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Pozměňovací návrh 1
Ernest Maragall
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že hospodářská krize 
závažně poškodila hospodářskou, sociální a 
územní soudržnost, což má za následek 
obrovské rozdíly mezi členskými státy; 
připomíná, že od nástupu krize ztratilo 
výrobní odvětví EU více než 3,8 milionu 
pracovních míst;1

1. zdůrazňuje, že hospodářská krize 
závažně poškodila hospodářskou, sociální a 
územní soudržnost, což má za následek 
obrovské rozdíly mezi členskými státy; 
zdůrazňuje, že je nutné posílit politiku 
soudržnosti EU jasným označením priorit 
a zdůrazněním skutečnosti, že zmenšování 
regionálních rozdílů je klíčem k dosažení 
cílů EU v oblasti růstu a zaměstnanosti 
platných pro celou EU;

__________________
1 pracovní dokument Komise: Srovnávací 
přehled průmyslu – hodnocení za rok 
2001, s. 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že hospodářská krize 
závažně poškodila hospodářskou, sociální 
a územní soudržnost, což má za následek 
obrovské rozdíly mezi členskými státy; 
připomíná, že od nástupu krize ztratilo 
výrobní odvětví EU více než 3,8 milionu 
pracovních míst;1

1. zdůrazňuje, že hospodářská krize 
zpochybnila hospodářskou, sociální a 
územní soudržnost v EU, neboť poukázala 
na to, že mezi členskými státy stále 
existují obrovské rozdíly; připomíná, že od 
nástupu krize ztratilo výrobní odvětví EU 
více než 3,8 milionu pracovních míst;1

__________________ __________________
1 pracovní dokument Komise: Srovnávací 1 pracovní dokument Komise: Srovnávací 
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přehled průmyslu – hodnocení za rok 2001, 
s. 6.

přehled průmyslu – hodnocení za rok 2001, 
s. 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Herbert Reul

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že hospodářská krize 
závažně poškodila hospodářskou, sociální a 
územní soudržnost, což má za následek
obrovské rozdíly mezi členskými státy; 
připomíná, že od nástupu krize ztratilo 
výrobní odvětví EU více než 3,8 milionu 
pracovních míst;1

1. zdůrazňuje, že hospodářská krize 
závažně poškodila hospodářskou, sociální a 
územní soudržnost a prohloubila rozdíly 
mezi členskými státy; připomíná, že od 
nástupu krize ztratilo výrobní odvětví EU 
více než 3,8 milionu pracovních míst;1

__________________ __________________
1 pracovní dokument Komise: Srovnávací 
přehled průmyslu – hodnocení za rok 2001, 
s. 6.

1 pracovní dokument Komise: Srovnávací 
přehled průmyslu – hodnocení za rok 2001, 
s. 6.

Or. de

Pozměňovací návrh 4
Ivan Jakovčić

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že hospodářská krize 
závažně poškodila hospodářskou, sociální a 
územní soudržnost, což má za následek
obrovské rozdíly mezi členskými státy; 
připomíná, že od nástupu krize ztratilo 
výrobní odvětví EU více než 3,8 milionu 
pracovních míst;1

1. zdůrazňuje, že hospodářská krize 
závažně a dlouhodobě poškodila 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost a zapříčinila další obrovské 
rozdíly mezi členskými státy; připomíná, 
že od nástupu krize ztratilo výrobní odvětví 
EU více než 3,8 milionu pracovních míst;1
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__________________ __________________
1 pracovní dokument Komise: Srovnávací 
přehled průmyslu – hodnocení za rok 2001, 
s. 6.

1 pracovní dokument Komise: Srovnávací 
přehled průmyslu – hodnocení za rok 2001, 
s. 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
José Blanco López

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že hospodářská krize 
závažně poškodila hospodářskou, sociální a 
územní soudržnost, což má za následek 
obrovské rozdíly mezi členskými státy; 
připomíná, že od nástupu krize ztratilo 
výrobní odvětví EU více než 3,8 milionu 
pracovních míst;1

1. zdůrazňuje, že hospodářská krize 
závažně poškodila hospodářskou, sociální a 
územní soudržnost, což má za následek 
výrazné prohloubení rozdílů mezi 
členskými státy; připomíná, že od nástupu 
krize ztratilo výrobní odvětví EU více než
3,8 milionu pracovních míst;1

__________________ __________________
1 pracovní dokument Komise: Srovnávací 
přehled průmyslu – hodnocení za rok 2001, 
s. 6.

1 pracovní dokument Komise: Srovnávací 
přehled průmyslu – hodnocení za rok 2001, 
s. 6.

Or. es

Pozměňovací návrh 6
Evžen Tošenovský

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že hospodářská krize 
závažně poškodila hospodářskou, sociální a 
územní soudržnost, což má za následek 
obrovské rozdíly mezi členskými státy; 
připomíná, že od nástupu krize ztratilo 
výrobní odvětví EU více než 3,8 milionu 

1. zdůrazňuje, že hospodářská krize 
závažně poškodila hospodářskou, sociální a 
územní soudržnost, což má za následek 
nynější rozdíly mezi členskými státy; 
připomíná, že od nástupu krize ztratilo 
výrobní odvětví EU více než 3,8 milionu 
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pracovních míst;1 pracovních míst;1

__________________ __________________
1 pracovní dokument Komise: Srovnávací 
přehled průmyslu – hodnocení za rok 2001, 
s. 6.

1 pracovní dokument Komise: Srovnávací 
přehled průmyslu – hodnocení za rok 2001, 
s. 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Csaba Molnár

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že hospodářská krize 
závažně poškodila hospodářskou, sociální a 
územní soudržnost, což má za následek 
obrovské rozdíly mezi členskými státy; 
připomíná, že od nástupu krize ztratilo 
výrobní odvětví EU více než 3,8 milionu 
pracovních míst;1

1. zdůrazňuje, že hospodářská krize 
závažně poškodila hospodářskou, sociální a 
územní soudržnost, což má za následek 
obrovské rozdíly mezi členskými státy a 
regiony; připomíná, že od nástupu krize 
ztratilo výrobní odvětví EU více než 3,8 
milionu pracovních míst;1

__________________ __________________
1 pracovní dokument Komise: Srovnávací 
přehled průmyslu – hodnocení za rok 2001, 
s. 6.

1 pracovní dokument Komise: Srovnávací 
přehled průmyslu – hodnocení za rok 2001, 
s. 6. 

Or. hu

Pozměňovací návrh 8
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že hospodářská krize 
závažně poškodila hospodářskou, sociální a 
územní soudržnost, což má za následek 
obrovské rozdíly mezi členskými státy; 

1. zdůrazňuje, že hospodářská krize 
závažně poškodila hospodářskou, sociální a 
územní soudržnost v Unii a že míra 
nezaměstnanosti od počátku krize vzrostla 
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připomíná, že od nástupu krize ztratilo 
výrobní odvětví EU více než 3,8 milionu 
pracovních míst;1

o více než 3 %, což má za následek 
obrovské rozdíly mezi členskými státy; 
připomíná, že od nástupu krize ztratilo 
výrobní odvětví EU více než 3,8 milionu 
pracovních míst;1

__________________ __________________
1 pracovní dokument Komise: Srovnávací 
přehled průmyslu – hodnocení za rok 2001, 
s. 6.

