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Pozměňovací návrh 1
Paul Rübig, Maria Spyraki

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 
26. listopadu o revizi pokynů Komise k 
posouzení dopadů právních předpisů a 
úloze testu dopadů na malé a střední 
podniky1a,

__________________
1a Přijaté texty, P8_TA(2014)0069.

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Jeppe Kofod

Návrh usnesení
Právní východisko 4 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise o účinném 
využívání zdrojů ve stavebnictví 
(COM(2014)0445),

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Jeppe Kofod

Návrh usnesení
Právní východisko 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na průzkum Eurobarometr na – s ohledem na průzkum Eurobarometr na 
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téma malé a střední podniky, účinné 
využívání zdrojů a zelené trhy (bleskový 
průzkum Eurobarometr 342) a na průzkum 
Eurobarometr na téma úloha veřejné 
podpory při uvádění inovací na trh 
(bleskový průzkum Eurobarometr 394),

téma malé a střední podniky, účinné 
využívání zdrojů a zelené trhy (bleskový 
průzkum Eurobarometr 381) a na průzkum 
Eurobarometr na téma úloha veřejné 
podpory při uvádění inovací na trh 
(bleskový průzkum Eurobarometr 394),

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 6 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise s názvem 
Zelený akční plán pro malé a střední 
podniky (COM(2014)0440 final),

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 6 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na prohlášení a politická 
doporučení Evropské platformy pro 
účinné využívání zdrojů z března 2014,

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Právní východisko 6 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise s názvem 
„Směrem k oběhovému hospodářství: 
program nulového odpadu pro Evropu“
(COM(2014)0398),

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 6 d (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise s názvem 
„Inovace pro udržitelnou budoucnost –
Akční plán pro ekologické inovace“
(COM(2011)0899),

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že více než 98 % 
evropských podniků patří do kategorie 
malých a středních podniků (MSP), 
které zajišťují více než 67 % pracovních 
míst v Unii; vzhledem k tomu, že tvoří 
páteř hospodářství Evropské unie a jsou 
důležitými hybateli dlouhodobého 

A. vzhledem k tomu, že více než 98 % 
evropských podniků patří do kategorie 
malých a středních podniků (MSP), 
které zajišťují více než 67 % pracovních 
míst v Unii; vzhledem k tomu, že tvoří 
páteř hospodářství Evropské unie a jsou 
důležitými hybateli dlouhodobého 
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hospodářského růstu v Evropě a udržitelné 
tvorby pracovních míst ve 28 členských 
státech; vzhledem k tomu, že tedy hrají 
významnou úlohu v průmyslovém 
ekosystému spolu se středně velkými a s 
nadnárodními firmami;

hospodářského růstu v Evropě a udržitelné 
tvorby pracovních míst ve 28 členských 
státech; vzhledem k tomu, že zaměstnanost 
v odvětví environmentálních produktů a 
služeb v letech 2007–2011 navzdory krizi 
vzrostla o 20 %; vzhledem k tomu, že tedy 
hrají významnou úlohu v průmyslovém 
ekosystému spolu se středně velkými a s 
nadnárodními firmami;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že více než 98 % 
evropských podniků patří do kategorie 
malých a středních podniků (MSP), 
které zajišťují více než 67 % pracovních 
míst v Unii; vzhledem k tomu, že tvoří 
páteř hospodářství Evropské unie a jsou 
důležitými hybateli dlouhodobého 
hospodářského růstu v Evropě a udržitelné 
tvorby pracovních míst ve 28 členských 
státech; vzhledem k tomu, že tedy hrají 
významnou úlohu v průmyslovém 
ekosystému spolu se středně velkými a s 
nadnárodními firmami;

A. vzhledem k tomu, že více než 98 % 
evropských podniků patří do kategorie 
malých a středních podniků (MSP), 
které zajišťují více než 67 % celkové 
zaměstnanosti v Unii a 58 % hrubé 
přidané hodnoty; vzhledem k tomu, že 
tvoří páteř hospodářství Evropské unie 
a jsou hlavními hybateli dlouhodobého 
hospodářského růstu v Evropě a udržitelné 
tvorby pracovních míst ve 28 členských 
státech; vzhledem k tomu, že tedy hrají 
významnou úlohu v průmyslovém 
ekosystému spolu se středně velkými a s 
nadnárodními firmami;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Aldo Patriciello

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že více než 98 % 
evropských podniků patří do kategorie 
malých a středních podniků (MSP), 
které zajišťují více než 67 % pracovních 
míst v Unii; vzhledem k tomu, že tvoří 
páteř hospodářství Evropské unie a jsou 
důležitými hybateli dlouhodobého 
hospodářského růstu v Evropě a udržitelné 
tvorby pracovních míst ve 28 členských 
státech; vzhledem k tomu, že tedy hrají 
významnou úlohu v průmyslovém 
ekosystému spolu se středně velkými a s 
nadnárodními firmami;

A. vzhledem k tomu, že více než 98 % 
evropských podniků patří do kategorie 
malých a středních podniků (MSP), 
které zajišťují více než 67 % pracovních 
míst v Unii; vzhledem k tomu, že tvoří 
páteř hospodářství Evropské unie, neboť
jsou považovány za důležité hybatele
dlouhodobého hospodářského růstu a 
poskytují příležitosti k udržitelné tvorbě
pracovních míst ve 28 členských státech; 
vzhledem k tomu, že malé a střední 
podniky tedy hrají klíčovou úlohu v 
průmyslovém ekosystému spolu se středně 
velkými a s nadnárodními firmami;

Or. it

Pozměňovací návrh 11
Maria Spyraki, Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že více než 98 % 
evropských podniků patří do kategorie 
malých a středních podniků (MSP), 
které zajišťují více než 67 % pracovních 
míst v Unii; vzhledem k tomu, že tvoří 
páteř hospodářství Evropské unie a jsou 
důležitými hybateli dlouhodobého 
hospodářského růstu v Evropě a udržitelné 
tvorby pracovních míst ve 28 členských 
státech; vzhledem k tomu, že tedy hrají 
významnou úlohu v průmyslovém 
ekosystému spolu se středně velkými a s 
nadnárodními firmami;

A. vzhledem k tomu, že více než 98 % 
evropských podniků patří do kategorie 
malých a středních podniků (MSP), 
které zajišťují více než 67 % pracovních 
míst v Unii; vzhledem k tomu, že tvoří 
páteř hospodářství Evropské unie a jsou 
důležitými hybateli dlouhodobého 
hospodářského růstu v Evropě a udržitelné 
tvorby pracovních míst ve 28 členských 
státech; vzhledem k tomu, že tedy hrají 
významnou úlohu v průmyslovém 
ekosystému spolu se středně velkými a s 
nadnárodními firmami; vzhledem k tomu, 
že devět z deseti malých a středních 
podniků jsou malé podniky zaměstnávající 
nejvýše 10 osob;

Or. en
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Pozměňovací návrh 12
Miloslav Ransdorf

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že 90 % malých a 
středních podniků jsou mikropodniky 
(podniky s méně než 10 zaměstnanci) a 
tyto mikropodniky vytvářejí 53 % všech 
pracovních míst v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
José Blanco López

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že v současnosti se 
hodnota světového trhu s 
environmentálními produkty a službami 
odhaduje na 1 000 miliard ročně a 
předpokládá se, že do roku 2020 se jeho 
objem zdvojnásobí, či dokonce ztrojnásobí, 
čímž vzniknou obrovské příležitosti pro 
evropské MSP a pro hospodářský růst v 
EU obecně;

B. vzhledem k tomu, že v současnosti se 
hodnota světového trhu s 
environmentálními produkty a službami
odhaduje na 1 000 miliard ročně a 
předpokládá se, že do roku 2020 se jeho 
objem zdvojnásobí, či dokonce ztrojnásobí, 
čímž vzniknou obrovské příležitosti pro 
evropské MSP a pro hospodářský růst v 
EU obecně; vzhledem k tomu, že trh s 
environmentálními produkty a službami 
otevírá malým a středním podnikům 
usazeným v oblastech zasažených 
vylidňováním a stárnutím obyvatelstva 
prostor k příležitosti vytvářet 
hospodářskou činnost a pracovní místa;

Or. es
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Pozměňovací návrh 14
Aldo Patriciello

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že v současnosti se 
hodnota světového trhu s 
environmentálními produkty a službami 
odhaduje na 1 000 miliard ročně a 
předpokládá se, že do roku 2020 se jeho 
objem zdvojnásobí, či dokonce ztrojnásobí, 
čímž vzniknou obrovské příležitosti pro 
evropské MSP a pro hospodářský růst v 
EU obecně; 

(Netýká se českého znění.)

Or. it

Pozměňovací návrh 15
Nadine Morano

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že v současnosti se 
hodnota světového trhu s 
environmentálními produkty a službami 
odhaduje na 1 000 miliard ročně a 
předpokládá se, že do roku 2020 se jeho 
objem zdvojnásobí, či dokonce ztrojnásobí, 
čímž vzniknou obrovské příležitosti pro 
evropské MSP a pro hospodářský růst v 
EU obecně;

B. vzhledem k tomu, že v současnosti se 
hodnota světového trhu s 
environmentálními produkty a službami 
odhaduje na 1 000 miliard EUR ročně a 
předpokládá se, že do roku 2020 se jeho 
objem zdvojnásobí, či dokonce ztrojnásobí, 
čímž vzniknou obrovské příležitosti pro 
evropské MSP a pro hospodářský růst v 
EU obecně;

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Bendt Bendtsen
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že Evropská unie 
má ve světě vedoucí postavení, pokud jde 
o dovoz i vývoz environmentálních 
produktů; vzhledem k tomu, že s těmito 
produkty jsou neoddělitelně spjaty služby, 
přesto však pro poskytovatele 
environmentálních služeb nadále existuje 
velké množství necelních překážek;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Aldo Patriciello

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že Evropská unie se 
zavázala k opětovné industrializaci 
Evropy prostřednictvím investic do 
udržitelnosti, konkurenceschopnosti a 
inovací a prostřednictvím podpory jejich 
principů;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 18
Paul Rübig, Maria Spyraki, Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že Evropská unie se 
zavázala k opětovné industrializaci Evropy 
prostřednictvím investic do udržitelnosti, 

