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Pozměňovací návrh 1
António Fernando Correia De Campos

Návrh stanoviska
Bod -1 (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

-1. vítá skutečnost, že se k otevření nových 
trhů přistupuje s větším odhodláním a 
aktivněji, neboť se jedná o prostředek 
podporující hospodářský růst a 
konkurenceschopnost podniků;
zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby 
přístup na trhy veřejných zakázek v EU a 
třetích zemích byl spravedlivý a 
oboustranný;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Marian-Jean Marinescu

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že obchod je jedním ze 
základních prvků úspěšné evropské 
průmyslové politiky, a vybízí tudíž k tomu, 
aby budoucí vícestranné a dvoustranné 
dohody tvořily ucelenou část průmyslové 
strategie založené na spravedlivé 
celosvětové hospodářské soutěži a na plné 
reciprocitě;

1. zdůrazňuje, že obchod je jedním ze 
základních prvků úspěšné evropské 
průmyslové politiky, a vybízí tudíž k tomu, 
aby budoucí vícestranné a dvoustranné 
dohody tvořily ucelenou část průmyslové 
strategie založené na spravedlivé 
celosvětové hospodářské soutěži a na plné 
reciprocitě; připomíná, že obchodní 
jednání by měla být vedena zejména se 
zeměmi a regiony, které jsou z 
hospodářského hlediska zajímavé pro 
podniky EU a které by mohly nabízet nové 
významné vývozní příležitosti pro všechna 
odvětví EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že obchod je jedním ze 
základních prvků úspěšné evropské 
průmyslové politiky, a vybízí tudíž k tomu, 
aby budoucí vícestranné a dvoustranné 
dohody tvořily ucelenou část průmyslové 
strategie založené na spravedlivé 
celosvětové hospodářské soutěži a na plné 
reciprocitě;

1. zdůrazňuje, že obchod je jedním ze 
základních prvků úspěšné evropské 
průmyslové politiky, a vybízí tudíž k tomu, 
aby budoucí vícestranné a dvoustranné 
dohody tvořily ucelenou část průmyslové 
strategie založené na ambiciózním 
inovačním úsilí, spravedlivé celosvětové 
hospodářské soutěži a na plné reciprocitě, a 
napomohly tak k zachování 
konkurenceschopnosti a udržitelného 
rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Francesco De Angelis

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že obchod je jedním ze 
základních prvků úspěšné evropské 
průmyslové politiky, a vybízí tudíž k tomu, 
aby budoucí vícestranné a dvoustranné 
dohody tvořily ucelenou část průmyslové 
strategie založené na spravedlivé 
celosvětové hospodářské soutěži a na plné 
reciprocitě;

1. zdůrazňuje, že obchod je jedním ze 
základních prvků úspěšné evropské 
průmyslové politiky, a vybízí tudíž k tomu, 
aby budoucí vícestranné a dvoustranné 
dohody tvořily ucelenou část průmyslové 
strategie založené na spravedlivé a 
udržitelné celosvětové hospodářské soutěži 
a na plné reciprocitě, pokud jde o pravidla, 
normy a certifikaci;

Or. it
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Pozměňovací návrh 5
Bendt Bendtsen

Návrh stanoviska
Bod 1 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že obchod je jedním ze 
základních prvků úspěšné evropské 
průmyslové politiky, a vybízí tudíž k tomu, 
aby budoucí vícestranné a dvoustranné 
dohody tvořily ucelenou část průmyslové 
strategie založené na spravedlivé 
celosvětové hospodářské soutěži a na plné 
reciprocitě;

1. zdůrazňuje, že obchod je jedním ze 
základních prvků úspěšné evropské 
průmyslové politiky, a vybízí tudíž k tomu, 
aby budoucí vícestranné a dvoustranné 
dohody tvořily ucelenou část průmyslové 
strategie založené na spravedlivé 
celosvětové hospodářské soutěži, 
transparentnosti a na plné reciprocitě;

Or. da

Pozměňovací návrh 6
Marian-Jean Marinescu

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že EU by měla stát v čele 
úsilí o prosazování mezinárodních 
obchodních dohod o environmentálních 
výrobcích a službách, a to s důrazem na 
technologie obnovitelných zdrojů energie;
zdůrazňuje, že je důležité požadovat od 
obchodních partnerů úplné odstranění cel 
a netarifních překážek obchodu a zabránit 
oslabení pravidel původu a navrácení cla;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