1 pracovní dokument Komise: Srovnávací 
přehled průmyslu – hodnocení za rok 2001, 
s. 6.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že hospodářská krize 
závažně poškodila hospodářskou, sociální a 
územní soudržnost, což má za následek 
obrovské rozdíly mezi členskými státy; 
připomíná, že od nástupu krize ztratilo 
výrobní odvětví EU více než 3,8 milionu 
pracovních míst;1

1. zdůrazňuje, že hospodářská krize 
závažně poškodila hospodářskou, sociální a 
územní soudržnost, což má za následek 
obrovské rozdíly mezi členskými státy; 
připomíná, že od nástupu krize ztratilo 
výrobní odvětví EU více než 3,8 milionu 
pracovních míst;1 domnívá se však, že 
současná krize je systémová a že je 
nezbytně nutné, aby EU upustila od 
ultraliberálního „modelu“;

__________________ __________________
1 pracovní dokument Komise: Srovnávací 
přehled průmyslu – hodnocení za rok 2001, 
s. 6.

1 pracovní dokument Komise: Srovnávací 
přehled průmyslu – hodnocení za rok 2001, 
s. 6.

Or. fr

Pozměňovací návrh 10
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že hospodářská krize 
závažně poškodila hospodářskou, sociální a 
územní soudržnost, což má za následek 
obrovské rozdíly mezi členskými státy; 
připomíná, že od nástupu krize ztratilo 
výrobní odvětví EU více než 3,8 milionu 
pracovních míst;1

1. zdůrazňuje, že hospodářská krize 
závažně poškodila hospodářskou, sociální a 
územní soudržnost, což má za následek 
obrovské rozdíly mezi členskými státy; 
připomíná, že od nástupu krize ztratilo 
výrobní odvětví EU více než 3,8 milionu 
pracovních míst1 a že většina z nich 
zanikla kvůli nekalé soutěži a neexistující 
ochraně na našich hranicích;

__________________ __________________
1 pracovní dokument Komise: Srovnávací 
přehled průmyslu – hodnocení za rok 2001, 
s. 6.

1 pracovní dokument Komise: Srovnávací 
přehled průmyslu – hodnocení za rok 2001, 
s. 6.

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že je nutné vynaložit 
značné úsilí, aby se EU vrátila k plnění 
cíle 20% reindustrializace do roku 2020; 
vyzývá k posílení a obnově průmyslové 
struktury v Evropské unii s cílem zvýšit 
konkurenceschopnost, růst a 
zaměstnanost; zdůrazňuje, že má-li toho 
být dosaženo, je nutné investovat do 
digitální, energetické a dopravní 
infrastruktury a rovnež v delším, nikoli 
však méně naléhavém, časovém horizontu 
do vzdělávání, výzkumu a zvyšování 
kvalifikace pracovníků;

Or. en



AM\1046267CS.doc 9/46 PE546.684v01-00

CS

Pozměňovací návrh 12
Paul Tang

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. uznává, že investice politiky 
soudržnosti pomohly zmírnit negativní 
dopady hospodářské a finanční krize a že 
v některých evropských zemích se staly 
významnou součástí rozpočtu určeného 
na investice; oceňuje úsilí Evropské 
komise o přesměrování investic politiky 
soudržnosti do oblastí, které byly krizí 
zasaženy nejvíce;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Krišjānis Kariņš

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že Smlouva o Evropské 
unii zahrnuje cíl podporovat 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost a solidaritu mezi členskými 
státy (článek 3 Smlouvy o EU);

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

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

1b. zdůrazňuje, že cíle stanovené ve 
strategii Evropa 2020 je třeba v rámci 
politiky soudržnosti řádně zohledňovat; 
zdůrazňuje, že investice politiky 
soudržnosti by měly být zaměřeny na růst, 
posílení inovací, na malé a střední 
podniky, digitální ekonomiku a na 
nízkouhlíkové biohospodářství; 
zdůrazňuje, že především investice do 
těchto odvětví mají potenciál zajistit 
stávající pracovní místa a rovněž přinést 
růst a další pracovní místa;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Aldo Patriciello

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že průmyslové odvětví je 
jedním ze základních pilířů hospodářské a 
sociální soudržnosti v Evropě, neboť 
téměř 80 % evropského vývozu závisí na 
průmyslovém odvětví a průmysl se z 80 %
podílí na výdajích na výzkum a vývoj v 
Evropě2;

2. zdůrazňuje, že průmyslové odvětví má 
klíčovou úlohu v evropském hospodářství,
neboť se podílí na 80 % vývozu a na 80 % 
výdajů na výzkum a vývoj;

__________________ __________________
2 sdělení Komise Evropskému parlamentu, 
Radě, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů –
Za obnovu evropského průmyslu, 
COM(2014) 14 final, s. 3

Or. it
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Pozměňovací návrh 16
Flavio Zanonato

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že průmyslové odvětví je 
jedním ze základních pilířů hospodářské a 
sociální soudržnosti v Evropě, neboť téměř 
80 % evropského vývozu závisí na 
průmyslovém odvětví a průmysl se z 80 % 
podílí na výdajích na výzkum a vývoj v 
Evropě;

2. zdůrazňuje, že průmyslové odvětví, a 
především výroba, je jedním ze základních 
pilířů hospodářské a sociální soudržnosti v 
Evropě, neboť téměř 80 % evropského 
vývozu závisí na průmyslovém odvětví a 
průmysl se z 80 % podílí na výdajích na 
výzkum a vývoj v Evropě;

__________________ __________________
2 sdělení Komise Evropskému parlamentu, 
Radě, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů –
Za obnovu evropského průmyslu, 
COM(2014) 14 final, s. 3

2 sdělení Komise Evropskému parlamentu, 
Radě, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů –
Za obnovu evropského průmyslu, 
COM(2014) 14 final, s. 3

Or. it

Pozměňovací návrh 17
Ernest Maragall
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že průmyslové odvětví je 
jedním ze základních pilířů hospodářské a 
sociální soudržnosti v Evropě, neboť téměř 
80 % evropského vývozu závisí na 
průmyslovém odvětví a průmysl se z 80 % 
podílí na výdajích na výzkum a vývoj v 
Evropě2;

2. zdůrazňuje, že průmyslové odvětví je 
jedním ze základních pilířů hospodářské a 
sociální soudržnosti v Evropě, neboť téměř 
80 % evropského vývozu závisí na 
průmyslovém odvětví a průmysl se z 80 % 
podílí na výdajích na výzkum a vývoj v 
Evropě2; připomíná, že od nástupu krize 
ztratilo výrobní odvětví EU více než 3,8 
milionu pracovních míst; podotýká však, 
že podle odhadů bylo v letech 2007–2012 
vytvořeno 594 tisíc nových pracovních 
míst jen prostřednictvím regionální 
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politiky EU1b;

__________________ __________________
2 sdělení Komise Evropskému parlamentu, 
Radě, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů –
Za obnovu evropského průmyslu, 
COM(2014) 14 final, s. 3

2 sdělení Komise Evropskému parlamentu, 
Radě, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů –
Za obnovu evropského průmyslu, 
COM(2014) 14 final, s. 3
1a Pracovní dokument Komise: 
Srovnávací přehled průmyslu – hodnocení 
za rok 2001, s. 6.
1b Vyšší konkurenceschopnost evropských 
regionů a měst, podpora růstu a vytváření 
pracovních míst, s. 4. 
http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/cs/regio
nal_policy_cs.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že průmyslové odvětví je 
jedním ze základních pilířů hospodářské a 
sociální soudržnosti v Evropě, neboť téměř 
80 % evropského vývozu závisí na 
průmyslovém odvětví a průmysl se z 80 % 
podílí na výdajích na výzkum a vývoj v 
Evropě;