C. vzhledem k tomu, že Evropská unie se 
zavázala k opětovné industrializaci Evropy 
prostřednictvím investic do udržitelnosti, 
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konkurenceschopnosti a inovací 
a prostřednictvím podpory jejich principů;

konkurenceschopnosti a inovací 
a prostřednictvím podpory jejich principů
za účelem dosažení podílu průmyslové 
výroby ve výši alespoň 20 % HDP 
členských států Evropské unie do roku 
2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že Evropská unie se 
zavázala k opětovné industrializaci Evropy 
prostřednictvím investic do udržitelnosti, 
konkurenceschopnosti a inovací 
a prostřednictvím podpory jejich principů;

C. vzhledem k tomu, že Evropská unie se 
zavázala k opětovné industrializaci Evropy 
prostřednictvím investic do udržitelnosti, 
konkurenceschopnosti, inovací a důstojné 
práce a prostřednictvím podpory jejich 
principů; vzhledem k tomu, že s ohledem 
na světové problémy je zásadní, aby 
energetická účinnost a účinné využívání 
zdrojů tvořily základ evropské průmyslové 
obnovy, pokud má evropský průmysl v 
budoucnosti nadále zůstat 
konkurenceschopným;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Jeppe Kofod

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že Evropská rada se 
zavázala snížit do roku 2030 domácí emise 
skleníkových plynů alespoň o 40 %, zvýšit 
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podíl energie z obnovitelných zdrojů 
alespoň na 27 % a zvýšit energetickou 
účinnost nejméně o 27 % s cílem zvýšit 
tento cíl na 30 %; vzhledem k tomu, že 
malé a střední podniky musí při plnění 
těchto cílů hrát svou úlohu;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že lepší ekodesign, 
předcházení vzniku odpadů, recyklace a 
opětovné použití by mohly podnikům v EU 
přinést čisté úspory odhadované na 
600 miliard EUR ročně, tj. 8 % ročního 
obratu, a zároveň snížit celkové roční 
emise skleníkových plynů o 2–4 %2a;

__________________
2a COM(2014)398 – Směrem k oběhovému 
hospodářství: program nulového odpadu 
pro Evropu.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že jednou ze zásad 
iniciativy Small Business Act je umožnit 

D. vzhledem k tomu, že jednou ze zásad 
iniciativy Small Business Act je umožnit 
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MSP přeměnit environmentální výzvy na 
hospodářské příležitosti při zajištění 
udržitelnosti, nicméně vzhledem k tomu, že 
v této oblasti nedošlo k výraznějšímu
pokroku a MSP se při zahájení své činnosti 
a při plnění environmentálních norem často 
potýkají s nejednotností politiky;

MSP přeměnit environmentální výzvy na 
hospodářské příležitosti při zajištění 
udržitelnosti, nicméně vzhledem k tomu, že 
k jejímu dosažení je zapotřebí 
výraznějšího pokroku a MSP se při 
zahájení své činnosti a při plnění 
environmentálních norem často potýkají s 
obtížemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Iratxe García Pérez
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Morten Helveg Petersen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že pravidelný sběr 
harmonizovaných statistik by usnadnil 
tvorbu politiky a její sledování více 
založené na důkazech; vzhledem k tomu, 
že je třeba více objasnit genderový rozměr 
zeleného růstu, zejména v souvislosti s 
rozvojem soukromého sektoru, a zaplnit 
tak mezeru ve znalostech v diskusi o 
zeleném růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Francesc Gambús

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že tlak na MSP, aby 
dodržovaly environmentální normy, se jak 
ze strany trhu, tak z hlediska právní 

E. vzhledem k tomu, že rozvoj 
environmentálních norem by neměl 
představovat zvýšení tlaku na MSP;
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úpravy bude zvyšovat;

Or. es

Pozměňovací návrh 25
Diane Dodds

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že tlak na MSP, aby 
dodržovaly environmentální normy, se jak 
ze strany trhu, tak z hlediska právní úpravy 
bude zvyšovat;

E. vzhledem k tomu, že tlak na MSP, aby 
dodržovaly environmentální normy, se jak 
ze strany trhu, tak z hlediska právní úpravy 
bude zvyšovat; vzhledem k tomu, že toto 
zvýšení by mělo být znovu vyhodnoceno s 
cílem zmírnit zátěž na provozní účinnost v 
rámci těchto podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že tlak na MSP, aby 
dodržovaly environmentální normy, se jak 
ze strany trhu, tak z hlediska právní úpravy 
bude zvyšovat;

E. vzhledem k tomu, že nákladová 
účinnost a obchodní příležitosti vznikající 
pro MSP, které dodržují environmentální 
normy, se jak ze strany trhu, tak z hlediska 
právní úpravy budou zvyšovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Aldo Patriciello
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že tlak na MSP, aby 
dodržovaly environmentální normy, se jak 
ze strany trhu, tak z hlediska právní 
úpravy bude zvyšovat;

E. vzhledem k tomu, že jak trh, tak právní 
úprava podpoří dodržování 
environmentálních norem ze strany 
malých a středních podniků;

Or. it

Pozměňovací návrh 28
Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že tlak na MSP, aby 
dodržovaly environmentální normy, se jak 
ze strany trhu, tak z hlediska právní úpravy 
bude zvyšovat;

E. vzhledem k tomu, že tlak na MSP, aby 
dodržovaly stále více environmentálních 
norem, se jak ze strany trhu, tak z hlediska 
právní úpravy bude zvyšovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Brian Crowley, Ian Duncan, 
Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že administrativní 
zátěž předpisů EU vytváří značný náklad 
pro podniky, které je musí dodržovat;

Or. en
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Pozměňovací návrh 30
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Brian Crowley, Ian Duncan, 
Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že byly navrženy 
nové iniciativy na snížení regulační zátěže 
pro malé a střední podniky a jiná odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že navzdory úsilí 
vyvíjenému v poslední době se MSP 
nadále potýkají s obtížným přístupem k 
finančním prostředkům, a vzhledem k 
tomu, že programům EU se stále nedaří 
významně přispět k inovacím;

F. vzhledem k tomu, že navzdory úsilí 
vyvíjenému v poslední době se MSP 
nadále potýkají s obtížným přístupem k 
finančním prostředkům, dovednostem a 
informacím, a vzhledem k tomu, že 
programům EU se stále nedaří významně 
přispět k ekologickým inovacím a 
oběhovému hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že navzdory úsilí F. vzhledem k tomu, že navzdory úsilí 
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vyvíjenému v poslední době se MSP 
nadále potýkají s obtížným přístupem k 
finančním prostředkům, a vzhledem k 
tomu, že programům EU se stále nedaří 
významně přispět k inovacím;

vyvíjenému v poslední době se MSP 
nadále potýkají s obtížným přístupem k 
finančním prostředkům, neboť v členských 
státech dosud není k dispozici dostatečně 
rozmanitý výběr kapitálových nástrojů, 
které jsou zapotřebí na cestě k růstu 
podniku, a vzhledem k tomu, že 
programům EU se stále nedaří významně 
přispět k inovacím;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Miriam Dalli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že navzdory úsilí 
vyvíjenému v poslední době se MSP 
nadále potýkají s obtížným přístupem k 
finančním prostředkům, a vzhledem k 
tomu, že programům EU se stále nedaří 
významně přispět k inovacím;

F. vzhledem k tomu, že navzdory úsilí 
vyvíjenému v poslední době se MSP a 
mikropodniky nadále potýkají s obtížným 
přístupem k finančním prostředkům, a 
vzhledem k tomu, že programům EU se 
stále nedaří významně přispět k inovacím;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že produktivita 
práce se v posledních desetiletích vyvíjela 
mnohem rychleji než produktivita zdrojů, 
kdy podle odhadů představuje práce méně 
než 20 % výrobních nákladů a zdroje 
představují 40 % těchto nákladů; 
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vzhledem k tomu, že zvýšení produktivity 
zdrojů o 30 % do roku 2030 by mohlo 
oživit HDP téměř o 1 % a zároveň vytvořit 
2 miliony dalších pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Brian Crowley, Ian Duncan, 
Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že postupy pro 
podávání žádostí o finanční prostředky 
EU určené pro malé a střední podniky 
jsou stále příliš byrokratické, a přesahují 
tudíž možnosti většiny malých a středních 
podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Barbara Kappel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že malé firmy 
získávají proporčně více než velké 
subjekty z opatření zaměřených na 
účinnější využívání zdrojů a mělo by se 
jim dostávat více politické pozornosti; 
vzhledem k tomu, že potenciální hrubý 
zisk plynoucí z účinnějšího využívání 
zdrojů činí v závislosti na oboru činnosti 
10–17 % obratu;

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 37
Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že digitální 
technologie jsou důležitým prostředkem 
pro malé a střední podniky, pokud jde o 
dosažení přínosů očekávaných z 
optimálního využívání zdrojů, a současně 
příhodným odvětvím pro vznik a rozvoj 
nových malých a středních podniků;

Or. fr

Pozměňovací návrh 38
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že důraz je kladen 
především na technicky vyspělé MSP, 
které přímo produkují zelené inovace,
nicméně je třeba podporovat další firmy, 
které chtějí dodržovat environmentální 
právní předpisy; vzhledem k tomu, že 
ekoinovace mohou být nejen pohnutkou k 
založení nové firmy, ale také zlepšovacím 
opatřením ve firmách, které již v rámci 
zelené ekonomiky působí;

H. vzhledem k tomu, že důraz je kladen 
především na technicky vyspělé MSP, 
které přímo produkují zelené inovace, 
nicméně je třeba podporovat další firmy, 
které chtějí dodržovat environmentální 
právní předpisy a provést zelená inovační 
opatření; vzhledem k tomu, že ekoinovace 
mohou být nejen pohnutkou k založení 
nové firmy, ale také zlepšovacím 
opatřením ve firmách, které již v rámci 
zelené ekonomiky působí;

Or. it

Pozměňovací návrh 39
Reinhard Bütikofer
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za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že důraz je kladen 
především na technicky vyspělé MSP, 
které přímo produkují zelené inovace, 
nicméně je třeba podporovat další firmy, 
které chtějí dodržovat environmentální 
právní předpisy; vzhledem k tomu, že 
ekoinovace mohou být nejen pohnutkou k 
založení nové firmy, ale také zlepšovacím 
opatřením ve firmách, které již v rámci 
zelené ekonomiky působí;

