámci Evropy, pokud je to 
možné;

Or. en
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Pozměňovací návrh 479
Jorgo Chatzimarkakis, Lena Ek, Adina-Ioana Vălean

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. zastává názor, že evropský průmysl, 
který bude mít prospěch z těchto 
politických snah a dobrých rámcových 
podmínek, by měl převzít více 
odpovědnosti za udržitelný růst 
a zaměstnanost v Evropě; prostřednictvím 
dobrovolných závazků by se měl jasně 
zavázat k investicím v Evropě, zvýšit své 
úsilí v oblasti výzkumu, přispět k nové 
kultuře kvalifikací, přinést ještě více 
udržitelných inovací výrobků a procesů a 
uzavírat strategická partnerství v rámci 
Evropy, pokud je to možné;

27. zastává názor, že evropské instituce a 
všechny zainteresované strany v průmyslu 
by měly úzce spolupracovat na rozvoji
dobrých rámcových podmínek, které 
průmyslu umožní zachovat investice a 
výrobu v Evropě, udržet vlastní úsilí v 
oblasti výzkumu, a tak zajistit udržitelný 
růst a zaměstnanost; domnívá se, že 
průmysl hraje svou roli ve vývoji nové 
kultury kvalifikací, ještě více udržitelných 
inovací výrobků a procesů a uzavírání 
strategických partnerství v rámci Evropy, 
pokud je to možné;

Or. en

Pozměňovací návrh 480
Catherine Trautmann

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. zastává názor, že evropský průmysl, 
který bude mít prospěch z těchto 
politických snah a dobrých rámcových 
podmínek, by měl převzít více 
odpovědnosti za udržitelný růst 
a zaměstnanost v Evropě; prostřednictvím 
dobrovolných závazků by se měl jasně 
zavázat k investicím v Evropě, zvýšit své 
úsilí v oblasti výzkumu, přispět k nové 
kultuře kvalifikací, přinést ještě více 
udržitelných inovací výrobků a procesů a 
uzavírat strategická partnerství v rámci 
Evropy, pokud je to možné;

27. zastává názor, že evropský průmysl, 
který bude mít prospěch z těchto 
politických snah a dobrých rámcových 
podmínek, by měl převzít více 
odpovědnosti za udržitelný růst a 
zaměstnanost v Evropě, navrhnout politiky 
vedoucí ke snížení vlastních nákladů 
spojených s emisemi uhlíku založené na 
zapojení zaměstnanců a úsilí v oblasti 
inovací a logistiky; prostřednictvím 
dobrovolných závazků by se měl jasně 
zavázat k investicím v Evropě, zvýšit své 
úsilí v oblasti výzkumu, přispět k nové 
kultuře kvalifikací, přinést ještě více 
udržitelných inovací výrobků a procesů a 
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uzavírat strategická partnerství v rámci 
Evropy, pokud je to možné;

Or. fr

Pozměňovací návrh 481
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. zastává názor, že evropský průmysl, 
který bude mít prospěch z těchto 
politických snah a dobrých rámcových 
podmínek, by měl převzít více 
odpovědnosti za udržitelný růst 
a zaměstnanost v Evropě; prostřednictvím 
dobrovolných závazků by se měl jasně 
zavázat k investicím v Evropě, zvýšit své 
úsilí v oblasti výzkumu, přispět k nové 
kultuře kvalifikací, přinést ještě více 
udržitelných inovací výrobků a procesů a 
uzavírat strategická partnerství v rámci 
Evropy, pokud je to možné;

27. zastává názor, že evropský průmysl, 
který bude mít prospěch z těchto 
politických snah a dobrých rámcových 
podmínek, by měl převzít více 
odpovědnosti za udržitelný růst 
a zaměstnanost v Evropě; prostřednictvím 
dobrovolných závazků by se měl jasně 
zavázat k investicím v Evropě, zvýšit své 
úsilí v oblasti výzkumu, přispět k nové 
kultuře kvalifikací nabízející dobré 
příležitosti k vysoce kvalitnímu vzdělávání 
a dalšímu vzdělávání, přinést ještě více 
udržitelných inovací výrobků a procesů a 
uzavírat strategická partnerství v rámci 
Evropy, pokud je to možné;