2. zdůrazňuje, že průmyslové odvětví je 
jedním ze základních pilířů hospodářské a 
sociální soudržnosti v Evropě, neboť téměř 
80 % evropského vývozu závisí na 
průmyslovém odvětví a průmysl se z 80 % 
podílí na výdajích na výzkum a vývoj v 
Evropě; podotýká nicméně, že EU 
vystavuje náš průmysl silné konkurenci, 
neboť tvrdošíjně odmítá veškerý 
hospodářský protekcionismus a zavádí 
přísná omezení, která se na konkurenci
nevztahují;

__________________ __________________
2 sdělení Komise Evropskému parlamentu, 
Radě, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů –
Za obnovu evropského průmyslu, 

2 sdělení Komise Evropskému parlamentu, 
Radě, Evropskému hospodářskému 
a sociálnímu výboru a Výboru regionů –
Za obnovu evropského průmyslu, 
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COM(2014) 14 final, s. 3 COM(2014) 14 final, s. 3

Or. fr

Pozměňovací návrh 19
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. doporučuje modernizaci politiky 
soudržnosti; doporučuje, aby se jejím 
ústředním bodem stalo obnovení 
průmyslu a struktury a podpora nových 
inovací s cílem posílit v celé Evropské unii 
zaměstnanost;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že EU musí prosazovat 
politiky šetrné k životnímu prostředí, s 
důrazem na obnovitelné zdroje energie, a 
přísné postihy za průmyslové znečištění;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

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

2b. zdůrazňuje, že je důležité zjednodušit 
řízení a postupy programů politiky 
soudržnosti; zdůrazňuje, že 
administrativní zátěž spojená s odlišnými 
postupy řízení a sledování musí být 
úměrná výši finančních prostředků 
získaných z programů politiky 
soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že malé a střední podniky 
tvoří 99 % podnikatelského sektoru a 80 
% pracovních míst v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Henna Virkkunen, Krišjānis Kariņš

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že úsporná opatření přijatá 
v některých evropských zemích mají 
negativní dopad na průmyslové struktury, 
což s sebou přináší pokles v investování a 
skutečnost, že výrobci získávají obtížněji 
úvěr.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 24
Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že úsporná opatření přijatá 
v některých evropských zemích mají 
negativní dopad na průmyslové struktury, 
což s sebou přináší pokles v investování a 
skutečnost, že výrobci získávají obtížněji 
úvěr.

3. je znepokojen opakujícím se problémem 
nevyřízených plateb, který vede k 
opožděným platbám a ke zpožděním v 
provádění programů, a očekává proto 
platební plán Komise, který tento problém 
vyřeší;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Davor Ivo Stier

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že úsporná opatření přijatá 
v některých evropských zemích mají 
negativní dopad na průmyslové struktury, 
což s sebou přináší pokles v investování a 
skutečnost, že výrobci získávají obtížněji 
úvěr.

3. domnívá se, že úsporná opatření mají 
obvykle negativní dopad na hospodářství a
na jeho průmyslové odvětví, nejsou-li 
doprovázena strukturálními reformami 
zaměřenými na zvýšení 
konkurenceschopnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Nadine Morano

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že úsporná opatření přijatá
v některých evropských zemích mají 
negativní dopad na průmyslové struktury, 
což s sebou přináší pokles v investování a 
skutečnost, že výrobci získávají obtížněji 
úvěr.

3. domnívá se, že v některých evropských 
zemích mohou mít reformy zavedené s 
cílem dosáhnout nezbytného oživení 
veřejných financí, které je základem pro 
zaručený dlouhodobý růst s mnoha 
novými pracovními místy, krátkodobý 
dopad na průmyslové struktury, což s 
sebou přináší odklady nebo pokles v 
investování a skutečnost, že výrobci 
získávají obtížněji úvěr;

Or. fr

Pozměňovací návrh 27
Herbert Reul

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že úsporná opatření přijatá 
v některých evropských zemích mají 
negativní dopad na průmyslové struktury, 
což s sebou přináší pokles v investování a 
skutečnost, že výrobci získávají obtížněji 
úvěr.

3. domnívá se, že k posílení průmyslových 
struktur v členských státech a k 
usnadnění přístupu výrobců k úvěru je 
třeba přijmout další opatření a vynaložit 
další investice;

Or. de

Pozměňovací návrh 28
Barbara Kappel

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že úsporná opatření přijatá v 
některých evropských zemích mají 
negativní dopad na průmyslové struktury, 

3. domnívá se, že úsporná opatření přijatá v 
některých evropských zemích jsou 
nezbytná k tomu, aby opětovně vyvážený 
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což s sebou přináší pokles v investování a 
skutečnost, že výrobci získávají obtížněji 
úvěr.

rozpočet mohl posílit průmyslové 
struktury, a díky dobré finanční situaci 
zajišťují obnovení investic a výrobcům 
přináší snadnější získávání úvěrů;

Or. de

Pozměňovací návrh 29
Renato Soru

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že úsporná opatření přijatá v 
některých evropských zemích mají 
negativní dopad na průmyslové struktury, 
což s sebou přináší pokles v investování a 
skutečnost, že výrobci získávají obtížněji 
úvěr.

3. domnívá se, že úsporná opatření přijatá v 
některých evropských zemích mají 
negativní dopad na průmyslové struktury, 
což s sebou přináší pokles v investování a 
skutečnost, že výrobci získávají obtížněji 
úvěr. Domnívá se, že tento negativní 
dopad, který se projevil v mnoha 
členských státech, je původcem spirály
recese;

Or. it

Pozměňovací návrh 30
Ernest Maragall
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že úsporná opatření přijatá v 
některých evropských zemích mají
negativní dopad na průmyslové struktury, 
což s sebou přináší pokles v investování a 
skutečnost, že výrobci získávají obtížněji 
úvěr.

3. domnívá se, že úsporná opatření přijatá v 
některých evropských zemích mají 
negativní dopad na průmyslové struktury, 
což s sebou přináší pokles v investování a 
skutečnost, že výrobci získávají obtížněji 
úvěr; zdůrazňuje, že aby mohlo dojít k 
hospodářské obnově, je nutné zaujmout 
mezoekonomický přístup (zaměřený na 
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regiony);

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že úsporná opatření přijatá v 
některých evropských zemích mají 
negativní dopad na průmyslové struktury, 
což s sebou přináší pokles v investování a 
skutečnost, že výrobci získávají obtížněji 
úvěr.

3. domnívá se, že úsporná opatření přijatá v 
některých evropských zemích kvůli chybné 
politice Trojky mají negativní dopad na 
průmyslové struktury, což s sebou přináší 
pokles v investování a skutečnost, že 
výrobci získávají obtížněji úvěr;

Or. fr

Pozměňovací návrh 32
José Blanco López

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že úsporná opatření přijatá v 
některých evropských zemích mají 
negativní dopad na průmyslové struktury, 
což s sebou přináší pokles v investování a 
skutečnost, že výrobci získávají obtížněji 
úvěr.

3. domnívá se, že úsporná opatření přijatá v 
některých evropských zemích mají 
negativní dopad na průmyslové struktury, 
což s sebou přináší pokles v investování a 
skutečnost, že výrobci získávají obtížněji 
úvěr, a nárůst nezaměstnanosti;

Or. es

Pozměňovací návrh 33
Anne Sander
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Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že úsporná opatření přijatá
v některých evropských zemích mají
negativní dopad na průmyslové struktury, 
což s sebou přináší pokles v investování a 
skutečnost, že výrobci získávají obtížněji 
úvěr.

3. domnívá se, že v některých evropských 
zemích má krize negativní dopad na 
průmyslové struktury, což s sebou přináší 
pokles v investování a skutečnost, že 
výrobci získávají obtížněji úvěr;

Or. fr

Pozměňovací návrh 34
Aldo Patriciello

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že úsporná opatření přijatá v 
některých evropských zemích mají 
negativní dopad na průmyslové struktury, 
což s sebou přináší pokles v investování a 
skutečnost, že výrobci získávají obtížněji 
úvěr.