1a. je přesvědčen, že obchodní dohody by 
měly posílit výrobní základnu, a to tím, že 
výrobním odvětvím v EU přiznají trvalý 
význam a zabrání tomu, aby se 
průmyslové zájmy obětovaly ve prospěch 
jiných podnikatelských činností;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Adam Gierek

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že je třeba přijmout 
novou evropskou obchodní politiku, 
podporovat rozvoj zpracovatelského 
průmyslu v Evropě a neposkytovat 
podnikům pobídky k přemísťování výroby;
má za to, že obchodní dohody s vnějšími 
partnery by měly zohledňovat také 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu, malých a středních podniků 
(MSP) a zemědělského a potravinářského 
průmyslu;

2. je přesvědčen, že je třeba přijmout 
novou evropskou obchodní a celní
politiku, podporovat rozvoj 
zpracovatelského průmyslu v Evropě 
založeného na místních surovinách
a neposkytovat podnikům pobídky 
k přemísťování výroby mimo jednotných 
trh; má za to, že obchodní dohody 
s vnějšími partnery by měly zohledňovat 
také všechny faktory ovlivňující 
konkurenceschopnost evropských 
průmyslových společností a malých 
a středních podniků (MSP), včetně
zemědělského a potravinářského průmyslu;
varuje evropský průmysl, aby se 
nespoléhal na monopolní dodavatele 
surovin, jak je tomu například v případě 
dodavatelů kovů vzácných zemin;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 9
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že je třeba přijmout 
novou evropskou obchodní politiku, 
podporovat rozvoj zpracovatelského 
průmyslu v Evropě a neposkytovat 
podnikům pobídky k přemísťování výroby;
má za to, že obchodní dohody s vnějšími 
partnery by měly zohledňovat také 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu, malých a středních podniků 
(MSP) a zemědělského a potravinářského 
průmyslu;

2. je přesvědčen, že je třeba přijmout 
novou evropskou obchodní politiku, 
podporovat rozvoj zpracovatelského 
průmyslu v Evropě a neposkytovat 
podnikům pobídky k přemísťování výroby;
má za to, že obchodní dohody s vnějšími 
partnery by měly zohledňovat také 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu, malých a středních podniků 
(MSP) a zemědělského a potravinářského 
průmyslu a že obchodní dohody by měly 
také usilovat o odstranění opatření třetích 
zemí, která narušují obchod, jako jsou 
vývozní cla a nespravedlivá státní podpora 
domácí produkce;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Andrzej Grzyb

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že je třeba přijmout 
novou evropskou obchodní politiku, 
podporovat rozvoj zpracovatelského 
průmyslu v Evropě a neposkytovat 
podnikům pobídky k přemísťování výroby;
má za to, že obchodní dohody s vnějšími 
partnery by měly zohledňovat také 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu, malých a středních podniků 
(MSP) a zemědělského a potravinářského 
průmyslu;

2. je přesvědčen, že je třeba přijmout 
novou evropskou obchodní politiku, 
podporovat rozvoj zpracovatelského 
průmyslu v Evropě a neposkytovat 
podnikům pobídky k přemísťování výroby;
má za to, že obchodní dohody s vnějšími 
partnery by měly zohledňovat také 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu, malých a středních podniků 
(MSP) a zemědělského odvětví
a potravinářského průmyslu, a to vzhledem 
k rostoucímu obchodnímu deficitu 
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zemědělských produktů a přísným 
normám, které musí průmysl EU 
dodržovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Bendt Bendtsen

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že je třeba přijmout 
novou evropskou obchodní politiku, 
podporovat rozvoj zpracovatelského 
průmyslu v Evropě a neposkytovat 
podnikům pobídky k přemísťování výroby;
má za to, že obchodní dohody s vnějšími 
partnery by měly zohledňovat také 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu, malých a středních podniků 
(MSP) a zemědělského a potravinářského 
průmyslu;