H. vzhledem k tomu, že důraz je kladen 
především na technicky vyspělé MSP, 
které přímo produkují zelené inovace, 
nicméně je třeba podporovat další firmy, 
které chtějí zlepšit svou environmentální 
výkonnost; vzhledem k tomu, že 
ekoinovace mohou být nejen pohnutkou k 
založení nové firmy, ale také zlepšovacím 
opatřením ve firmách, které již v rámci 
zelené ekonomiky působí;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Iratxe García Pérez
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Morten Helveg Petersen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že úloha žen v 
zeleném hospodářství se nadále podceňuje 
a přehlíží; vzhledem k tomu, že dovednosti 
a profese určené jako obzvláště důležité 
pro zelené hospodářství zpravidla ovládají 
muži;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Iratxe García Pérez
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Morten Helveg Petersen
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že aby bylo 
zajištěno, že bude mít zelené hospodářství 
stejný přínos pro muže i ženy, jsou 
nezbytné zvláštní politiky a intervence 
zohledňující rovnost žen a mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že ačkoli neexistuje 
žádná mezinárodně dohodnutá definice 
pojmu zelený růst, panuje shoda na tom, že 
se jedná o spojení hospodářského růstu 
a environmentální udržitelnosti;

I. vzhledem k tomu, že ačkoli neexistuje 
žádná mezinárodně dohodnutá definice 
pojmu zelený růst, panuje shoda na tom, že 
se jedná o způsob dosažení hospodářského 
rozvoje, který využívá přírodní zdroje 
udržitelným stylem a zajišťuje důstojnou 
práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Iratxe García Pérez
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Morten Helveg Petersen

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že zelený růst musí 
spojit zájmy, jako je energetická účinnost 
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a nízké emise, s tradičními zájmy v oblasti 
práce; vzhledem k tomu, že ženy často 
pobírají nižší mzdy a jsou vystaveny 
nepříznivým pracovním podmínkám;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že zvyšování 
dovedností a odborná příprava jsou 
hlavním problémem pro malé a střední 
podniky, jemuž je třeba věnovat zvláštní 
pozornost, zejména pokud jde o inovace a 
účinné využívání zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Marco Zullo, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ia. vzhledem k tomu, že nedostatečný 
přístup k rizikovému kapitálu, zejména 
v počátečních fázích, je nadále jednou z 
hlavních překážek pro vytváření a rozvoj 
podniků zaměřených na růst;

Or. it
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Pozměňovací návrh 46
Diane Dodds

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že koncepce zeleného růstu a 
příležitosti, které přináší, souvisejí s 
různými sektory, jako jsou oběhové 
hospodářství, energetická účinnost, účinné 
využívání zdrojů, energie z obnovitelných 
zdrojů, odpadové hospodářství či princip 
„od kolébky ke kolébce“; upozorňuje na 
značný ekonomický potenciál těchto 
sektorů;

1. konstatuje, že koncepce zeleného růstu a 
příležitosti, které přináší, souvisejí s 
různými sektory, jako jsou oběhové 
hospodářství, energetická účinnost, účinné 
využívání zdrojů, energie z obnovitelných 
zdrojů, odpadové hospodářství či princip 
„od kolébky ke kolébce“; upozorňuje na 
značný ekonomický potenciál těchto 
sektorů; konstatuje, že zelený růst by měl 
být pouze jednou částí obecnější strategie 
na podporu vytváření pracovních míst a 
hospodářského růstu mezi malými a 
středními podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Csaba Molnár

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že koncepce zeleného růstu a 
příležitosti, které přináší, souvisejí s 
různými sektory, jako jsou oběhové 
hospodářství, energetická účinnost, účinné 
využívání zdrojů, energie z obnovitelných 
zdrojů, odpadové hospodářství či princip 
„od kolébky ke kolébce“; upozorňuje na 
značný ekonomický potenciál těchto 
sektorů;

1. konstatuje, že koncepce zeleného růstu a 
příležitosti, které přináší, souvisejí s 
různými sektory, jako jsou obnovitelné 
zdroje energie a především hospodářsky 
životaschopné využití větrné, solární a 
geotermální energie, oběhové 
hospodářství, energetická účinnost, účinné 
využívání zdrojů, energie z obnovitelných 
zdrojů, odpadové hospodářství či princip 
„od kolébky ke kolébce“; upozorňuje na 
značný ekonomický potenciál těchto 
sektorů;

Or. hu
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Pozměňovací návrh 48
José Blanco López

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že koncepce zeleného růstu a 
příležitosti, které přináší, souvisejí s 
různými sektory, jako jsou oběhové 
hospodářství, energetická účinnost, účinné 
využívání zdrojů, energie z obnovitelných 
zdrojů, odpadové hospodářství či princip 
„od kolébky ke kolébce“; upozorňuje na 
značný ekonomický potenciál těchto 
sektorů;

1. konstatuje, že koncepce zeleného růstu a 
příležitosti, které přináší, souvisejí s 
různými sektory, jako jsou oběhové 
hospodářství, energetická účinnost, účinné 
využívání zdrojů, energie z obnovitelných 
zdrojů, odpadové hospodářství či princip 
„od kolébky ke kolébce“; upozorňuje na 
značný ekonomický potenciál těchto 
sektorů, které jsou obzvláště významné v 
oblastech zasažených vylidňováním a 
stárnutím obyvatelstva, v nichž mohou 
přispět ke zmírnění těchto procesů a k 
vytvoření nových příležitostí pro tvorbu 
hospodářské činnosti a pracovních míst;

Or. es

Pozměňovací návrh 49
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že koncepce zeleného růstu
a příležitosti, které přináší, souvisejí s 
různými sektory, jako jsou oběhové 
hospodářství, energetická účinnost, účinné 
využívání zdrojů, energie z obnovitelných 
zdrojů, odpadové hospodářství či princip 
„od kolébky ke kolébce“; upozorňuje na 
značný ekonomický potenciál těchto 
sektorů;

1. podporuje koncepci zeleného a 
oběhového hospodářství a příležitosti, 
které přináší ve všech sektorech 
hospodářství, a zejména pokud jde o 
energetickou účinnost, účinné využívání 
zdrojů, energie z obnovitelných zdrojů, 
odpadové hospodářství či princip „od 
kolébky ke kolébce“; upozorňuje na 
značný ekonomický potenciál těchto 
sektorů a na jejich potenciál v oblasti 
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zaměstnanosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že koncepce zeleného růstu a 
příležitosti, které přináší, souvisejí s 
různými sektory, jako jsou oběhové 
hospodářství, energetická účinnost, účinné 
využívání zdrojů, energie z obnovitelných 
zdrojů, odpadové hospodářství či princip 
„od kolébky ke kolébce“; upozorňuje na 
značný ekonomický potenciál těchto 
sektorů;

1. konstatuje, že koncepce zeleného růstu a 
příležitosti, které přináší, souvisejí s 
různými sektory značného významu, jako 
jsou oběhové hospodářství, energetická 
účinnost, účinné využívání zdrojů, energie 
z obnovitelných zdrojů, odpadové 
hospodářství, snižování emisí, 
elektrifikace či princip „od kolébky ke 
kolébce“; upozorňuje na značný 
ekonomický potenciál těchto sektorů;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Ian Duncan, Evžen Tošenovský, 
Branislav Škripek

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že koncepce zeleného růstu a 
příležitosti, které přináší, souvisejí s 
různými sektory, jako jsou oběhové 
hospodářství, energetická účinnost, účinné 
využívání zdrojů, energie z obnovitelných 
zdrojů, odpadové hospodářství či princip 
„od kolébky ke kolébce“; upozorňuje na 
značný ekonomický potenciál těchto 
sektorů;

1. konstatuje, že koncepce zeleného růstu a 
příležitosti, které přináší, souvisejí s 
různými oblastmi, jako jsou oběhové 
hospodářství, energetická účinnost, účinné 
využívání zdrojů, energie z obnovitelných 
zdrojů, odpadové hospodářství či princip 
„od kolébky ke kolébce“; upozorňuje na 
značný ekonomický potenciál, který tyto 
oblasti mají pro různé sektory;
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Pozměňovací návrh 52
Zigmantas Balčytis

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. poukazuje na to, že není dostatečně 
využíván potenciál recyklace, 
kompostování a opětovného použití 
odpadu, což vede k tomu, že malé a 
střední podniky, které mohou používat a 
prodávat produkty, služby a řešení šetrné 
k životnímu prostředí, přicházejí o velmi 
podstatné obchodní příležitosti;

Or. lt

Pozměňovací návrh 53
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Ian Duncan, Evžen Tošenovský, 
Branislav Škripek

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že na zelený růst by mělo 
být nahlíženo z širší perspektivy a že by 
tato koncepce měla zahrnovat úsilí 
vynaložené v průběhu celého hodnotového 
řetězce a napříč celým podnikatelským 
ekosystémem, včetně úsilí průmyslových 
výrobních subjektů ke snížení ekologické 
stopy svých výrobků, výrobních procesů, 
obchodních postupů a služeb;

2. zdůrazňuje, že na zelený růst by mělo 
být nahlíženo z širší perspektivy a že by 
tato koncepce měla zahrnovat úsilí 
vynaložené v průběhu celého hodnotového 
řetězce a napříč celým podnikatelským 
ekosystémem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 54
Csaba Molnár

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že na zelený růst by mělo 
být nahlíženo z širší perspektivy a že by 
tato koncepce měla zahrnovat úsilí 
vynaložené v průběhu celého hodnotového 
řetězce a napříč celým podnikatelským 
ekosystémem, včetně úsilí průmyslových 
výrobních subjektů ke snížení ekologické 
stopy svých výrobků, výrobních procesů, 
obchodních postupů a služeb;

2. zdůrazňuje, že na zelený růst by mělo 
být nahlíženo z širší perspektivy a že by 
tato koncepce měla zahrnovat úsilí 
vynaložené v průběhu celého hodnotového 
řetězce a napříč celým podnikatelským 
ekosystémem, včetně úsilí průmyslových 
výrobních subjektů ke snížení ekologické 
stopy svých výrobků, výrobních procesů, 
pomocných činností spojených s výrobou,
obchodních postupů a služeb;

Or. hu

Pozměňovací návrh 55
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. připomíná doporučení Evropské 
platformy pro účinné využívání zdrojů2b, 
která zdůraznila, že účinné využívání 
zdrojů vyžaduje dynamický fiskální a 
regulační rámec, který vyšle náležité 
signály pro výrobce a spotřebitele, aby 
byly dodávány produkty s lepší 
environmentální výkonností během celého 
životního cyklu a aby po nich byla
poptávka;