3. domnívá se, že úsporná opatření přijatá v 
některých evropských zemích mají 
negativní dopad na průmyslové struktury, 
což s sebou přináší pokles v investování a 
skutečnost, že výrobci v tomto odvětví
získávají obtížněji úvěr;

Or. it

Pozměňovací návrh 35
Barbara Kappel

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zastává názor, že roztříštěnost 
finančního trhu, averze evropských 
podniků vůči riziku a opatrný přístup k 
inovacím brzdí tvorbu pracovních míst a 
růst;
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Or. de

Pozměňovací návrh 36
Evžen Tošenovský

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že všechny nové projekty a 
investice podporované prostředky z fondů 
EU by měly mít ustanovení o 
zaměstnávání, které zahrnuje povinnost 
vytvářet nová a bezpečná pracovní místa;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že všechny nové projekty a 
investice podporované prostředky z fondů 
EU by měly mít ustanovení o 
zaměstnávání, které zahrnuje povinnost 
vytvářet nová a bezpečná pracovní místa;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Constanze Krehl, Theresa Griffin

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že všechny nové projekty a 
investice podporované prostředky z fondů 
EU by měly mít ustanovení o 
zaměstnávání, které zahrnuje povinnost 
vytvářet nová a bezpečná pracovní místa;

4. zdůrazňuje, že jedním z nejdůležitějších 
cílů je vytváření nových a důstojných 
pracovních míst pomocí nástrojů politiky 
soudržnosti; proto zdůrazňuje, že členské 
státy při provádění svých operačních 
programů v současném finančním období 
zaměří své politiky na vytváření 
důstojných pracovních míst s cílem 
přijmout opatření směřující k vymýcení 
vysoké nezaměstnanosti mladých lidí a 
umožnit regionům rozvíjet zdravá a 
udržitelná hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Ernest Maragall
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že všechny nové projekty a 
investice podporované prostředky z fondů 
EU by měly mít ustanovení o 
zaměstnávání, které zahrnuje povinnost 
vytvářet nová a bezpečná pracovní místa;

4. domnívá se, že všechny nové projekty a 
investice podporované prostředky z fondů 
EU by měly mít ustanovení o 
zaměstnávání, které zahrnuje povinnost 
vytvářet nová a bezpečná pracovní místa; 
připomíná, že veškeré investice a projekty 
by měly posilovat ochranu životního 
prostředí, především s cílem podporovat 
obnovitelné zdroje energie a opatření v 
oblasti energetické účinnosti; připomíná, 
že světový trh s výrobky a službami 
šetrnými k životnímu prostředí se podle 
odhadů do roku 2020 téměř zdvojnásobí, 
což představuje přibližně 2 biliony EUR 
ročně1a;

__________________
1a Zpráva o počtu pracovních míst 
závislých na zlepšování životního 
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prostředí a účinnosti zdrojů, s. 9. 
http://ec.europa.eu/environment/enveco/jo
bs/pdf/jobs.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že všechny nové projekty a 
investice podporované prostředky z fondů 
EU by měly mít ustanovení o 
zaměstnávání, které zahrnuje povinnost 
vytvářet nová a bezpečná pracovní místa;

4. domnívá se, že všechny nové projekty a 
investice politiky soudržnosti jsou 
zaměřeny na maximální výsledky a 
dopady, a respektuje nový výkonnostní 
rámec s cílem posílit inteligentní a 
udržitelný růst podporující začlenění;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Barbara Kappel

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že všechny nové projekty a 
investice podporované prostředky z fondů 
EU by měly mít ustanovení o 
zaměstnávání, které zahrnuje povinnost 
vytvářet nová a bezpečná pracovní místa;

4. domnívá se, že všechny nové projekty a 
investice podporované prostředky z fondů 
EU by měly mít jako jeden ze svých cílů 
stanoveno vytváření nových pracovních 
míst, avšak z právních a ekonomických 
důvodů odmítá zavedení povinného 
používání ustanovení o zaměstnávání1a;

__________________
1a Ustanovení o zaměstnání by vedlo 
přímo k vytěsnění a odklonění investic z 
dlouhodobých projektů na krátkodobé 
spekulace. 
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Or. de

Pozměňovací návrh 42
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že všechny nové projekty a 
investice podporované prostředky z fondů 
EU by měly mít ustanovení o 
zaměstnávání, které zahrnuje povinnost 
vytvářet nová a bezpečná pracovní místa;

4. vítá skutečnost, že nové projekty a 
investice podporované prostředky z fondů 
EU v období 2014–2020 umožní vytvářet 
nová pracovní místa vysoké kvality;

Or. fr

Pozměňovací návrh 43
Nadine Morano

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že všechny nové projekty a 
investice podporované prostředky z fondů 
EU by měly mít ustanovení o 
zaměstnávání, které zahrnuje povinnost 
vytvářet nová a bezpečná pracovní místa;

4. domnívá se, že všechny nové projekty a 
investice podporované prostředky z fondů 
EU by měly být doprovázeny 
ustanoveními na podporu zaměstnanosti 
na místní úrovni;

Or. fr

Pozměňovací návrh 44
Davor Ivo Stier

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že všechny nové projekty a 
investice podporované prostředky z fondů 
EU by měly mít ustanovení o 
zaměstnávání, které zahrnuje povinnost 
vytvářet nová a bezpečná pracovní místa;

4. domnívá se, že projekty a investice 
podporované prostředky z fondů EU by 
měly být zaměřeny na vytváření nových 
pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že všechny nové projekty a 
investice podporované prostředky z fondů 
EU by měly mít ustanovení o
zaměstnávání, které zahrnuje povinnost 
vytvářet nová a bezpečná pracovní místa;

4. domnívá se, že všechny nové projekty a 
investice podporované prostředky z fondů 
EU by měly mít ustanovení o lokálním 
zaměstnávání, které zahrnuje povinnost 
vytvářet nová a bezpečná pracovní místa, 
která by měla být obsazována zaměstnanci 
na místní úrovni;

Or. fr

Pozměňovací návrh 46
Herbert Reul

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že všechny nové projekty a 
investice podporované prostředky z fondů 
EU by měly mít ustanovení o 
zaměstnávání, které zahrnuje povinnost 
vytvářet nová a bezpečná pracovní místa;

4. domnívá se, že nové projekty a investice 
podporované prostředky z fondů EU by 
měly být, je-li to možné, od základu 
zaměřeny na vytváření nových a 
bezpečných pracovních míst;

Or. de
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Pozměňovací návrh 47
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. domnívá se, že všechny nové projekty a 
investice podporované prostředky z fondů 
EU by měly mít ustanovení o 
zaměstnávání, které zahrnuje povinnost 
vytvářet nová a bezpečná pracovní místa;

4. domnívá se, že všechny nové projekty a 
investice podporované prostředky z fondů 
EU by měly mít ustanovení o 
zaměstnávání, které zahrnuje povinnost 
vytvářet nová a bezpečná pracovní místa; 
domnívá se, že k tomu účelu by měly 
investice na prvním místě směřovat na 
výnosné a produktivní projekty;

Or. fr

Pozměňovací návrh 48
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. upozorňuje, že je nezbytné poskytovat 
větší podporu především mikropodnikům, 
malým a středním podnikům (MMSP) a 
zaměstnaneckým družstvům, a posílit tak 
jejich produktivitu v rámci stabilního 
podnikatelského prostředí, minimalizovat 
efekt dominantního postavení na trhu, 
jemuž se těší velké společnosti a 
korporace, a pomoci MMSP a 
zaměstnaneckým družstvům v jejich 
zakládání a růstu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 49
Paul Tang