2. je přesvědčen, že je třeba přijmout 
novou evropskou obchodní politiku, která 
uznává, že v Evropě by měly existovat 
znalostní i zpracovatelské podniky, a která 
proto podporuje rozvoj zpracovatelského 
průmyslu v Evropě a neposkytuje 
podnikům pobídky k přemísťování výroby;
má za to, že obchodní dohody s vnějšími 
partnery by měly zohledňovat také 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu, malých a středních podniků 
(MSP) a zemědělského a potravinářského 
průmyslu;

Or. da

Pozměňovací návrh 12
Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že je třeba přijmout 
novou evropskou obchodní politiku, 
podporovat rozvoj zpracovatelského 
průmyslu v Evropě a neposkytovat 
podnikům pobídky k přemísťování výroby;
má za to, že obchodní dohody s vnějšími 

2. je přesvědčen, že je třeba přijmout 
novou evropskou obchodní politiku, 
podporovat rozvoj zpracovatelského 
průmyslu v Evropě a neposkytovat 
podnikům pobídky k přemísťování výroby;
má za to, že obchodní dohody s vnějšími 



AM\859016CS.doc 9/26 PE460.632v01-00

CS

partnery by měly zohledňovat také 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu, malých a středních podniků 
(MSP) a zemědělského a potravinářského 
průmyslu;

partnery by měly zohledňovat také 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu, malých a středních podniků 
(MSP) a zemědělského a potravinářského 
průmyslu, ale i vzájemně prospěšnou 
spolupráci s rozvojovými zeměmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Andrzej Grzyb

Návrh stanoviska
Bod 2 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen, že je třeba přijmout 
novou evropskou obchodní politiku, 
podporovat rozvoj zpracovatelského 
průmyslu v Evropě a neposkytovat 
podnikům pobídky k přemísťování výroby;
má za to, že obchodní dohody s vnějšími 
partnery by měly zohledňovat také 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu, malých a středních podniků 
(MSP) a zemědělského a potravinářského 
průmyslu;

(Netýká se českého znění.)

Or. pl

Pozměňovací návrh 14
Bendt Bendtsen

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že je důležité, aby EU 
uzavírala dvoustranné obchodní dohody 
zejména s jihoamerickými a asijskými 
rostoucími ekonomikami v kontextu 
zvýšeného růstu a svobodných příležitostí 
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účastnit se mezinárodní hospodářské 
soutěže za transparentních a 
spravedlivých podmínek uznávaných 
oběma stranami; uznává, že dohody o 
volném obchodu umožňují oběma 
stranám čerpat výhody v podobě úspor z 
rozsahu, ale dávají také EU příležitost 
zaměřit se na znalostní a zpracovatelská 
odvětví, v nichž má EU konkurenční 
výhodu na světovém trhu; domnívá se, že 
tyto dohody o volném obchodu mohou 
přispět ke zvýšení kvantity i kvality 
produktů a služeb na světovém trhu a že 
toto zvýšení je vzhledem k evropské 
demografické situaci obzvláště nutné;

Or. da

Pozměňovací návrh 15
António Fernando Correia De Campos

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. sleduje tempo, v jakém probíhají 
jednání o souboru dvoustranných dohod o 
volném obchodu, které se vztahují pouze 
na část celkového mezinárodního 
obchodu EU; zdůrazňuje, že je třeba se 
více a naléhavěji zaměřit na rozvíjející se 
trhy strategického významu; upozorňuje, 
že je třeba snížit současný obchodní 
deficit s Čínou a získat větší přístup na 
tento expandující trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Marian-Jean Marinescu

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

2a. zdůrazňuje nutnost provedení 
posouzení dopadu ještě před zahájením 
obchodních jednání a před uzavřením 
těchto jednání; domnívá se, že hodnocení 
ex-post provedené po ratifikaci 
obchodních dohod by mohlo mít velký 
význam pro přijímání rozhodnutí 
v budoucnu;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Francesco De Angelis

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zastává názor, že rozvoj evropské 
obchodní politiky musí být spojen se 
zvýšením počtu pracovních míst, a proto 
naléhá na členské státy a Komisi, aby 
zajistily odpovídající ochranu úrovní 
zaměstnanosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 18
António Fernando Correia De Campos