__________________
2b Prohlášení a politická doporučení 
Evropské platformy pro účinné využívání 
zdrojů – březen 2014.
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Pozměňovací návrh 56
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. vyzývá Komisi, aby v rámci iniciativy 
ohledně balíčku týkajícího se oběhového 
hospodářství ustavila komplexní politický 
rámec, který zahrne konkrétní politické 
cíle a lépe začlení a zjednoduší stávající 
politické nástroje; trvá na tom, že nástroje 
a opatření musí zajistit skutečné 
příležitosti a aktivní účast malých a 
středních podniků na oběhovém 
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. podporuje cíle zeleného akčního plánu 
pro malé a střední podniky a jeho opatření 
zaměřená na tyto podniky, která mají 
zlepšit účinnost využívání zdrojů, podpořit 
ekologické podnikání a zároveň využít 
příležitosti, které přinášejí ekologičtější 
hodnotové řetězce, a usnadnit 
ekologickým malým a středním podnikům 
přístup na trh; požaduje jeho plné 
provedení a silnou součinnost, koordinaci 
s příslušnými opatřeními a nástroji 
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uvedenými v akčním plánu pro ekologické 
inovace a jejich posílení;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Renato Soru

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že naše hospodářství 
bude muset uživit stále početnější populaci, 
která do roku 2050 dosáhne počtu 9 miliard 
osob, a že naše přírodní zdroje jsou 
omezené, a proto by měly být využívány 
velmi účinně; vyzdvihuje nová, inovativní
řešení těchto výzev, jako jsou nové 
produkty, výrobní procesy, obchodní 
postupy a služby, a nový podpůrný právní 
rámec;

3. poukazuje na to, že naše hospodářství 
bude muset uživit stále početnější populaci, 
která do roku 2050 dosáhne počtu 9 miliard 
osob, a že naše přírodní zdroje jsou 
omezené, a proto by měly být využívány 
velmi účinně; vyzdvihuje skutečnost, že 
využití nových, inovativních řešení těchto 
výzev, nových produktů, výrobních
procesů, obchodních postupů a služeb a 
nového podpůrného právního rámce a 
inovací měnících rámec v digitálním 
odvětví, jako je internet věcí, je jedinou 
cestou vpřed;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Barbara Kappel

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že naše hospodářství 
bude muset uživit stále početnější populaci, 
která do roku 2050 dosáhne počtu 9 miliard 
osob, a že naše přírodní zdroje jsou 
omezené, a proto by měly být využívány 
velmi účinně; vyzdvihuje nová, inovativní 
řešení těchto výzev, jako jsou nové 

3. poukazuje na to, že naše hospodářství 
bude muset uživit stále početnější populaci, 
která do roku 2050 dosáhne počtu 9 miliard 
osob, a že naše přírodní zdroje jsou 
omezené, a proto by měly být využívány 
velmi účinně; vyzdvihuje nová, inovativní 
řešení těchto výzev, jako jsou nové 
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produkty, výrobní procesy, obchodní 
postupy a služby, a nový podpůrný právní 
rámec;

produkty, výrobní procesy, obchodní 
postupy a služby, a nový podpůrný právní 
rámec; domnívá se, že tento právní rámec 
by měl být technicky a ekonomicky 
uplatnitelný a vymahatelný ve všech 
členských státech;

Or. de

Pozměňovací návrh 60
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že naše hospodářství 
bude muset uživit stále početnější populaci, 
která do roku 2050 dosáhne počtu 9 miliard 
osob, a že naše přírodní zdroje jsou 
omezené, a proto by měly být využívány 
velmi účinně; vyzdvihuje nová, inovativní 
řešení těchto výzev, jako jsou nové 
produkty, výrobní procesy, obchodní 
postupy a služby, a nový podpůrný právní 
rámec;

3. poukazuje na to, že naše hospodářství 
bude muset uživit stále početnější populaci, 
která do roku 2050 dosáhne počtu 9 miliard 
osob, a že naše přírodní zdroje jsou 
omezené, a proto by měly být využívány 
velmi účinně; vyzdvihuje inovativní a 
zelená řešení těchto výzev, jako jsou nové 
produkty, výrobní procesy, obchodní 
postupy a služby, a nový podpůrný právní 
rámec;

Or. it

Pozměňovací návrh 61
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že naše hospodářství 
bude muset uživit stále početnější populaci, 
která do roku 2050 dosáhne počtu 9 miliard 
osob, a že naše přírodní zdroje jsou 
omezené, a proto by měly být využívány 

3. poukazuje na to, že naše hospodářství 
bude muset uživit stále početnější populaci, 
která do roku 2050 dosáhne počtu 9 miliard 
osob, a že naše přírodní zdroje jsou 
omezené, a proto by měly být využívány 
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velmi účinně; vyzdvihuje nová, inovativní 
řešení těchto výzev, jako jsou nové 
produkty, výrobní procesy, obchodní 
postupy a služby, a nový podpůrný právní 
rámec;

udržitelně a velmi účinně; vyzdvihuje 
nová, inovativní řešení těchto výzev, jako 
jsou nové produkty, výrobní procesy, 
obchodní postupy a služby, a nový 
podpůrný právní rámec a finanční 
podpora;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že naše hospodářství 
bude muset uživit stále početnější populaci, 
která do roku 2050 dosáhne počtu 9 miliard 
osob, a že naše přírodní zdroje jsou 
omezené, a proto by měly být využívány 
velmi účinně; vyzdvihuje nová, inovativní 
řešení těchto výzev, jako jsou nové 
produkty, výrobní procesy, obchodní 
postupy a služby, a nový podpůrný právní 
rámec;

3. poukazuje na to, že naše hospodářství 
bude muset uživit stále početnější populaci, 
která do roku 2050 dosáhne počtu 9 miliard 
osob, a že naše přírodní zdroje jsou 
omezené, a proto by měly být využívány 
velmi účinně; vyzdvihuje nová, inovativní 
a udržitelná řešení těchto výzev, jako jsou 
nové produkty, výrobní procesy, obchodní 
postupy a služby, a nový podpůrný právní 
rámec;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Paul Rübig, Maria Spyraki

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. poukazuje na to, že naše hospodářství 
bude muset uživit stále početnější populaci, 
která do roku 2050 dosáhne počtu 9 miliard 
osob, a že naše přírodní zdroje jsou 
omezené, a proto by měly být využívány 
velmi účinně; vyzdvihuje nová, inovativní 

3. poukazuje na to, že světové hospodářství 
bude muset uživit stále početnější populaci, 
která do roku 2050 dosáhne počtu 9 miliard 
osob, a že naše přírodní zdroje jsou 
omezené, a proto by měly být využívány 
velmi účinně; vyzdvihuje nová, inovativní 
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řešení těchto výzev, jako jsou nové 
produkty, výrobní procesy, obchodní 
postupy a služby, a nový podpůrný právní 
rámec;

řešení těchto výzev, jako jsou nové 
produkty, výrobní procesy, obchodní 
postupy a služby, a nový podpůrný právní 
rámec;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Miriam Dalli

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vzhledem k tomu, že mikropodniky 
vytvářejí tisíce pracovních míst v celé 
Evropě, a jejich fungování proto vyžaduje 
odlišný rámec, je naléhavě nutné tyto 
podniky jasně definovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Iratxe García Pérez
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Morten Helveg Petersen

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá členské státy, aby revidovaly 
regulační a právní rámec tak, aby 
zahrnoval pobídky a struktury a/nebo 
programy na podporu zahájení činnosti, 
formálního ustanovení a růstu 
(ekologických) podniků vlastněných 
ženami;

Or. en



AM\1051303CS.doc 33/98 PE549.392v01-00

CS

Pozměňovací návrh 66
Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod 4 – pododstavec 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi, aby urychleně 
předložila nový ambiciózní plán na rozvoj 
evropského oběhového hospodářství, který 
zlepší výnosnost investic malých a 
středních podniků do recyklace a 
účinného využívání zdrojů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 67
Aldo Patriciello

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že EU musí radikálně 
změnit svou podnikatelskou kulturu tak, 
aby přispívala k hospodářskému růstu 
díky většímu počtu lidí, kteří si založí 
vlastní firmu a hledají další podnikatelské 
příležitosti, například v oblasti zeleného 
růstu, a kteří přijmou riziko neúspěchů i 
krachu; zdůrazňuje, že tato otázka by 
měla být ústředním bodem tvorby politiky; 
vyzývá členské státy, aby podnikům 
zajistily hladší přistání, když zkrachují, 
například změnou právních předpisů o 
úpadku tak, aby mohli lidé brzy po 
úpadku jedné firmy znovu začít podnikat, 
především v nových, inovativních 
odvětvích;

vypouští se

Or. it
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Pozměňovací návrh 68
Marco Zullo, David Borrelli, Piernicola Pedicini

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že EU musí radikálně 
změnit svou podnikatelskou kulturu tak, 
aby přispívala k hospodářskému růstu díky 
většímu počtu lidí, kteří si založí vlastní 
firmu a hledají další podnikatelské 
příležitosti, například v oblasti zeleného 
růstu, a kteří přijmou riziko neúspěchů i 
krachu; zdůrazňuje, že tato otázka by měla 
být ústředním bodem tvorby politiky; 
vyzývá členské státy, aby podnikům 
zajistily hladší přistání, když zkrachují, 
například změnou právních předpisů o 
úpadku tak, aby mohli lidé brzy po 
úpadku jedné firmy znovu začít podnikat, 
především v nových, inovativních 
odvětvích;

5. domnívá se, že EU musí radikálně 
změnit svou podnikatelskou kulturu tak, 
aby přispívala k hospodářskému růstu
udržitelnému z hlediska životního 
prostředí díky většímu počtu lidí, kteří si 
založí vlastní firmu a hledají další 
podnikatelské příležitosti a kteří přijmou 
riziko neúspěchů i krachu; zdůrazňuje, že 
tato otázka by měla být ústředním bodem 
tvorby politiky;

Or. it

Pozměňovací návrh 69
Jeppe Kofod

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že EU musí radikálně 
změnit svou podnikatelskou kulturu tak, 
aby přispívala k hospodářskému růstu díky 
většímu počtu lidí, kteří si založí vlastní 
firmu a hledají další podnikatelské 
příležitosti, například v oblasti zeleného 
růstu, a kteří přijmou riziko neúspěchů i 
krachu; zdůrazňuje, že tato otázka by měla 
být ústředním bodem tvorby politiky; 
vyzývá členské státy, aby podnikům 
zajistily hladší přistání, když zkrachují, 