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že je důležité soustředit 
investice EU na tematické priority, jako 
jsou výzkum a inovace, digitální agenda, 
podpora malých a středních podniků a 
nízkouhlíkové hospodářství, s cílem 
dosáhnout maximálního dopadu investic 
na hospodářský růst a vytváření 
pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Antonio Tajani, Henna Virkkunen

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vítá návrh na vytvoření unie 
kapitálových trhů a považuje jej za 
důležitý nástroj, který doplní investiční 
plán pro Evropu a usnadní přístup 
malých a středních podniků k úvěrům, 
neboť vytvoří a vybuduje zdroj 
financování, jež bude alternativou 
bankovních úvěrů, mimo jiné zlepšením 
prvotních veřejných nabídek;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Barbara Kappel

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zastává názor, že neúčinná vnitřní 
struktura nákladů způsobená neúspěšným 
prováděním strukturálních reforem 
odrazuje soukromé investory;

Or. de

Pozměňovací návrh 52
Antonio Tajani, Henna Virkkunen

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. vyzývá k urychlenému zavedení a 
využívání unie kapitálových trhů, která 
podnítí průmyslovou činnost k rozvíjení 
evropských trhů soukromých investic a 
podpoří čerpání dlouhodobých 
investičních fondů. Úspěšné zavedení unie 
kapitálových trhů sníží roztříštěnost 
finančních trhů EU, a přispěje tak ke 
snížení nákladů na financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Paul Tang

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že investice by se měly 
zaměřit na oblasti, které mohou mít 
multiplikační účinky na zaměstnanost a 
růst, jako jsou investice do inovací či 
vzdělávání;
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Or. en

Pozměňovací návrh 54
Paul Tang

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. zdůrazňuje význam regionálního
financování pro malé a střední podniky, 
které jsou na regionální úrovni hnací 
silou pro vytváření pracovních míst, 
inteligentní růst a digitální a 
nízkouhlíkové hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Paul Tang

Návrh stanoviska
Bod 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4d. podtrhuje skutečnost, že financování v 
rámci politiky soudržnosti je důležité pro 
přechod na nízkouhlíkové hospodářství a 
pro dosažení cílů v oblasti snižování emisí 
CO2 do roku 2020 a 2030, energetické 
účinnosti a obnovitelných zdrojů energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Paul Tang

Návrh stanoviska
Bod 4 e (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4e. konstatuje, že podávání zpráv o 
projektech financovaných z fondů EU se 
obvykle soustředí na dodržování pravidel 
a předpisů, nikoli na dosažené účinky, což 
způsobuje nedostatek informací o 
účinnosti dotací EU; zdůrazňuje, že v 
tomto ohledu je důležité systematicky 
shromažďovat informace o dopadu 
finančních prostředků EU, a to s cílem 
posílit dopad výdajů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Evžen Tošenovský

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá ke zvýšení míry sociálních a 
veřejných investic, bez kterých nebude 
možno dosáhnout cíle spočívajícího ve 
zvýšení příspěvku průmyslu až na 20 % 
HDP do roku 2020; připomíná, že veškeré 
investice a projekty by měly posílit 
ochranu životního prostředí.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno, Mara Bizzotto

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá ke zvýšení míry sociálních a 
veřejných investic, bez kterých nebude 

vypouští se
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možno dosáhnout cíle spočívajícího ve 
zvýšení příspěvku průmyslu až na 20 % 
HDP do roku 2020; připomíná, že veškeré 
investice a projekty by měly posílit 
ochranu životního prostředí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 59
Ernest Maragall
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá ke zvýšení míry sociálních a 
veřejných investic, bez kterých nebude 
možno dosáhnout cíle spočívajícího ve 
zvýšení příspěvku průmyslu až na 20 % 
HDP do roku 2020; připomíná, že veškeré 
investice a projekty by měly posílit 
ochranu životního prostředí.

5. uznává klíčový význam výzkumu a 
vývoje pro plnění cílů politiky soudržnosti, 
pročež jednoznačně podporuje přístup k 
výzkumu a vývoji založený na „relativní 
inovaci“, neboť upřednostňuje snižování 
rozdílů v oblasti inovací v rámci Unie; 
žádá o podrobnější objasnění koncepce 
inteligentní specializace, která může 
posílit konkurenceschopnost regionů EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Gerben-Jan Gerbrandy, Fredrick Federley

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá ke zvýšení míry sociálních a 
veřejných investic, bez kterých nebude 
možno dosáhnout cíle spočívajícího ve 
zvýšení příspěvku průmyslu až na 20 % 
HDP do roku 2020; připomíná, že veškeré 
investice a projekty by měly posílit 
ochranu životního prostředí.

5. zdůrazňuje význam účinného využívání 
fondů soudržnosti, které umožní 
maximalizovat jejich dopad při plnění cílů 
strategie Evropa 2020, zejména co se týče 
podpory malých a středních podniků, 
výzkumu a inovací a zmírňování změny 
klimatu; připomíná, že politika 
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soudržnosti by měla být využívána jako 
investiční nástroj a měla by jít ruku v ruce 
s politikou vnitrostátních a regionálních 
reforem;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Barbara Kappel

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá ke zvýšení míry sociálních a 
veřejných investic, bez kterých nebude 
možno dosáhnout cíle spočívajícího ve 
zvýšení příspěvku průmyslu až na 20 % 
HDP do roku 2020; připomíná, že veškeré 
investice a projekty by měly posílit 
ochranu životního prostředí.

5. vyzývá k vytvoření stabilního prostředí 
pro soukromé investory v oblastech 
dopravy, strategické infrastruktury, 
inovací, výzkumu a vývoje, bez kterých 
nebude možno dosáhnout cíle 
spočívajícího ve zvýšení příspěvku 
průmyslu až na 20 % HDP do roku 2020; 
vyzývá k nalezení odpovídající rovnováhy 
mezi cíli v oblasti reindustrializace a 
v oblasti ochrany životního prostředí a 
klimatu;

Or. de

Pozměňovací návrh 62
Paul Tang

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá ke zvýšení míry sociálních a 
veřejných investic, bez kterých nebude 
možno dosáhnout cíle spočívajícího ve 
zvýšení příspěvku průmyslu až na 20 % 
HDP do roku 2020; připomíná, že veškeré 
investice a projekty by měly posílit 
ochranu životního prostředí.

5. vyzývá ke zvýšení míry sociálních a 
veřejných investic, bez kterých nebude 
možno dosáhnout cíle spočívajícího ve 
zvýšení příspěvku průmyslu až na 20 % 
HDP do roku 2020; připomíná, že veškeré 
investice a projekty by měly posílit 
ochranu životního prostředí; vítá nový 
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Evropský fond pro strategické investice; 
vyzývá Komisi, aby zkoordinovala výdaje 
Evropského fondu pro strategické 
investice se stávajícími příděly z rozpočtu 
politiky soudržnosti, a v maximální míře 
tak využila potenciálu pákového efektu;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Renato Soru

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá ke zvýšení míry sociálních a 
veřejných investic, bez kterých nebude 
možno dosáhnout cíle spočívajícího ve 
zvýšení příspěvku průmyslu až na 20 % 
HDP do roku 2020; připomíná, že veškeré 
investice a projekty by měly posílit
ochranu životního prostředí.