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že přístup poskytovatelů 
služeb na mezinárodní trh by neměl být 
důrazně prosazován na úkor obchodu s 
průmyslovým zbožím; zdůrazňuje,že 
příležitosti na mezinárodním trhu je třeba 
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zajistit pro evropský průmyslový sektor;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
António Fernando Correia De Campos

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. zdůrazňuje, že za stávající 
hospodářské situace jsou necelními 
překážkami obchodu a zahraničními 
regulačními systémy nejvíce postiženy 
malé a střední podniky, které se rovněž 
potýkají s obtížným přístupem k 
financování obchodování na mezinárodní 
úrovni a k pojištění pohledávek; vyzývá 
Komisi, aby se zabývala překážkami 
obchodu, s kterými se setkávají malé a 
střední podniky, neboť tyto podniky mají 
pro evropské hospodářství velký význam;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Andrzej Grzyb

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že je třeba setrvale 
posilovat soudržnost vnitřního a vnějšího 
rozměru průmyslové politiky s cílem 
zaručit evropskému průmyslu 
předvídatelnost právního rámce, stabilitu 
a rovné podmínky, a to jak na vnitřním 
trhu, tak na trzích zahraničních;

3. je přesvědčen, že je třeba setrvale 
posilovat soudržnost vnitřního a vnějšího 
rozměru průmyslové politiky s cílem 
zaručit evropskému průmyslu 
předvídatelnost právního rámce, stabilitu 
a rovné podmínky, a to jak na vnitřním 
trhu, tak na trzích zahraničních; vyzývá 
proto k přijetí přísnějších opatření 
v těchto oblastech: jednání o právních 
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předpisech s klíčovými obchodními 
partnery EU jako Spojené státy, 
mezinárodní normalizace, liberalizace 
chráněných trhů uvolněním všech celních 
i mimocelních překážek obchodu, boj 
proti padělkům a nekalé soutěži, včetně 
různých forem sociálního a 
environmentálního dumpingu, a posílení 
práv duševního vlastnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Bendt Bendtsen

Návrh stanoviska
Bod 3 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. je přesvědčen, že je třeba setrvale 
posilovat soudržnost vnitřního a vnějšího 
rozměru průmyslové politiky s cílem 
zaručit evropskému průmyslu 
předvídatelnost právního rámce, stabilitu 
a rovné podmínky, a to jak na vnitřním 
trhu, tak na trzích zahraničních;

3. je přesvědčen, že je třeba setrvale 
posilovat soudržnost vnitřního a vnějšího 
rozměru průmyslové politiky s cílem 
zaručit evropskému průmyslu 
předvídatelnost právního rámce, jasnost, 
stabilitu a rovné podmínky, a to jak na 
vnitřním trhu, tak na trzích zahraničních;

Or. da

Pozměňovací návrh 22
António Fernando Correia De Campos

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že je nezbytné společně se 
třetími zeměmi prosazovat sbližování nebo 
rovnocennost mezinárodních norem a 
postupů certifikace; vyzývá k posílení 
vazeb mezi předpisy vnějšího a jednotného 
trhu s cílem snížit zbytečné náklady 
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vznikající podnikům a odstranit regulační 
překážky a urychlit inovaci a přístup na 
trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
António Fernando Correia De Campos

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že tuto harmonizace nelze 
provést za cenu nižších technických, 
zdravotních a bezpečnostních norem a 
norem pro ochranu spotřebitele; vyzývá 
Komisi, aby chránila normy EU a aby je 
účinně prosazovala ve vztahu k dovozcům 
a hospodářským subjektům, které uvádějí 
své výrobky na evropský trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
vytvořily příznivé prostředí, které by 
podporovalo zakládání nových podniků 
a výměny mladých podnikatelů, zavedly 
podmínky umožňující internacionalizaci 
evropských MSP a posilování jejich 
konkurenceschopnosti a dalšího rozvoje 
a chránily jejich postavení před nekalou 
hospodářskou soutěží;

4. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
vytvořily příznivé prostředí, které by 
podporovalo zakládání nových podniků 
a výměny mladých podnikatelů, zavedly 
podmínky umožňující internacionalizaci 
evropských MSP a zvýšení jejich inovační 
kapacity, a to zejména pokud jde o 
vytváření nízkouhlíkové ekonomiky, ale i
posilování jejich konkurenceschopnosti 
a dalšího rozvoje a chránily jejich 
postavení před nekalou hospodářskou 
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soutěží;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Adam Gierek

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
vytvořily příznivé prostředí, které by 
podporovalo zakládání nových podniků 
a výměny mladých podnikatelů, zavedly 
podmínky umožňující internacionalizaci 
evropských MSP a posilování jejich 
konkurenceschopnosti a dalšího rozvoje 
a chránily jejich postavení před nekalou 
hospodářskou soutěží;

4. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
vytvořily příznivé prostředí, které by 
podporovalo zakládání nových podniků 
a výměny mladých podnikatelů, zavedly 
podmínky, které budou při zachování práv 
duševního vlastnictví umožňovat
internacionalizaci evropských MSP 
a posilování jejich konkurenceschopnosti 
a dalšího rozvoje, a chránily jejich 
postavení před nekalou hospodářskou 
soutěží;

Or. pl

Pozměňovací návrh 26
Francesco De Angelis

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
vytvořily příznivé prostředí, které by 
podporovalo zakládání nových podniků 
a výměny mladých podnikatelů, zavedly 
podmínky umožňující internacionalizaci 
evropských MSP a posilování jejich 
konkurenceschopnosti a dalšího rozvoje
a chránily jejich postavení před nekalou 
hospodářskou soutěží;

4. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
vytvořily příznivé prostředí, které by 
podporovalo zakládání nových podniků 
a výměny mladých podnikatelů, zavedly 
podmínky umožňující internacionalizaci 
evropských MSP prostřednictvím 
podpůrných opatření posilujících jejich 
konkurenceschopnost a další rozvoj
a chránily jejich postavení před nekalou 
hospodářskou soutěží;
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Or. it

Pozměňovací návrh 27
Daniël van der Stoep, Laurence J.A.J. Stassen

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
vytvořily příznivé prostředí, které by 
podporovalo zakládání nových podniků 
a výměny mladých podnikatelů, zavedly 
podmínky umožňující internacionalizaci 
evropských MSP a posilování jejich 
konkurenceschopnosti a dalšího rozvoje 
a chránily jejich postavení před nekalou 
hospodářskou soutěží;

4. vyzývá členské státy, aby vytvořily 
příznivé prostředí, které by podporovalo 
zakládání nových podniků a výměny 
mladých podnikatelů, zavedly podmínky 
umožňující internacionalizaci evropských 
MSP a posilování jejich 
konkurenceschopnosti a dalšího rozvoje 
a chránily jejich postavení před nekalou 
hospodářskou soutěží;

Or. nl

Pozměňovací návrh 28
Ioan Enciu

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
vytvořily příznivé prostředí, které by 
podporovalo zakládání nových podniků 
a výměny mladých podnikatelů, zavedly 
podmínky umožňující internacionalizaci 
evropských MSP a posilování jejich 
konkurenceschopnosti a dalšího rozvoje 
a chránily jejich postavení před nekalou 
hospodářskou soutěží;

4. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
vytvořily příznivé prostředí, které by 
podporovalo zakládání nových podniků 
a výměny mladých podnikatelů, zavedly 
podmínky umožňující internacionalizaci 
evropských MSP a posilování jejich 
konkurenceschopnosti a dalšího rozvoje 
a chránily jejich postavení před nekalou 
nebo narušenou hospodářskou soutěží;

Or. en



AM\859016CS.doc 17/26 PE460.632v01-00

CS

Pozměňovací návrh 29
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 4 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
vytvořily příznivé prostředí, které by 
podporovalo zakládání nových podniků 
a výměny mladých podnikatelů, zavedly 
podmínky umožňující internacionalizaci 
evropských MSP a posilování jejich 
konkurenceschopnosti a dalšího rozvoje 
a chránily jejich postavení před nekalou 
hospodářskou soutěží;

4. vyzývá členské státy a Komisi, aby 
vytvořily příznivé prostředí, které by 
podporovalo zakládání a růst nových 
podniků a výměny mladých podnikatelů, 
zavedly podmínky umožňující 
internacionalizaci evropských MSP 
a posilování jejich konkurenceschopnosti 
a dalšího rozvoje a chránily jejich 
postavení před nekalou hospodářskou 
soutěží;