5. domnívá se, že EU musí radikálně 
změnit svou podnikatelskou kulturu tak, 
aby přispívala k hospodářskému růstu díky 
většímu počtu lidí, kteří si založí vlastní 
firmu a hledají další podnikatelské 
příležitosti, například v oblasti zeleného 
růstu, a kteří přijmou riziko neúspěchů i 
krachu; zdůrazňuje, že tato otázka by měla
být ústředním bodem tvorby politiky; 
vyzývá členské státy, aby podnikům 
zajistily hladší přistání, když zkrachují, 
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například změnou právních předpisů o 
úpadku tak, aby mohli lidé brzy po 
úpadku jedné firmy znovu začít podnikat, 
především v nových, inovativních 
odvětvích;

především v nových, inovativních 
odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Maria Spyraki, Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že EU musí radikálně 
změnit svou podnikatelskou kulturu tak, 
aby přispívala k hospodářskému růstu díky 
většímu počtu lidí, kteří si založí vlastní 
firmu a hledají další podnikatelské 
příležitosti, například v oblasti zeleného 
růstu, a kteří přijmou riziko neúspěchů i 
krachu; zdůrazňuje, že tato otázka by měla 
být ústředním bodem tvorby politiky; 
vyzývá členské státy, aby podnikům 
zajistily hladší přistání, když zkrachují, 
například změnou právních předpisů o 
úpadku tak, aby mohli lidé brzy po úpadku 
jedné firmy znovu začít podnikat, 
především v nových, inovativních 
odvětvích;

5. domnívá se, že EU musí radikálně 
změnit svou podnikatelskou kulturu tak, 
aby přispívala k hospodářskému růstu díky 
většímu počtu lidí, kteří si založí vlastní 
firmu a hledají další podnikatelské 
příležitosti, například v oblasti zeleného 
růstu, a kteří přijmou riziko neúspěchů i 
krachu; zdůrazňuje, že tato otázka by měla 
být ústředním bodem tvorby politiky; 
vyzývá členské státy, aby podnikům 
zajistily hladší přistání, když zkrachují, 
například změnou a zjednodušením
právních předpisů o úpadku tak, aby mohli 
lidé brzy po úpadku jedné firmy znovu 
začít podnikat, především v nových, 
inovativních odvětvích; vyzývá Komisi, aby 
zmírnila obavy z krachu prostřednictvím 
informačních kampaní a vzdělávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Rolandas Paksas

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že EU musí radikálně 
změnit svou podnikatelskou kulturu tak, 
aby přispívala k hospodářskému růstu díky 
většímu počtu lidí, kteří si založí vlastní 
firmu a hledají další podnikatelské 
příležitosti, například v oblasti zeleného 
růstu, a kteří přijmou riziko neúspěchů i 
krachu; zdůrazňuje, že tato otázka by měla 
být ústředním bodem tvorby politiky; 
vyzývá členské státy, aby podnikům 
zajistily hladší přistání, když zkrachují, 
například změnou právních předpisů o 
úpadku tak, aby mohli lidé brzy po úpadku 
jedné firmy znovu začít podnikat, 
především v nových, inovativních 
odvětvích;

5. domnívá se, že EU musí radikálně 
změnit svou podnikatelskou kulturu tak, 
aby přispívala k hospodářskému růstu díky 
většímu počtu lidí, kteří si založí vlastní 
firmu a hledají další podnikatelské 
příležitosti, například v oblasti zeleného 
růstu, a kteří přijmou riziko neúspěchů i 
krachu; zdůrazňuje, že tato otázka by měla 
být ústředním bodem tvorby politiky; 
vyzývá členské státy, aby vyvážily zdanění 
práce a kapitálu a zavedly jasný a 
jednoduchý systém zdanění právnických 
osob, který bude podporovat odvádění 
daní, nikoli daňové úniky; vyzývá členské 
státy, aby podnikům zajistily hladší 
přistání, když zkrachují, například změnou 
právních předpisů o úpadku tak, aby mohli 
lidé brzy po úpadku jedné firmy znovu 
začít podnikat, především v nových, 
inovativních odvětvích;

Or. lt

Pozměňovací návrh 72
Miriam Dalli

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že EU musí radikálně 
změnit svou podnikatelskou kulturu tak, 
aby přispívala k hospodářskému růstu díky 
většímu počtu lidí, kteří si založí vlastní 
firmu a hledají další podnikatelské 
příležitosti, například v oblasti zeleného 
růstu, a kteří přijmou riziko neúspěchů i 
krachu; zdůrazňuje, že tato otázka by měla 
být ústředním bodem tvorby politiky; 
vyzývá členské státy, aby podnikům 
zajistily hladší přistání, když zkrachují, 
například změnou právních předpisů o 

5. domnívá se, že EU musí radikálně 
změnit svou podnikatelskou kulturu tak, 
aby přispívala k hospodářskému růstu díky 
většímu počtu lidí, zejména mladých lidí,
kteří si založí vlastní firmu a hledají další 
podnikatelské příležitosti, například v 
oblasti zeleného růstu, a kteří přijmou 
riziko neúspěchů i krachu; zdůrazňuje, že 
tato otázka by měla být ústředním bodem 
tvorby politiky; vyzývá členské státy, aby 
podnikům zajistily hladší přistání, když 
zkrachují, například změnou právních 
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úpadku tak, aby mohli lidé brzy po úpadku 
jedné firmy znovu začít podnikat, 
především v nových, inovativních 
odvětvích;

předpisů o úpadku tak, aby mohli lidé brzy 
po úpadku jedné firmy znovu začít 
podnikat, především v nových, 
inovativních odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Csaba Molnár

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že EU musí radikálně 
změnit svou podnikatelskou kulturu tak, 
aby přispívala k hospodářskému růstu díky 
většímu počtu lidí, kteří si založí vlastní 
firmu a hledají další podnikatelské 
příležitosti, například v oblasti zeleného 
růstu, a kteří přijmou riziko neúspěchů i 
krachu; zdůrazňuje, že tato otázka by měla 
být ústředním bodem tvorby politiky; 
vyzývá členské státy, aby podnikům 
zajistily hladší přistání, když zkrachují, 
například změnou právních předpisů o 
úpadku tak, aby mohli lidé brzy po úpadku 
jedné firmy znovu začít podnikat, 
především v nových, inovativních 
odvětvích;

5. domnívá se, že EU musí radikálně 
změnit svou podnikatelskou kulturu tak, 
aby přispívala k hospodářskému růstu díky 
většímu počtu lidí, kteří si založí vlastní 
firmu a hledají další podnikatelské 
příležitosti, například v oblasti zeleného 
růstu, a kteří přijmou riziko neúspěchů i 
krachu; zdůrazňuje, že tato otázka by měla 
být ústředním bodem tvorby politiky; 
vyzývá členské státy, aby podnikům 
zajistily hladší přistání, když zkrachují, 
například změnou právních předpisů o 
úpadku tak, aby mohli lidé brzy po úpadku 
jedné firmy znovu začít podnikat, 
především v nových, inovativních 
odvětvích, aniž by to však umožnilo 
vyhnout se platebním povinnostem;

Or. hu

Pozměňovací návrh 74
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. konstatuje, že mnoho evropských 
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malých a středních podniků v současnosti 
soupeří na mezinárodní úrovni v oblasti 
řešení, která zahrnují jak produkty, tak 
takzvané zelené služby, jako jsou
stavebnictví, montáž, opravy a řízení; 
konstatuje, že tyto služby jsou ústředním 
bodem pro rozvoj prodeje a vývozu 
zelených produktů; vyzývá Komisi, aby 
zahrnula zelené služby do probíhajících 
jednání o dohodě o environmentálních 
produktech a do dvoustranných 
obchodních dohod, jako je transatlantické 
obchodní a investiční partnerství, s cílem 
snížit překážky pro evropské malé a 
střední podniky a poskytovatele služeb, 
kteří chtějí působit na mezinárodní 
úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Davor Ivo Stier

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje význam řádné správy věcí 
veřejných, nezávislého soudnictví, 
transparentnosti a právního státu v celé 
EU pro vytvoření prostředí příznivého pro 
podnikatelskou činnost a trhu s rovnými 
podmínkami pro malé a střední podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Jeppe Kofod, Dan Nica

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 2 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Účinné využívání a řízení zdrojů

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Martina Werner

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. poukazuje na to, že konkrétní 
iniciativy na podporu účinného využívání 
zdrojů a řízení zdrojů v rámci malých a 
středních podniků jsou nezbytné jak pro 
úsporu nákladů, tak pro vytvoření nových 
toků zdrojů; vítá skutečnost, že 93 % 
malých a středních podniků v EU již 
přijímá opatření, která jim pomohou 
zvýšit účinnost využívání zdrojů2c; 
připomíná však Komisi, že více než 
polovina malých a středních podniků 
uvádí, že se při provádění těchto opatření 
setkává s obtížemi v důsledku složitých 
právních nebo správních procesů2d;
vyzývá proto Komisi a členské státy, aby 
tuto otázku vyřešily pomocí lepších 
předpisů a pokynů pro malé a střední 
podniky;

__________________
2c Bleskový průzkum Eurobarometr 381.
2d Bleskový průzkum Eurobarometr 381.

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Martina Werner
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Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. domnívá se, že je třeba podporovat 
průmyslové symbiózy, zejména s ohledem 
na zvýšení účinnosti využívání zdrojů 
založené na skutečnosti, že produkt, který 
je v jednom odvětví odpadem, může být v 
jiném odvětví cenným zdrojem; vítá v 
tomto směru zaměření Komise na 
symbiózy a klastry a vybízí Komisi, aby 
předložila konkrétní iniciativy, které 
usnadní meziodvětvovou spolupráci a 
řízení zdrojů; zdůrazňuje, že 
mikropodnikům a začínajícím podnikům 
by měl být poskytnut přístup do těchto 
klastrů a průmyslových symbióz;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Jeppe Kofod, Dan Nica

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. připomíná Komisi, že je třeba zaměřit 
se na účinné využívání zdrojů a nakládání 
s odpady především v odvětví stavebnictví 
a demoličních prací; domnívá se, že 
Komise by měla věnovat zvláštní 
pozornost přístupu k recyklaci odpadu 
vzniklého při výstavbě a demolicích, který 
bude uvědomělý z hlediska životního 
prostředí a veřejného zdraví; poukazuje 
na obrovský nesoulad v míře recyklace 
odpadu vzniklého při výstavbě a 
demolicích v rámci Evropské unie, kdy 
některé členské státy uvádějí míru 
recyklace více než 90 %, zatímco průměr 
EU je o něco nižší než 50 %;
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Or. en