5. vyzývá ke zvýšení míry sociálních a 
veřejných investic, bez kterých nebude 
možno dosáhnout cíle spočívajícího ve 
zvýšení příspěvku průmyslu až na 20 % 
HDP do roku 2020; připomíná, že veškeré 
investice a projekty by měly posílit 
ochranu životního prostředí; nadále 
zastává názor, že investiční úsilí by se 
mělo zaměřit na inovativní odvětví, která 
mají klíčový význam pro vytváření 
podmínek pro trvale udržitelný zelený 
růst;

Or. it

Pozměňovací návrh 64
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá ke zvýšení míry sociálních a 
veřejných investic, bez kterých nebude 
možno dosáhnout cíle spočívajícího ve 
zvýšení příspěvku průmyslu až na 20 % 

5. vyzývá ke zvýšení míry investic do 
špičkových odvětví průmyslu a do 
modernizace a digitalizace tradičních 
průmyslových odvětví, bez kterých nebude 
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HDP do roku 2020; připomíná, že veškeré
investice a projekty by měly posílit
ochranu životního prostředí.

možno dosáhnout cíle spočívajícího ve 
zvýšení příspěvku průmyslu až na 20 % 
HDP do roku 2020; připomíná, že investice 
a projekty by měly rovněž přispívat k 
ochraně životního prostředí a k obnovení 
udržitelného růstu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 65
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá ke zvýšení míry sociálních a 
veřejných investic, bez kterých nebude 
možno dosáhnout cíle spočívajícího ve 
zvýšení příspěvku průmyslu až na 20 % 
HDP do roku 2020; připomíná, že veškeré 
investice a projekty by měly posílit 
ochranu životního prostředí.

5. vyzývá k vytvoření stabilnějšího a 
lepšího regulačního prostředí na úrovni 
členských států a EU, aby EU byla 
přitažlivějším místem zejména pro 
soukromé investice, bez kterých nebude 
možno dosáhnout cíle spočívajícího ve 
zvýšení příspěvku průmyslu až na 20 % 
HDP do roku 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Nadine Morano

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá ke zvýšení míry sociálních a 
veřejných investic, bez kterých nebude 
možno dosáhnout cíle spočívajícího ve 
zvýšení příspěvku průmyslu až na 20 % 
HDP do roku 2020; připomíná, že veškeré 
investice a projekty by měly posílit 
ochranu životního prostředí.

5. vyzývá ke zvýšení míry sociálních a 
veřejných investic, bez kterých nebude 
možno dosáhnout cíle spočívajícího ve 
zvýšení příspěvku průmyslu až na 20 % 
HDP do roku 2020; připomíná, že veškeré 
investice a projekty by měly posílit 
ochranu životního prostředí; připomíná
také, že není možné, aby veškeré tyto 
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investice a projekty byly financovány 
výhradně na úvěr nebo aby ohrozily 
harmonogramy snižování veřejného 
dluhu a schodků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 67
Ivan Jakovčić

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá ke zvýšení míry sociálních a 
veřejných investic, bez kterých nebude 
možno dosáhnout cíle spočívajícího ve 
zvýšení příspěvku průmyslu až na 20 % 
HDP do roku 2020; připomíná, že veškeré 
investice a projekty by měly posílit 
ochranu životního prostředí.

5. vyzývá ke zvýšení míry sociálních a 
koordinovaných veřejných investic
členských států a orgánů na místní a 
regionální úrovni, bez kterých nebude 
možno dosáhnout cíle spočívajícího ve 
zvýšení příspěvku průmyslu až na 20 % 
HDP do roku 2020; připomíná, že veškeré 
investice a projekty by měly posílit 
ochranu životního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá ke zvýšení míry sociálních a 
veřejných investic, bez kterých nebude 
možno dosáhnout cíle spočívajícího ve 
zvýšení příspěvku průmyslu až na 20 % 
HDP do roku 2020; připomíná, že veškeré 
investice a projekty by měly posílit 
ochranu životního prostředí.

5. vyzývá ke zvýšení míry sociálních a 
veřejných investic států, bez kterých 
nebude možno dosáhnout cíle 
spočívajícího ve zvýšení příspěvku 
průmyslu až na 20 % HDP do roku 2020; 
připomíná, že veškeré investice a projekty 
by měly posílit ochranu životního 
prostředí;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 69
Herbert Reul

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá ke zvýšení míry sociálních a
veřejných investic, bez kterých nebude 
možno dosáhnout cíle spočívajícího ve 
zvýšení příspěvku průmyslu až na 20 % 
HDP do roku 2020; připomíná, že veškeré 
investice a projekty by měly posílit 
ochranu životního prostředí.

5. vyzývá ke zvýšení míry veřejných a 
soukromých investic, bez kterých nebude 
možno dosáhnout cíle spočívajícího ve 
zvýšení příspěvku průmyslu až na 20 % 
HDP do roku 2020; připomíná, že veškeré 
investice a projekty by měly posílit 
konkurenceschopnost;

Or. de

Pozměňovací návrh 70
Csaba Molnár

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá ke zvýšení míry sociálních a 
veřejných investic, bez kterých nebude 
možno dosáhnout cíle spočívajícího ve 
zvýšení příspěvku průmyslu až na 20 % 
HDP do roku 2020; připomíná, že veškeré 
investice a projekty by měly posílit 
ochranu životního prostředí.

5. vyzývá ke zvýšení míry sociálních a 
veřejných investic, bez kterých nebude 
možno dosáhnout cíle spočívajícího ve 
zvýšení příspěvku průmyslu až na 20 % 
HDP do roku 2020; připomíná, že veškeré 
investice a projekty by měly přispívat k 
plnění cílů v oblasti ochrany životního 
prostředí;

Or. hu

Pozměňovací návrh 71
Aldo Patriciello
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá ke zvýšení míry sociálních a 
veřejných investic, bez kterých nebude 
možno dosáhnout cíle spočívajícího ve 
zvýšení příspěvku průmyslu až na 20 % 
HDP do roku 2020; připomíná, že veškeré
investice a projekty by měly posílit 
ochranu životního prostředí.

5. vyzývá ke zvýšení míry sociálních a 
veřejných investic, bez kterých téměř 
nebude možno dosáhnout cíle 
spočívajícího ve zvýšení příspěvku 
průmyslu až na 20 % HDP do roku 2020; 
připomíná, že investice a projekty by měly 
posílit ochranu životního prostředí;

Or. it

Pozměňovací návrh 72
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vyzývá ke zvýšení míry sociálních a 
veřejných investic, bez kterých nebude 
možno dosáhnout cíle spočívajícího ve 
zvýšení příspěvku průmyslu až na 20 % 
HDP do roku 2020; připomíná, že veškeré 
investice a projekty by měly posílit 
ochranu životního prostředí.

5. vyzývá ke zvýšení míry sociálních a 
veřejných investic, především v oblasti 
výzkumu a vývoje, bez kterých nebude 
možno dosáhnout cíle spočívajícího ve 
zvýšení příspěvku průmyslu až na 20 % 
HDP do roku 2020; připomíná, že veškeré 
investice a projekty by měly posílit 
ochranu životního prostředí a podpořit 
udržitelný rozvoj;

Or. fr

Pozměňovací návrh 73
Zigmantas Balčytis

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. kritizuje skutečnost, že při přidělování 
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prostředků z fondů EU je důraz kladen 
pouze na výdaje a na dodržování 
administrativních pravidel, nikoli na 
dosažené konkrétní výsledky, což je 
příčinou toho, že nelze řádně posoudit 
dopad financování EU ani určit opatření, 
která by nejúčinněji podpořila 
hospodářský rozvoj regionů EU;

Or. lt

Pozměňovací návrh 74
Nicolas Bay, Gianluca Buonanno

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. žádá o průmyslovou strategii, která 
bude zahrnovat řešení nezaměstnanosti a 
zajištění většího růstu, více pracovních 
míst a posílení práv pracovníků, přístup 
ke zdravotní péči a vzdělání, jako jeden 
z prostředků k dosažení hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti, která je v 
EU zapotřebí; domnívá se, že hlavním 
cílem by měl být udržitelný rozvoj a 
vysoká životní úroveň spolu s prosperitou 
a zajištěním důstojné práce pro všechny.

vypouští se

(Vytvoření takové strategie nemůže být 
součástí pravomocí EU, zejména s ohledem 
na to, že EU se i nadále dogmaticky staví 
proti protekcionistickým opatřením, o něž 
je žádáno.)