Or. ro

Pozměňovací návrh 30
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje význam vytváření a 
ochrany konkurenčních výhod EU v 
oblasti inovativních produktů; zastává 
názor, že je nutné dočasně umožnit 
svobodu pohybu za účelem poskytování 
služeb, aby mohli být najímáni 
kvalifikovaní odborníci a aby si podniky a 
výzkumná pracoviště v EU mohly uchovat 
své vedoucí postavení v oblasti inovací;

Or. lt
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Pozměňovací návrh 31
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. domnívá se, že v důsledku rozdílných 
právních předpisů a skutečnosti, že 
společné normy buď neexistují nebo 
nejsou uplatňovány, podniky EU 
vzhledem k vysokým nákladům spojeným 
s podnikáním v zahraničí nevyužívají plně 
svůj potenciál; zdůrazňuje, že je v zájmu 
podpory vyváženosti či sbližování pravidel, 
norem, postupů ověřování a certifikace 
nezbytné zlepšit regulační spolupráci, a 
snížit tak provozní náklady na 
mezinárodní úrovni;

Or. lt

Pozměňovací návrh 32
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. vyjadřuje politování nad tím,že trh 
veřejných zakázek v jiných zemích je pro 
podniky EU i nadále nepřístupný; zastává 
názor, že má-li být přístup podniků EU na 
trhy veřejných zakázek v jiných zemích 
zlepšen, musí být vynaloženo větší úsilí;

Or. lt
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Pozměňovací návrh 33
Daniël van der Stoep, Laurence J.A.J. Stassen

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je pro rozvoj 
a konkurenceschopnost evropského 
průmyslu důležité zajistit dostupnost 
surovin; vyzývá tudíž Komisi, aby 
předložila ctižádostivou a komplexní 
evropskou strategii v oblasti surovin 
obsahující konkrétní opatření na zlepšení 
přístupu k surovinám jak na vnitřním 
trhu, tak na trzích zahraničních;

5. zdůrazňuje, že je pro rozvoj 
a konkurenceschopnost evropského 
průmyslu důležité zajistit dostupnost 
surovin;

Or. nl

Pozměňovací návrh 34
Andrzej Grzyb

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je pro rozvoj 
a konkurenceschopnost evropského 
průmyslu důležité zajistit dostupnost 
surovin; vyzývá tudíž Komisi, aby 
předložila ctižádostivou a komplexní 
evropskou strategii v oblasti surovin 
obsahující konkrétní opatření na zlepšení 
přístupu k surovinám jak na vnitřním trhu, 
tak na trzích zahraničních;

5. zdůrazňuje, že je pro rozvoj 
a konkurenceschopnost evropského 
průmyslu důležité zajistit dostupnost 
surovin; vyzývá tudíž Komisi, aby 
předložila ctižádostivou a komplexní 
evropskou strategii v oblasti surovin 
obsahující konkrétní opatření na zlepšení 
přístupu k surovinám jak na vnitřním trhu, 
tak na trzích zahraničních, a opatření 
zlepšující postupy v oblasti recyklace, 
nahrazování, nakládání s odpady, 
výzkumu a sdílení údajů o surovinách;

Or. en
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Pozměňovací návrh 35
Adam Gierek

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je pro rozvoj 
a konkurenceschopnost evropského 
průmyslu důležité zajistit dostupnost 
surovin; vyzývá tudíž Komisi, aby 
předložila ctižádostivou a komplexní 
evropskou strategii v oblasti surovin 
obsahující konkrétní opatření na zlepšení 
přístupu k surovinám jak na vnitřním trhu, 
tak na trzích zahraničních;

5. zdůrazňuje, že je pro rozvoj 
a konkurenceschopnost evropského 
průmyslu důležité zajistit dostupnost 
surovin, polotovarů a energie; vyzývá 
Komisi, aby předložila ctižádostivou 
a komplexní evropskou politickou strategii 
v oblasti surovin obsahující konkrétní 
opatření na podporu investic umožňujících 
lepší přístup ke zdrojům surovin jak na 
vnitřním trhu, tak na trzích zahraničních;