Or. da

Pozměňovací návrh 482
Andreas Mölzer

Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. zastává názor, že evropský průmysl, 
který bude mít prospěch z těchto 
politických snah a dobrých rámcových 
podmínek, by měl převzít více 
odpovědnosti za udržitelný růst 
a zaměstnanost v Evropě; prostřednictvím 
dobrovolných závazků by se měl jasně 

27. zastává názor, že evropský průmysl, 
který bude mít prospěch z těchto 
politických snah a dobrých rámcových 
podmínek, by měl převzít více 
odpovědnosti za udržitelný růst 
a spravedlivě placená pracovní místa 
s dlouhodobými vyhlídkami v Evropě; 
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zavázat k investicím v Evropě, zvýšit své 
úsilí v oblasti výzkumu, přispět k nové 
kultuře kvalifikací, přinést ještě více 
udržitelných inovací výrobků a procesů a 
uzavírat strategická partnerství v rámci 
Evropy, pokud je to možné;

prostřednictvím dobrovolných závazků by 
se měl jasně zavázat k investicím v Evropě, 
zvýšit své úsilí v oblasti výzkumu, přispět 
k nové kultuře kvalifikací, přinést ještě 
více udržitelných inovací výrobků a 
procesů a uzavírat strategická partnerství 
v rámci Evropy, pokud je to vhodné;

Or. de

Pozměňovací návrh 483
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vypracovaly nové přístupy ke sledování a 
budování nové infrastruktury a aby je 
uplatňovaly s cílem zvýšit zapojení 
občanů, aby byla brzy vytvořena 
infrastruktura, která je nezbytná 
k udržitelnému obnovení průmyslové 
základny (např. inteligentní sítě, větrné 
elektrárny, nové železniční tratě); 

Or. de

Pozměňovací návrh 484
Teresa Riera Madurell

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. je přesvědčen, že světová 
hospodářská krize jasně ukázala, že je 
nezbytné, aby společnosti jednaly 
s náležitou péčí a v souladu se zásadami 
sociální odpovědnosti podniků co se týče 
řádné správy a řízení společností a 
respektu k životnímu prostředí a k sociální 
angažovanosti;
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Or. es

Pozměňovací návrh 485
Britta Thomsen

Návrh usnesení
Bod 28 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. zdůrazňuje, že regionální struktury 
významným způsobem přispívají k posílení 
průmyslu v Evropě; uskupení pro 
konkurenceschopnost a spojitost inovací 
(podniky, univerzity a výzkumná centra) i 
vzájemné propojení jednotlivých podniků 
(hodnotové řetězce a synergie) s dalšími 
aktéry jsou zásadní pro investiční 
rozhodnutí; proto je třeba, aby

28. zdůrazňuje, že regionální struktury 
významným způsobem přispívají k posílení 
průmyslu v Evropě; domnívá se, že 
uskupení pro konkurenceschopnost a 
spojitost inovací (podniky, univerzity,
výzkumná centra, technologické služby, 
vzdělávací instituty atd.) i vzájemné 
propojení jednotlivých podniků (hodnotové 
řetězce a synergie) s dalšími aktéry jsou 
zásadní pro investiční rozhodnutí; proto je 
třeba, aby

Or. da

Pozměňovací návrh 486
Vladko Todorov Panayotov

Návrh usnesení
Bod 28 – návětí

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

28. zdůrazňuje, že regionální struktury 
významným způsobem přispívají k posílení 
průmyslu v Evropě; uskupení pro 
konkurenceschopnost a spojitost inovací 
(podniky, univerzity a výzkumná centra) i 
vzájemné propojení jednotlivých podniků 
(hodnotové řetězce a synergie) s dalšími 
aktéry jsou zásadní pro investiční 
rozhodnutí; proto je třeba, aby

28. zdůrazňuje, že regionální struktury 
významným způsobem přispívají k posílení 
průmyslu v Evropě; uskupení pro 
konkurenceschopnost a spojitost inovací 
(podniky, univerzity a výzkumná centra) i 
transparentní spolupráce jednotlivých 
podniků (hodnotové řetězce a synergie) 
s dalšími aktéry jsou zásadní pro investiční 
rozhodnutí; proto je třeba, aby

Or. en
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Pozměňovací návrh 487
Damien Abad, Amalia Sartori, Antonio Cancian