Pozměňovací návrh 80
Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Martina Werner

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. připomíná Komisi, že iniciativy v 
oblasti účinného využívání a řízení zdrojů 
mohou být přínosem pro malé a střední 
podniky ve všech odvětvích podnikání; 
vyzývá Komisi, aby ustavila rámec pro 
řízení znalostí a sdílení informací mezi 
malými a středními podniky napříč 
odvětvími a přes hranice členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. poukazuje na to, že za současných 
okolností, kdy jednou z největších 
překážek pro zakládání a rozvoj firem 
orientovaných na růst je nadále 
nedostatečný přístup k vhodným zdrojům 
rizikového kapitálu, zejména v raných 
fázích, klade akční plán Komise pro 
zlepšení přístupu MSP k financování 
značný důraz na rizikový kapitál jako 
možný zdroj prostředků k růstu; podtrhuje 
však, že tento druh financování je vhodný 
pouze pro malou část MSP a hlavním 
zdrojem finančních prostředků zůstávají 
bankovní úvěry a že soukromý sektor by 
měl rozvíjet všechny možnosti; poukazuje 

vypouští se



PE549.392v01-00 42/98 AM\1051303CS.doc

CS

na potenciální příležitosti k získání 
financování, které by měly být prověřeny 
prostřednictvím Evropského fondu pro 
strategické investice;

Or. it

Pozměňovací návrh 82
Esther de Lange

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. poukazuje na to, že za současných 
okolností, kdy jednou z největších 
překážek pro zakládání a rozvoj firem 
orientovaných na růst je nadále 
nedostatečný přístup k vhodným zdrojům 
rizikového kapitálu, zejména v raných 
fázích, klade akční plán Komise pro 
zlepšení přístupu MSP k financování 
značný důraz na rizikový kapitál jako 
možný zdroj prostředků k růstu; podtrhuje 
však, že tento druh financování je vhodný 
pouze pro malou část MSP a hlavním 
zdrojem finančních prostředků zůstávají 
bankovní úvěry a že soukromý sektor by 
měl rozvíjet všechny možnosti; poukazuje 
na potenciální příležitosti k získání 
financování, které by měly být prověřeny 
prostřednictvím Evropského fondu pro 
strategické investice;

6. poukazuje na to, že za současných 
okolností, kdy jednou z největších 
překážek pro zakládání a rozvoj firem 
orientovaných na růst je nadále 
nedostatečný přístup k vhodným zdrojům 
rizikového kapitálu, zejména v raných 
fázích, klade akční plán Komise pro 
zlepšení přístupu MSP k financování 
značný důraz na rizikový kapitál jako 
možný zdroj prostředků k růstu; podtrhuje 
však, že tento druh financování je vhodný 
pouze pro malou část MSP a hlavním 
zdrojem finančních prostředků zůstávají 
bankovní úvěry a že soukromý sektor by 
měl rozvíjet všechny možnosti; konstatuje 
v této souvislosti, že je důležité podporovat 
alternativní formy poskytování úvěrů 
malým a středním podnikům, jako jsou 
úvěrová družstva; poukazuje na 
potenciální příležitosti k získání 
financování, které by měly být prověřeny 
prostřednictvím Evropského fondu pro 
strategické investice;

Or. nl

Pozměňovací návrh 83
Csaba Molnár
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Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. poukazuje na to, že za současných 
okolností, kdy jednou z největších 
překážek pro zakládání a rozvoj firem 
orientovaných na růst je nadále 
nedostatečný přístup k vhodným zdrojům 
rizikového kapitálu, zejména v raných 
fázích, klade akční plán Komise pro 
zlepšení přístupu MSP k financování 
značný důraz na rizikový kapitál jako 
možný zdroj prostředků k růstu; podtrhuje 
však, že tento druh financování je vhodný 
pouze pro malou část MSP a hlavním 
zdrojem finančních prostředků zůstávají 
bankovní úvěry a že soukromý sektor by 
měl rozvíjet všechny možnosti; poukazuje 
na potenciální příležitosti k získání 
financování, které by měly být prověřeny 
prostřednictvím Evropského fondu pro 
strategické investice;

6. poukazuje na to, že za současných 
okolností, kdy jednou z největších 
překážek pro zakládání a rozvoj firem 
orientovaných na růst je nadále 
nedostatečný přístup k vhodným zdrojům
rizikového kapitálu, zejména v raných 
fázích, klade akční plán Komise pro 
zlepšení přístupu MSP k financování 
značný důraz na rizikový kapitál jako 
možný zdroj prostředků k růstu; podtrhuje 
však, že tento druh financování je vhodný 
pouze pro malou část MSP a hlavním 
zdrojem finančních prostředků zůstávají 
bankovní úvěry a že soukromý sektor by 
měl rozvíjet všechny možnosti; poukazuje 
na potenciální příležitosti k získání 
financování, které by měly být prověřeny 
prostřednictvím Evropského fondu pro 
strategické investice, a na možnost zřídit 
nezávislý fond EU, který by malým a 
středním podnikům poskytoval rizikový 
kapitál;

Or. hu

Pozměňovací návrh 84
Paul Rübig, Maria Spyraki

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. poukazuje na to, že za současných 
okolností, kdy jednou z největších 
překážek pro zakládání a rozvoj firem 
orientovaných na růst je nadále 
nedostatečný přístup k vhodným zdrojům 
rizikového kapitálu, zejména v raných 
fázích, klade akční plán Komise pro 
zlepšení přístupu MSP k financování 

6. poukazuje na to, že za současných 
okolností, kdy jednou z největších 
překážek pro zakládání a rozvoj firem 
orientovaných na růst je nadále 
nedostatečný přístup k vhodným zdrojům 
rizikového kapitálu, zejména v raných 
fázích, klade akční plán Komise pro 
zlepšení přístupu MSP k financování 
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značný důraz na rizikový kapitál jako 
možný zdroj prostředků k růstu; podtrhuje 
však, že tento druh financování je vhodný 
pouze pro malou část MSP a hlavním 
zdrojem finančních prostředků zůstávají
bankovní úvěry a že soukromý sektor by 
měl rozvíjet všechny možnosti; poukazuje 
na potenciální příležitosti k získání 
financování, které by měly být prověřeny 
prostřednictvím Evropského fondu pro 
strategické investice;

značný důraz na rizikový kapitál jako 
možný zdroj prostředků k růstu; podtrhuje 
však, že tento druh financování je vhodný 
pouze pro malou část MSP a důležitý zdroj
finančních prostředků stále tvoří bankovní 
úvěry a že soukromý sektor by měl rozvíjet 
všechny možnosti; poukazuje na 
potenciální příležitosti k získání 
financování, které by měly být prověřeny 
prostřednictvím Evropského fondu pro 
strategické investice;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. poukazuje na to, že za současných 
okolností, kdy jednou z největších 
překážek pro zakládání a rozvoj firem 
orientovaných na růst je nadále 
nedostatečný přístup k vhodným zdrojům 
rizikového kapitálu, zejména v raných 
fázích, klade akční plán Komise pro 
zlepšení přístupu MSP k financování 
značný důraz na rizikový kapitál jako 
možný zdroj prostředků k růstu; podtrhuje 
však, že tento druh financování je vhodný 
pouze pro malou část MSP a hlavním 
zdrojem finančních prostředků zůstávají 
bankovní úvěry a že soukromý sektor by 
měl rozvíjet všechny možnosti; poukazuje 
na potenciální příležitosti k získání 
financování, které by měly být prověřeny 
prostřednictvím Evropského fondu pro 
strategické investice;

6. poukazuje na to, že za současných 
okolností, kdy jednou z největších 
překážek pro zakládání a rozvoj firem 
orientovaných na růst je nadále 
nedostatečný přístup k vhodným zdrojům 
rizikového kapitálu, zejména v raných 
fázích, klade akční plán Komise pro 
zlepšení přístupu MSP k financování 
značný důraz na rizikový kapitál jako 
možný zdroj prostředků k růstu; podtrhuje 
však, že tento druh financování je vhodný 
pouze pro malou část MSP a hlavním 
zdrojem finančních prostředků zůstávají 
bankovní úvěry a že soukromý sektor by 
měl rozvíjet jiné možnosti; poukazuje na 
potenciální příležitosti k získání 
financování, které by měly být prověřeny 
prostřednictvím Evropského fondu pro 
strategické investice;

Or. en
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Pozměňovací návrh 86
Maria Spyraki

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vybízí členské státy, aby motivovaly 
zahraniční investory tím, že odstraní 
jazykové překážky; konstatuje, že 
přijímání žádostí a poskytování údajů 
nejen v úředním jazyce daného členského 
státu, ale také v angličtině je krokem tímto 
směrem;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Miloslav Ransdorf

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. považuje za nezbytné poskytovat větší 
podporu mikropodnikům, malým a
středním podnikům a zaměstnaneckým 
družstvům s cílem zvýšit jejich 
konkurenceschopnost ve stabilním 
podnikatelském prostředí, minimalizovat 
dopad dominantních pozic na trhu, které 
zaujímají velké společnosti a konsorcia 
podniků, podpořit kulturu podnikání a 
pomoci malým a středním podnikům při 
jejich vzniku a růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Miloslav Ransdorf
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Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi, aby s ohledem na 
skutečnost, že případní příjemci 
mikroúvěru obvykle nejsou schopni 
poskytnout záruku a banky obecně nejsou 
ochotny zapůjčit jim finanční prostředky, 
zřídila „evropskou záruku“ pro 
mikroúvěry;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Miloslav Ransdorf