Or. pl

Pozměňovací návrh 36
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je pro rozvoj 
a konkurenceschopnost evropského 
průmyslu důležité zajistit dostupnost 
surovin; vyzývá tudíž Komisi, aby 
předložila ctižádostivou a komplexní 
evropskou strategii v oblasti surovin 
obsahující konkrétní opatření na zlepšení 
přístupu k surovinám jak na vnitřním trhu, 
tak na trzích zahraničních;

5. zdůrazňuje, že je pro průmyslový rozvoj 
šetrný k životnímu prostředí a větší
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu důležité zajistit dostupnost a 
zodpovědné využívání surovin; vyzývá 
tudíž Komisi, aby předložila ctižádostivou 
a komplexní evropskou strategii v oblasti 
surovin obsahující konkrétní opatření na 
zlepšení přístupu k surovinám jak na 
vnitřním trhu, tak na trzích zahraničních;

Or. ro

Pozměňovací návrh 37
Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE
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Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je pro rozvoj 
a konkurenceschopnost evropského 
průmyslu důležité zajistit dostupnost 
surovin; vyzývá tudíž Komisi, aby 
předložila ctižádostivou a komplexní 
evropskou strategii v oblasti surovin 
obsahující konkrétní opatření na zlepšení 
přístupu k surovinám jak na vnitřním trhu, 
tak na trzích zahraničních;

5. zdůrazňuje, že je pro rozvoj 
a konkurenceschopnost evropského 
průmyslu důležité zajistit dostupnost 
surovin; vyzývá tudíž Komisi, aby 
předložila ctižádostivou a komplexní 
evropskou strategii v oblasti surovin 
obsahující konkrétní opatření zavádějící 
účinnou politiku v oblasti efektivního 
využívání zdrojů a recyklace a opatření na 
zlepšení spravedlivého přístupu 
k surovinám jak na vnitřním trhu, tak na 
trzích zahraničních;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Ioan Enciu

Návrh stanoviska
Bod 5 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je pro rozvoj 
a konkurenceschopnost evropského 
průmyslu důležité zajistit dostupnost 
surovin; vyzývá tudíž Komisi, aby 
předložila ctižádostivou a komplexní 
evropskou strategii v oblasti surovin 
obsahující konkrétní opatření na zlepšení 
přístupu k surovinám jak na vnitřním trhu, 
tak na trzích zahraničních;

5. zdůrazňuje, že je pro rozvoj 
a konkurenceschopnost evropského 
průmyslu důležité zajistit dostupnost 
surovin; vyzývá tudíž Komisi, aby 
předložila ctižádostivou a komplexní 
evropskou strategii v oblasti surovin 
obsahující konkrétní opatření na zlepšení 
přístupu k surovinám jak na vnitřním trhu, 
tak na trzích zahraničních; zdůrazňuje, že 
lze získávat hodnotné látky z městských 
odpadů (tzv. urban mining);

Or. en
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Pozměňovací návrh 39
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje význam výzkumu 
alternativních zdrojů energie, a to 
zejména obnovitelných, energetické 
účinnosti a úspor energie, které jsou 
zásadní pro to, abychom byli schopni čelit 
změně klimatu a přispět k celosvětovému 
úsilí o snížení emisí skleníkových plynů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 40
Reinhard Bütikofer za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 6 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam obchodu s energiemi 
a dostupnosti zdrojů energie a skutečnost, 
že je nezbytné, aby byla při otevírání trhů 
s energiemi uplatňována zásada 
reciprocity s cílem ochránit zájmy 
evropských spotřebitelů a energetiky.

6. zdůrazňuje význam mnohostranných 
pravidel obchodu s energiemi zajišťujících 
podmínky spravedlivého a rovného 
přístupu k udržitelným a bezpečným 
zdrojům energie a skutečnost, že je 
nezbytné vytvářet dlouhodobé pozitivní 
vazby mezi zájmy evropských občanů a 
energetickými subjekty v souladu s 
dohodnutými vědeckými cíli v oblasti 
změny klimatu.