Návrh usnesení
Bod 28 – odrážka 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• se dostalo inovativním uskupením a sítím 
lepší podpory, a podpořilo se tak předávání 
znalostí a výsledků výzkumu 
koordinovaným způsobem, jakož i 
zlepšování kvalifikací i infrastruktura a aby 
se tyto požadavky staly středem zájmu 
Evropského fondu pro regionální rozvoj,

• se dostalo inovativním uskupením a 
sítím, zejména evropským uskupením pro 
konkurenceschopnost a novým inovačním 
partnerstvím, která mají vzniknout v roce 
2011 v rámci iniciativy „Unie inovací“,
lepší podpory, a podpořilo se tak předávání 
znalostí a výsledků výzkumu 
koordinovaným způsobem, jakož i 
zlepšování kvalifikací i infrastruktura a aby 
se tyto požadavky staly středem zájmu 
Evropského fondu pro regionální rozvoj,

Or. fr

Pozměňovací návrh 488
Hermann Winkler

Návrh usnesení
Bod 28 – odrážka 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• se dostalo inovativním uskupením a sítím 
lepší podpory, a podpořilo se tak předávání 
znalostí a výsledků výzkumu 
koordinovaným způsobem, jakož i 
zlepšování kvalifikací i infrastruktura a aby 
se tyto požadavky staly středem zájmu 
Evropského fondu pro regionální rozvoj,

• se dostalo inovativním uskupením a 
sítím, zejména v oblasti klíčových 
technologií, lepší podpory, a podpořilo se 
tak předávání znalostí a výsledků výzkumu 
koordinovaným způsobem, jakož i 
zlepšování kvalifikací i infrastruktura a aby 
se tyto požadavky staly středem zájmu 
Evropského fondu pro regionální rozvoj,

Or. de

Pozměňovací návrh 489
Michael Theurer

Návrh usnesení
Bod 28 – odrážka 1



PE452.810v01-00 54/55 AM\839334CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• se dostalo inovativním uskupením a sítím 
lepší podpory, a podpořilo se tak předávání 
znalostí a výsledků výzkumu 
koordinovaným způsobem, jakož i 
zlepšování kvalifikací i infrastruktura a aby 
se tyto požadavky staly středem zájmu 
Evropského fondu pro regionální rozvoj,

• se dostalo inovativním uskupením a sítím 
lepší podpory, a podpořilo se tak předávání 
znalostí a technologií a výsledků výzkumu 
koordinovaným způsobem, jakož i 
zlepšování kvalifikací i infrastruktura a aby 
se tyto požadavky staly středem zájmu 
Evropského fondu pro regionální rozvoj,

Or. en

Pozměňovací návrh 490
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 28 – odrážka 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• EU byla nápomocna regionálním sítím i 
metropolitním oblastem při podporování 
průmyslové základny,

• EU byla nápomocna regionálním sítím i 
metropolitním oblastem při podporování 
průmyslové základny; tato pomoc by měla 
být podmíněna splněním kritérií 
průmyslové udržitelnosti, jako je např. 
efektivní využívání zdrojů,

Or. en

Pozměňovací návrh 491
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij

Návrh usnesení
Bod 28 – odrážka 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• EU byla nápomocna regionálním sítím i 
metropolitním oblastem při podporování 
průmyslové základny,

• EU byla nápomocna regionálním sítím při 
podporování průmyslové základny,

Or. en
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Pozměňovací návrh 492
Michael Theurer

Návrh usnesení
Bod 28 – odrážka 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• EU byla nápomocna regionálním sítím i 
metropolitním oblastem při podporování 
průmyslové základny,

• EU byla nápomocna regionálním sítím i 
metropolitním a venkovským oblastem při 
podporování průmyslové základny,

Or. en

Pozměňovací návrh 493
Bernd Lange

Návrh usnesení
Bod 28 – odrážka 3 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• uskupení a sítě by měly být „zastřešeny“ 
evropskými platformami, aby se podpora 
uskupení a sítí posílila,

Or. de

Pozměňovací návrh 494
Bendt Bendtsen, Gunnar Hökmark

Návrh usnesení
Bod 28 – odrážka 3 a (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

• měly by se podporovat iniciativy, jako 
„Pakt primátorů“ a „Inteligentní města“, 
jelikož z nich mají prospěch i malé a 
střední podniky a průmysl;

Or. en