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že 90 % podniků EU jsou 
mikropodniky (podniky s méně než 10 
zaměstnanci) a že největší překážka pro 
více inovací pro tyto podniky vyplývá z 
omezeného přístupu k úvěrům, zejména k 
malým úvěrům (do 25 000 EUR); je proto 
přesvědčen, že návrh Komise by měl 
zahrnovat také iniciativy týkající se 
mikroúvěrů, které by posílily 
zaměstnanost v mikropodnicích, umožnily 
subjektům vyloučeným z tradičních 
úvěrových systémů zahájit novou činnost 
a podpořily inovace v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Ian Duncan, Evžen Tošenovský, 
Branislav Škripek
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Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že neexistuje žádný 
univerzální způsob financování, a vyzývá 
Komisi, aby podporovala rozvoj široké 
škály programů, nástrojů a iniciativ 
vycházejících z individuálních potřeb, 
zejména pro nové modely podnikání v 
zelené ekonomice, od kapitálových 
nástrojů (jako jsou business angels, crowd 
funding a mnohostranné obchodní 
systémy), přes kvazikapitálové nástroje 
(jako je mezaninové financování) 
a dluhové nástroje (jako jsou malé emise 
podnikových dluhopisů, záruční prostředky 
a platformy) až po partnerství mezi 
bankami a dalšími subjekty zapojenými do 
financování MSP (odborníky na účetnictví, 
sdruženími podniků nebo MSP či 
obchodními komorami), s cílem podpořit 
podniky v jejich počáteční fázi, ve fázi 
růstu a ve fázi převodu, a to při zohlednění 
jejich velkosti, obratu a finančních potřeb; 
vyzývá členské státy, aby pro tyto modely 
financování poskytly fiskální pobídky; 
zdůrazňuje, že je důležité provést přezkum 
stávajících nástrojů na podporu MSP, aby 
zahrnovaly další příležitosti v oblasti 
zeleného růstu;

7. zdůrazňuje, že neexistuje žádný 
univerzální způsob financování, a vyzývá 
Komisi, aby zohlednila zájmy malých a 
středních podniků ve všech stávajících a 
možných budoucích programech, 
nástrojích a iniciativách, zejména pro 
nové modely podnikání v zelené 
ekonomice, od kapitálových nástrojů (jako 
jsou business angels, crowd funding a 
mnohostranné obchodní systémy), přes 
kvazikapitálové nástroje (jako je 
mezaninové financování) a dluhové 
nástroje (jako jsou malé emise 
podnikových dluhopisů, záruční prostředky 
a platformy) až po partnerství mezi 
bankami a dalšími subjekty zapojenými do 
financování MSP (odborníky na účetnictví, 
sdruženími podniků nebo MSP či 
obchodními komorami), s cílem podpořit 
podniky v jejich počáteční fázi, ve fázi 
růstu a ve fázi převodu, a to při zohlednění 
jejich velikosti, obratu a finančních potřeb; 
vyzývá členské státy a regiony, aby pro 
tyto modely financování poskytly fiskální 
pobídky; zdůrazňuje, že je důležité provést 
přezkum stávajících nástrojů na podporu 
MSP, aby zahrnovaly další příležitosti v 
oblasti zeleného růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Ivan Jakovčić

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že neexistuje žádný 
univerzální způsob financování, a vyzývá 

7. zdůrazňuje, že neexistuje žádný 
univerzální způsob financování, a vyzývá 
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Komisi, aby podporovala rozvoj široké 
škály programů, nástrojů a iniciativ 
vycházejících z individuálních potřeb, 
zejména pro nové modely podnikání v 
zelené ekonomice, od kapitálových 
nástrojů (jako jsou business angels, crowd 
funding a mnohostranné obchodní 
systémy), přes kvazikapitálové nástroje 
(jako je mezaninové financování) 
a dluhové nástroje (jako jsou malé emise 
podnikových dluhopisů, záruční prostředky 
a platformy) až po partnerství mezi 
bankami a dalšími subjekty zapojenými do 
financování MSP (odborníky na účetnictví, 
sdruženími podniků nebo MSP či 
obchodními komorami), s cílem podpořit 
podniky v jejich počáteční fázi, ve fázi 
růstu a ve fázi převodu, a to při zohlednění 
jejich velkosti, obratu a finančních potřeb; 
vyzývá členské státy, aby pro tyto modely 
financování poskytly fiskální pobídky; 
zdůrazňuje, že je důležité provést přezkum 
stávajících nástrojů na podporu MSP, aby 
zahrnovaly další příležitosti v oblasti 
zeleného růstu;

Komisi, aby podporovala rozvoj široké 
škály programů, nástrojů a iniciativ 
vycházejících z individuálních potřeb, 
zejména pro nové modely podnikání v 
zelené ekonomice, od kapitálových 
nástrojů (jako jsou business angels, crowd 
funding a mnohostranné obchodní 
systémy), přes kvazikapitálové nástroje 
(jako je mezaninové financování) 
a dluhové nástroje (jako jsou malé emise 
podnikových dluhopisů, záruční prostředky 
a platformy) až po partnerství mezi 
bankami a dalšími subjekty zapojenými do 
financování MSP (odborníky na účetnictví, 
sdruženími podniků nebo MSP či 
obchodními komorami), s cílem podpořit 
podniky v jejich počáteční fázi, ve fázi 
růstu a ve fázi převodu, a to při zohlednění 
jejich velikosti, obratu a finančních potřeb; 
vyzývá členské státy, aby pro tyto modely 
financování poskytly fiskální pobídky; 
vyzývá místní a regionální orgány, aby 
zajistily náležité pobídky; zdůrazňuje, že je 
důležité provést přezkum stávajících 
nástrojů na podporu MSP, aby zahrnovaly 
další příležitosti v oblasti zeleného růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
José Blanco López

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že neexistuje žádný 
univerzální způsob financování, a vyzývá 
Komisi, aby podporovala rozvoj široké 
škály programů, nástrojů a iniciativ 
vycházejících z individuálních potřeb, 
zejména pro nové modely podnikání v 
zelené ekonomice, od kapitálových 
nástrojů (jako jsou business angels, crowd 
funding a mnohostranné obchodní 

7. zdůrazňuje, že neexistuje žádný 
univerzální způsob financování, a vyzývá 
Komisi, aby podporovala rozvoj široké 
škály programů, nástrojů a iniciativ 
vycházejících z individuálních potřeb, 
zejména pro nové modely podnikání v 
zelené ekonomice, od kapitálových 
nástrojů (jako jsou business angels, crowd 
funding a mnohostranné obchodní 
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systémy), přes kvazikapitálové nástroje 
(jako je mezaninové financování) 
a dluhové nástroje (jako jsou malé emise 
podnikových dluhopisů, záruční prostředky 
a platformy) až po partnerství mezi 
bankami a dalšími subjekty zapojenými do 
financování MSP (odborníky na účetnictví, 
sdruženími podniků nebo MSP či 
obchodními komorami), s cílem podpořit 
podniky v jejich počáteční fázi, ve fázi 
růstu a ve fázi převodu, a to při zohlednění 
jejich velkosti, obratu a finančních potřeb; 
vyzývá členské státy, aby pro tyto modely 
financování poskytly fiskální pobídky; 
zdůrazňuje, že je důležité provést přezkum 
stávajících nástrojů na podporu MSP, aby 
zahrnovaly další příležitosti v oblasti 
zeleného růstu;

systémy), přes kvazikapitálové nástroje 
(jako je mezaninové financování) 
a dluhové nástroje (jako jsou malé emise 
podnikových dluhopisů, záruční prostředky 
a platformy) až po partnerství mezi 
bankami a dalšími subjekty zapojenými do 
financování MSP (odborníky na účetnictví, 
sdruženími podniků nebo MSP či 
obchodními komorami), s cílem podpořit 
podniky v jejich počáteční fázi, ve fázi 
růstu a ve fázi převodu, a to při zohlednění 
jejich velikosti, obratu a finančních potřeb, 
přičemž zvláštní pozornost je třeba 
věnovat projektům, které mají pozitivní 
dopad na tvorbu hospodářské činnosti a 
pracovních míst v oblastech zasažených 
vylidňováním a stárnutím obyvatelstva; 
vyzývá členské státy, aby pro tyto modely 
financování poskytly fiskální pobídky; 
zdůrazňuje, že je důležité provést přezkum 
stávajících nástrojů na podporu MSP, aby 
zahrnovaly další příležitosti v oblasti 
zeleného růstu;

Or. es

Pozměňovací návrh 93
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. zdůrazňuje, že neexistuje žádný
univerzální způsob financování, a vyzývá 
Komisi, aby podporovala rozvoj široké 
škály programů, nástrojů a iniciativ 
vycházejících z individuálních potřeb, 
zejména pro nové modely podnikání v 
zelené ekonomice, od kapitálových 
nástrojů (jako jsou business angels, crowd 
funding a mnohostranné obchodní 
systémy), přes kvazikapitálové nástroje 
(jako je mezaninové financování) 
a dluhové nástroje (jako jsou malé emise 

7. zdůrazňuje, že neexistuje žádný 
univerzální způsob financování pro 
všechny typy podniků, a vyzývá Komisi, 
aby podporovala rozvoj široké škály 
programů, nástrojů a iniciativ 
vycházejících z individuálních potřeb pro 
nové modely podnikání v zelené 
ekonomice, od kapitálových nástrojů (jako 
jsou business angels, crowd funding a 
mnohostranné obchodní systémy), přes 
kvazikapitálové nástroje (jako je 
mezaninové financování) a dluhové 
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podnikových dluhopisů, záruční prostředky 
a platformy) až po partnerství mezi 
bankami a dalšími subjekty zapojenými do 
financování MSP (odborníky na účetnictví, 
sdruženími podniků nebo MSP či 
obchodními komorami), s cílem podpořit 
podniky v jejich počáteční fázi, ve fázi 
růstu a ve fázi převodu, a to při zohlednění 
jejich velkosti, obratu a finančních potřeb; 
vyzývá členské státy, aby pro tyto modely 
financování poskytly fiskální pobídky; 
zdůrazňuje, že je důležité provést přezkum 
stávajících nástrojů na podporu MSP, aby 
zahrnovaly další příležitosti v oblasti 
zeleného růstu;

nástroje (jako jsou malé emise 
podnikových dluhopisů, záruční prostředky 
a platformy) až po partnerství mezi 
bankami a dalšími subjekty zapojenými do 
financování MSP (odborníky na účetnictví, 
sdruženími podniků nebo MSP či 
obchodními komorami), s cílem podpořit 
podniky v jejich počáteční fázi, ve fázi 
růstu a ve fázi převodu, a to při zohlednění 
jejich velikosti, obratu a finančních potřeb; 
vyzývá členské státy, aby pro tyto modely 
financování poskytly fiskální pobídky; 
zdůrazňuje, že je důležité provést přezkum 
stávajících nástrojů na podporu MSP, aby 
zahrnovaly další příležitosti v oblasti 
zeleného růstu;