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Bod 6 
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam obchodu s energiemi 
a dostupnosti zdrojů energie a skutečnost, 
že je nezbytné, aby byla při otevírání trhů 
s energiemi uplatňována zásada reciprocity 
s cílem ochránit zájmy evropských 
spotřebitelů a energetiky.

6. domnívá se, že udržitelná a nenarušená 
dodávka surovin a energie má pro 
konkurenceschopnost EU strategický 
význam; zdůrazňuje význam obchodu 
s energiemi a dostupnosti zdrojů energie 
a skutečnost, že je nezbytné, aby byla při 
otevírání trhů s energiemi uplatňována 
zásada reciprocity s cílem ochránit zájmy 
evropských spotřebitelů a energetiky.

Or. lt

Pozměňovací návrh 42
Andrzej Grzyb

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje význam obchodu s energiemi 
a dostupnosti zdrojů energie a skutečnost, 
že je nezbytné, aby byla při otevírání trhů 
s energiemi uplatňována zásada reciprocity 
s cílem ochránit zájmy evropských 
spotřebitelů a energetiky.

(Netýká se českého znění).

Or. pl

Pozměňovací návrh 43
António Fernando Correia De Campos

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. bere na vědomí, že Komise počítá s 
dalším využíváním mimořádných 
jednostranných ústupků v oblasti obchodu 
v případě přírodních katastrof;
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zdůrazňuje, že zatížení vyplývající z 
takovýchto opatření není pro všechny 
členské státy stejné, nýbrž má dopad 
především na konkrétní země, oblasti, 
průmyslová odvětví a pracovní místa;
vyzývá Komisi, aby provedla důkladné 
hodnocení ex-ante, v němž posoudí dopad 
těchto nástrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Andrzej Grzyb

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že je případně třeba 
účinně využívat nástrojů na ochranu 
obchodu, které budou zaměřeny na 
potírání nespravedlivých obchodních 
postupů, a vzájemně si poskytovat přístup 
ke smlouvám na veřejné zakázky, které 
budou představovat obchodní příležitosti v 
odvětvích, v nichž je evropská průmyslová 
výroba vysoce konkurenceschopná;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. naléhá na Komisi, aby uspíšila 
uzavření dohod mezi EU na jedné straně a 
Mercosurem, Indií, Ruskem a Čínou na 
straně druhé, včetně konkrétních 
ustanovení na posilnění obchodu, a to 
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vzhledem k hospodářským možnostem a 
možnostem v oblasti rozvoje a inovací a 
vzhledem k dostupným surovinám v Indii, 
Rusku, Číně a oblasti Mercosuru.

Or. ro

Pozměňovací návrh 46
Francesco De Angelis

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá k přijetí opatření na podporu 
ekologického rozvoje, účinného využívání 
zdrojů a ochrany biologické rozmanitosti 
a současně k prosazování spravedlivé a 
udržitelné hospodářské soutěže.

Or. it

Pozměňovací návrh 47
António Fernando Correia De Campos

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje skutečnost, že v souvislosti 
s globalizací má otevřenější systém 
mezinárodního obchodu na jednotlivé 
evropské země rozdílný dopad a narušuje 
tak vnitřní soudržnost; vyzývá k rozšíření 
a zjednodušení Evropského fondu pro 
přizpůsobení se globalizaci jako nástroje, 
který pomáhá bojovat proti negativním 
dopadům globalizace; kromě toho žádá 
mobilizaci příslušných vnitřních politik 
EU, jako je podpora inovací a malých a 
středních podniků, s cílem urychlit 
restrukturalizaci a adaptaci na nové 
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obchodní podmínky ve znevýhodněných 
regionech;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Andrzej Grzyb

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový) 

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. domnívá se, že dosáhnout cílů v 
oblasti klimatu lze pouze spoluprací s 
hlavními obchodními partnery EU, kteří 
jsou zároveň i největšími producenty CO2,
je proto přesvědčen, že evropský průmysl 
si může udržet svou konkurenceschopnost 
pouze tehdy, dojde-li k uzavření globální, 
mnohostranné dohodě o klimatu; dále je 
přesvědčen o tom, že obchodní dohody by 
měly zahrnovat symetrické požadavky na 
výrobu zboží dováženého do EU, pokud 
jde o emise skleníkových plynů;

Or. en