Or. fr

Pozměňovací návrh 75
Henna Virkkunen, Antonio Tajani, Krišjānis Kariņš

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. žádá o průmyslovou strategii, která bude 
zahrnovat řešení nezaměstnanosti a 
zajištění většího růstu, více pracovních 
míst a posílení práv pracovníků, přístup 
ke zdravotní péči a vzdělání, jako jeden 
z prostředků k dosažení hospodářské,
sociální a územní soudržnosti, která je v 
EU zapotřebí; domnívá se, že hlavním 
cílem by měl být udržitelný rozvoj a 
vysoká životní úroveň spolu s prosperitou 
a zajištěním důstojné práce pro všechny.

6. žádá o průmyslovou strategii, jejímž 
hlavním cílem by mělo být řešení 
nezaměstnanosti a zajištění 
konkurenceschopnosti, růstu a vyššího 
počtu pracovních míst.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Evžen Tošenovský

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. žádá o průmyslovou strategii, která bude 
zahrnovat řešení nezaměstnanosti a 
zajištění většího růstu, více pracovních 
míst a posílení práv pracovníků, přístup 
ke zdravotní péči a vzdělání, jako jeden 
z prostředků k dosažení hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti, která je v 
EU zapotřebí; domnívá se, že hlavním 
cílem by měl být udržitelný rozvoj a 
vysoká životní úroveň spolu s prosperitou 
a zajištěním důstojné práce pro všechny.

6. žádá o průmyslovou strategii, která bude 
zahrnovat řešení nezaměstnanosti a 
zajištění většího růstu a více pracovních 
míst, jako jeden z prostředků k dosažení 
hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, která je v EU zapotřebí.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Barbara Kappel

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. žádá o průmyslovou strategii, která bude 
zahrnovat řešení nezaměstnanosti a 
zajištění většího růstu, více pracovních 
míst a posílení práv pracovníků, přístup ke 
zdravotní péči a vzdělání, jako jeden 
z prostředků k dosažení hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti, která je v 
EU zapotřebí; domnívá se, že hlavním 
cílem by měl být udržitelný rozvoj a 
vysoká životní úroveň spolu s prosperitou a 
zajištěním důstojné práce pro všechny.

6. žádá o strategii reindustrializace 
Evropy, která bude bez použití fiskálních 
stimulačních opatření a bez vzniku rizika 
vytěsnění zahrnovat řešení 
nezaměstnanosti a zajištění většího růstu, 
více pracovních míst, přístup ke zdravotní 
péči a vzdělání, jako jeden z prostředků k 
dosažení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, která je v EU zapotřebí; 
domnívá se, že hlavním cílem by měl být 
udržitelný rozvoj a vysoká životní úroveň 
spolu s prosperitou a zajištěním důstojné 
práce pro všechny.

Or. de

Pozměňovací návrh 78
Rolandas Paksas

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. žádá o průmyslovou strategii, která bude 
zahrnovat řešení nezaměstnanosti a 
zajištění většího růstu, více pracovních 
míst a posílení práv pracovníků, přístup ke 
zdravotní péči a vzdělání, jako jeden 
z prostředků k dosažení hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti, která je v 
EU zapotřebí; domnívá se, že hlavním 
cílem by měl být udržitelný rozvoj a 
vysoká životní úroveň spolu s prosperitou a
zajištěním důstojné práce pro všechny.

6. žádá o průmyslovou strategii, která bude 
zahrnovat řešení nezaměstnanosti a 
zajištění většího růstu, více pracovních 
míst a posílení práv pracovníků, přístup ke 
zdravotní péči a vzdělání, jako jeden 
z prostředků k dosažení hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti, která je v 
EU zapotřebí, a dále ochranu základních 
práv jednotlivců a zachování rovnováhy 
mezi hospodářskými a sociálními cíli; 
domnívá se, že hlavním cílem by měl být 
udržitelný rozvoj a vysoká životní úroveň 
spolu s prosperitou a zajištěním důstojné 
práce a důstojné odměny pro všechny.

Or. lt
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Pozměňovací návrh 79
José Blanco López

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. žádá o průmyslovou strategii, která bude 
zahrnovat řešení nezaměstnanosti a 
zajištění většího růstu, více pracovních 
míst a posílení práv pracovníků, přístup ke 
zdravotní péči a vzdělání, jako jeden 
z prostředků k dosažení hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti, která je v 
EU zapotřebí; domnívá se, že hlavním 
cílem by měl být udržitelný rozvoj a 
vysoká životní úroveň spolu s prosperitou a 
zajištěním důstojné práce pro všechny.

6. žádá o průmyslovou strategii, která bude 
zahrnovat řešení nezaměstnanosti a 
zajištění většího růstu, více pracovních 
míst a posílení práv pracovníků, přístup ke 
zdravotní péči a vzdělání, jako jeden 
z prostředků k dosažení hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti, která je v 
EU zapotřebí, a která bude věnovat 
zvláštní pozornost oblastem zasaženým 
vylidňováním a stárnutím; domnívá se, že 
hlavním cílem by měl být udržitelný rozvoj 
a vysoká životní úroveň spolu s prosperitou 
a zajištěním důstojné práce pro všechny.

Or. es

Pozměňovací návrh 80
Nadine Morano

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. žádá o průmyslovou strategii, která bude 
zahrnovat řešení nezaměstnanosti a 
zajištění většího růstu, více pracovních 
míst a posílení práv pracovníků, přístup ke 
zdravotní péči a vzdělání, jako jeden 
z prostředků k dosažení hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti, která je v 
EU zapotřebí; domnívá se, že hlavním 
cílem by měl být udržitelný rozvoj a 
vysoká životní úroveň spolu s prosperitou a 
zajištěním důstojné práce pro všechny.

6. žádá o průmyslovou strategii, která bude 
zahrnovat řešení nezaměstnanosti a 
zajištění většího růstu, více pracovních 
míst a posílení sociálního dialogu, přístup 
ke zdravotní péči a vzdělání, jako jeden 
z prostředků k dosažení hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti, která je v 
EU zapotřebí; domnívá se, že hlavním 
cílem by měl být udržitelný rozvoj a 
vysoká životní úroveň spolu s prosperitou a 
zajištěním osobního rozvoje pro všechny, a 
to v pracovním i soukromém životě.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 81
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. žádá o průmyslovou strategii, která bude 
zahrnovat řešení nezaměstnanosti a 
zajištění většího růstu, více pracovních 
míst a posílení práv pracovníků, přístup ke 
zdravotní péči a vzdělání, jako jeden 
z prostředků k dosažení hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti, která je v 
EU zapotřebí; domnívá se, že hlavním 
cílem by měl být udržitelný rozvoj a 
vysoká životní úroveň spolu s prosperitou a 
zajištěním důstojné práce pro všechny.

6. žádá o průmyslovou strategii, která bude 
zahrnovat řešení nezaměstnanosti a 
zajištění většího růstu, více pracovních 
míst a posílení práv pracovníků, lepší 
pracovní podmínky a podporu opatření, 
jež zajistí bezpečnost a přístup ke zdravotní 
péči a vzdělání, jako jeden z prostředků k 
dosažení hospodářské, sociální a územní 
soudržnosti, která je v EU zapotřebí; 
domnívá se, že hlavním cílem by měl být 
udržitelný rozvoj a vysoká životní úroveň 
spolu s prosperitou a zajištěním důstojné 
práce pro všechny.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Aldo Patriciello

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. žádá o průmyslovou strategii, která bude 
zahrnovat řešení nezaměstnanosti a 
zajištění většího růstu, více pracovních 
míst a posílení práv pracovníků, přístup ke 
zdravotní péči a vzdělání, jako jeden 
z prostředků k dosažení hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti, která je v 
EU zapotřebí; domnívá se, že hlavním 
cílem by měl být udržitelný rozvoj a 
vysoká životní úroveň spolu s prosperitou a 
zajištěním důstojné práce pro všechny.

6. žádá o průmyslovou strategii, která bude 
zahrnovat řešení nezaměstnanosti a 
zajištění většího růstu a pracovních míst 
a ochranu práv pracovníků a zaručí
přístup ke zdravotní péči a vzdělání, s 
cílem ve větší míře provádět a 
uskutečňovat hospodářskou, sociální a 
územní soudržnost; domnívá se, že 
hlavním cílem by měl být udržitelný rozvoj 
a vysoká životní úroveň spolu s prosperitou 
a zajištěním důstojné práce pro všechny.
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Or. it

Pozměňovací návrh 83
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. žádá o průmyslovou strategii, která bude 
zahrnovat řešení nezaměstnanosti a 
zajištění většího růstu, více pracovních 
míst a posílení práv pracovníků, přístup ke 
zdravotní péči a vzdělání, jako jeden 
z prostředků k dosažení hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti, která je v 
EU zapotřebí; domnívá se, že hlavním 
cílem by měl být udržitelný rozvoj a 
vysoká životní úroveň spolu s prosperitou a 
zajištěním důstojné práce pro všechny.

6. žádá o průmyslovou strategii, která bude 
vycházet ze situace jednotlivých států a 
zahrnovat řešení nezaměstnanosti a 
zajištění většího růstu, více pracovních 
míst a posílení práv pracovníků, přístup ke 
zdravotní péči a vzdělání, jako jeden 
z prostředků k dosažení hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti, která je 
zapotřebí; domnívá se, že hlavním cílem by 
měl být udržitelný rozvoj a vysoká životní 
úroveň spolu s prosperitou a zajištěním 
důstojné práce pro všechny.

Or. fr

Pozměňovací návrh 84
Davor Ivo Stier

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. žádá o průmyslovou strategii, která bude 
zahrnovat řešení nezaměstnanosti a 
zajištění většího růstu, více pracovních 
míst a posílení práv pracovníků, přístup ke 
zdravotní péči a vzdělání, jako jeden 
z prostředků k dosažení hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti, která je v 
EU zapotřebí; domnívá se, že hlavním 
cílem by měl být udržitelný rozvoj a
vysoká životní úroveň spolu s prosperitou a 
zajištěním důstojné práce pro všechny.

6. žádá o průmyslovou strategii, která bude 
zahrnovat řešení nezaměstnanosti a 
zajištění většího růstu, více pracovních 
míst a posílení práv pracovníků, přístup ke 
zdravotní péči a vzdělání, jako jeden 
z prostředků k dosažení hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti, která je v 
EU zapotřebí; domnívá se, že hlavním 
cílem by měl být udržitelný rozvoj, vysoká 
životní úroveň a zajištění důstojnosti všech 
lidských bytostí spolu s prosperitou a 
zajištěním důstojné práce pro všechny.



AM\1046267CS.doc 43/46 PE546.684v01-00

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Jean-Luc Schaffhauser, Nicolas Bay

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. žádá o průmyslovou strategii, která bude 
zahrnovat řešení nezaměstnanosti a 
zajištění většího růstu, více pracovních 
míst a posílení práv pracovníků, přístup ke 
zdravotní péči a vzdělání, jako jeden 
z prostředků k dosažení hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti, která je v 
EU zapotřebí; domnívá se, že hlavním 
cílem by měl být udržitelný rozvoj a 
vysoká životní úroveň spolu s prosperitou a 
zajištěním důstojné práce pro všechny.

6. žádá o průmyslovou strategii, která bude 
založena na životaschopných 
dlouhodobých projektech a bude 
zahrnovat řešení nezaměstnanosti a zjištění 
většího růstu, více pracovních míst 
a posílení práv pracovníků, přístup ke 
zdravotní péči a vzdělání, jako jeden 
z prostředků k dosažení hospodářské, 
sociální a územní soudržnosti, která je v 
EU zapotřebí; domnívá se, že hlavním 
cílem by měl být udržitelný rozvoj a 
vysoká životní úroveň spolu s prosperitou a 
zajištěním důstojné práce pro všechny.

Or. fr

Pozměňovací návrh 86
Constanze Krehl, Theresa Griffin

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že má-li být možné 
provádět inovační a produktivní 
výzkumné činnosti, je nutné dále navýšit 
finanční prostředky na výzkum a vývoj; 
žádá proto o lepší sladění stávajících 
opatření v oblasti financování, tj. 
evropských strukturálních a investičních 
fondů a prostředků z programu Horizont 
2020, jak stanoví nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013.
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Or. en

Pozměňovací návrh 87
Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, João Ferreira, Marisa Matias

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. žádá, aby byl přímo podporován pevný 
růst a udržitelný rozvoj mikropodniků a 
malých a středních podniků s cílem zvýšit 
produktivitu práce a účinnost využívání 
zdrojů a udržet krok s rozvíjející se 
společností založenou na znalostech a s 
rozvojem, který vychází z vyváženého 
hospodářského růstu, zejména v 
členských státech, v nichž měla krize větší 
dopad, co se týče zániku mikropodniků a 
malých a středních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Csaba Molnár

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá členské státy, aby urychlily 
program záruk pro mladé lidi, jelikož 
nepřiměřeně vysoký počet mladých lidí na 
počátku své kariéry nemohl kvůli krizi 
nalézt pracovní místo a jelikož 
nezaměstnanost mladých lidí v polovině 
regionů dosáhla znepokojivých rozměrů;

Or. hu
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Pozměňovací návrh 89
Csaba Molnár

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. žádá o sestavení zvláštního programu, 
který v rámci finančních prostředků na 
soudržnost pomůže nejvíce 
znevýhodněným regionům vyrovnat jejich 
deficit a zahrne cílené investice, odborné 
vzdělávání, vytváření pracovních míst a 
rozvoj meziměstské dopravy; podotýká, že 
v regionech, jejichž počet obyvatel klesá, 
nebude možné dosáhnout cílů strategie 
Evropa 2020;

Or. hu

Pozměňovací návrh 90
Barbara Kappel

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. žádá, aby byl investiční plán využit k 
podpoře úsilí o dokončení vnitřního trhu v 
oblastech financí, telekomunikací, 
energetiky, dopravy a služeb.

Or. de

Pozměňovací návrh 91
Barbara Kappel

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. v zájmu zlepšení situace v oblasti 
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zaměstnanosti žádá, aby byly při přípravě 
právních předpisů a nařízení řádně 
zohledňovány potřeby malých a středních 
podniků a aby byl podnikům bez ohledu 
na jejich velikost usnadněn přístup k 
úvěrům, neboť vytvářejí pracovní místa.

Or. de

Pozměňovací návrh 92
Barbara Kappel

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. v zájmu zlepšení situace v oblasti 
inovací, předávání poznatků a myšlenek, 
konkurenceschopnosti a inovačních 
schopností evropských podniků žádá o 
dokončení digitálního vnitřního trhu.

Or. de