Or. it

Pozměňovací návrh 94
Hans-Olaf Henkel, Branislav Škripek

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že univerzální společná 
měna je hlavním faktorem, který brání 
růstu malých a středních podniků a jenž 
přímo vedl k útlumu industrializace, 
zejména v jižní Evropě; konstatuje, že 
euro je pro země jižní oblasti eurozóny 
příliš silné a pro ostatní, např. pro 
Německo, příliš slabé; zdůrazňuje, že 
tento univerzální systém financí vede k 
systému, který není vhodný pro nikoho, 
přičemž euro se jasně stalo měnou, která 
není vhodná pro nikoho a jejíž dopady 
budou pro zelený růst ještě škodlivější;

Or. en
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Pozměňovací návrh 95
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. naléhavě vyzývá místní orgány, aby 
využily nepřímé financování, které mají 
k dispozici, na podporu zelených 
inovativních opatření přijímaných malými 
a středními podniky a případně zavedly
opatření na kombinaci tohoto financování 
s přímým financováním (například 
pomocí strategií inteligentní specializace) 
s cílem určit nebo ustavit klastry 
excelence a střediska kvality;

Or. it

Pozměňovací návrh 96
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
monitorovaly výsledky dosahované 
malými a středními podniky, které získaly 
přístup k financování zelených inovací, s 
cílem vyhodnotit jeho účinnost; naléhavě 
vyzývá Komisi, aby v případě, že výsledky 
nebudou uspokojivé, urychleně provedla 
změny požadované pro zvýšení efektivity 
tohoto financování;

Or. it

Pozměňovací návrh 97
Gerben-Jan Gerbrandy, Philippe De Backer, Pavel Telička, Fredrick Federley
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Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. lze předpokládat, že malé a střední 
podniky budou hrát důležitou úlohu v 
oběhovém hospodářství, v němž budou 
zajišťovat udržitelné služby s vysokým 
podílem lidské práce, jako jsou opravy, 
renovace a recyklace. Přesun daňového 
zatížení z oblasti práce do oblasti 
využívání přírodních zdrojů je nezbytným 
předpokladem dlouhodobého úspěchu 
malých a středních podniků. Evropská 
komise, OECD, MMF, MOP, Evropský 
parlament a Euroskupina všeobecně 
podporují zásadu přesunu daňového 
zatížení z oblasti práce do oblasti 
využívání přírodních zdrojů a spotřeby. 
Žádá Komisi, aby posoudila dopad 
přesunu daňového zatížení z oblasti práce 
do oblasti využívání přírodních zdrojů a 
předložila iniciativy týkající se tohoto 
přesunu;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Renato Soru

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že podnikatelé, MSP, 
sdružení podniků a organizace zajišťující 
podporu by měli mít větší povědomí o 
možnostech financování výkonnějších 
technologií či smluvních služeb, jako jsou 
konzultační služby, coaching a vzdělávání 
v oblasti ekodesignu, řízení zdrojů a 
zeleného podnikání, a o dostupnosti 
zelených technologií, výrobků a služeb, 
které by mohly být přínosné pro jejich 

9. zdůrazňuje, že podnikatelé, MSP, 
sdružení podniků a organizace zajišťující 
podporu by měli mít větší povědomí o 
možnostech financování výkonnějších 
technologií či smluvních služeb, jako jsou 
konzultační služby, coaching a vzdělávání 
v oblasti ekodesignu, řízení zdrojů a
zeleného podnikání, a o dostupnosti 
zelených technologií, výrobků a služeb, 
které by mohly být přínosné pro jejich 
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podnikání; podnikání; poukazuje také na to, že je 
třeba mít jednoduché a přístupné zdroje 
informací a databáze pro tyto výrobky a 
služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že podnikatelé, MSP, 
sdružení podniků a organizace zajišťující 
podporu by měli mít větší povědomí o 
možnostech financování výkonnějších 
technologií či smluvních služeb, jako jsou 
konzultační služby, coaching a vzdělávání 
v oblasti ekodesignu, řízení zdrojů a 
zeleného podnikání, a o dostupnosti 
zelených technologií, výrobků a služeb, 
které by mohly být přínosné pro jejich 
podnikání;

9. zdůrazňuje, že podnikatelé, MSP, 
sdružení podniků a organizace zajišťující 
podporu by měli mít větší povědomí o 
možnostech financování výkonnějších 
technologií či smluvních služeb, jako jsou 
konzultační služby, coaching a vzdělávání 
v oblasti ekodesignu, řízení zdrojů a 
zeleného podnikání, a o dostupnosti 
zelených technologií, výrobků a služeb, 
které by mohly být přínosné pro jejich 
podnikání; vyzývá členské státy a EU, aby 
posílily poskytování služeb pro malé a 
střední podniky v těchto oblastech, 
především na regionální a místní úrovni, 
a více zaměřily evropské strukturální a 
investiční fondy na tyto cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Brian Crowley, Ian Duncan, 
Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Návrh usnesení
Bod 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. zdůrazňuje, že podnikatelé, MSP, 
sdružení podniků a organizace zajišťující 
podporu by měli mít větší povědomí o 
možnostech financování výkonnějších 
technologií či smluvních služeb, jako jsou 
konzultační služby, coaching a vzdělávání 
v oblasti ekodesignu, řízení zdrojů a 
zeleného podnikání, a o dostupnosti 
zelených technologií, výrobků a služeb, 
které by mohly být přínosné pro jejich 
podnikání;

9. zdůrazňuje, že podnikatelé, MSP, 
sdružení podniků a organizace zajišťující 
podporu by měli mít větší povědomí o 
možnostech financování výkonnějších 
technologií či smluvních služeb, jako jsou 
konzultační služby, coaching a vzdělávání 
v oblasti ekodesignu, řízení zdrojů a 
zeleného podnikání, a o dostupnosti 
zelených technologií, výrobků a služeb, 
které by mohly být přínosné pro jejich 
podnikání, a proto by měly být všechny 
informace o těchto možnostech snadno 
dostupné a podávané způsobem, který 
nejlépe odpovídá logice a pracovním 
metodám malých a středních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi, aby zajistila, že při
provádění „investičního plánu pro Evropu“ 
budou klíčovými příjemci podpory 
poskytované na základě tohoto návrhu 
malé a střední podniky, a to zejména 
zelené a inovativní MSP;

10. vyzývá Komisi a EIB, aby zajistily, že 
provádění „investičního plánu pro Evropu“ 
se bude opírat o silná kritéria 
udržitelnosti, včetně cílů účinného 
využívání zdrojů a energetické účinnosti. 
Jeho provádění musí zajistit, že klíčovými 
příjemci podpory poskytované na základě 
tohoto návrhu budou ekologicky inovativní 
malé a střední podniky; trvá na tom, že k 
dosažení tohoto cíle je třeba vytvořit jasná 
kritéria, včetně evropské přidané hodnoty, 
a posílit poskytování poradenských služeb 
pro malé a střední podniky ohledně 
účinného využívání zdrojů a ekologických 
inovací;
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Or. en

Pozměňovací návrh 102
Barbara Kappel

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi, aby zajistila, že při 
provádění „investičního plánu pro Evropu“ 
budou klíčovými příjemci podpory 
poskytované na základě tohoto návrhu 
malé a střední podniky, a to zejména 
zelené a inovativní MSP;

10. vyzývá Komisi, aby zajistila, že při 
provádění „investičního plánu pro Evropu“ 
budou klíčovými příjemci podpory 
poskytované na základě tohoto návrhu 
malé a střední podniky; připomíná v této 
souvislosti Komisi, že musí jednat 
technologicky neutrálním způsobem;

Or. de

Pozměňovací návrh 103
Paul Rübig, Maria Spyraki

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. vyzývá Komisi, aby zajistila, že při 
provádění „investičního plánu pro Evropu“ 
budou klíčovými příjemci podpory 
poskytované na základě tohoto návrhu 
malé a střední podniky, a to zejména 
zelené a inovativní MSP;

10. vyzývá Komisi, aby zajistila, že při 
provádění „investičního plánu pro Evropu“ 
budou klíčovými příjemci podpory 
poskytované na základě tohoto návrhu 
malé a střední podniky, včetně zelených a 
inovativních MSP; požaduje po EIB a
Komisi, aby všechny kategorie uvedené v 
doporučení Komise týkajícím se vymezení 
mikropodniků a malých a středních 
podniků (C(2003) 1422) měly z této 
podpory stejný prospěch;

Or. en
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Pozměňovací návrh 104
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. naléhavě vyzývá k tomu, aby byly 
finanční prostředky v rámci programů 
COSME a Horizont 2020 více zaměřeny 
na rozvoj ekologicky inovativních řešení 
ze strany malých a středních podniků a 
pro tyto podniky, a podporuje financování 
určené na zlepšení návrhu výrobků a 
výkonnosti postupů, které bude vycházet z 
úspěšné zkušenosti programu 
ekologických inovací v rámci programu 
pro konkurenceschopnost a inovace v 
minulém VFR; poukazuje zejména na 
plné provedení nástrojů pro malé a 
střední podniky v rámci programu 
Horizont 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. domnívá se, že je zapotřebí 
mobilizovat kapitálové trhy k přechodu na
zelené hospodářství a překonat překážky 
pro optimalizaci dlouhodobých investic 
plynoucí z orientace finančních trhů na 
krátkodobé cíle; vyzývá Komisi, aby mimo 
jiné v souvislosti s unií kapitálových trhů 
aktivně řešila potřebu mobilizovat 
soukromý kapitál k přechodu na 
nízkouhlíkový systém prostřednictvím 



AM\1051303CS.doc 57/98 PE549.392v01-00

CS

investic do obnovitelných zdrojů energie a 
účinného využívání zdrojů; zdůrazňuje, že 
je zapotřebí analyzovat úlohu různých 
politických nástrojů, jako jsou měnové 
nástroje, finanční regulace, veřejné 
pobídky a pravidla pro účetnictví a 
zveřejňování informací; žádá Komisi, aby 
předložila návrhy politiky na zlepšení 
finančních regulačních režimů; 
poukazuje na současné mezinárodní 
iniciativy v této oblasti, jako je činnost v 
rámci Programu OSN pro životní 
prostředí týkající se šetření v oblasti 
návrhu udržitelných finančních systémů a 
iniciativa týkající se prostředí 
kapitálových trhů;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vítá zahájení výzev v rámci nástroje 
pro malé a střední podniky zaměřených 
na ekologické inovace a dodávky surovin, 
ekologicky inovativní výrobu a zpracování 
potravin a inovace v energeticky účinných 
systémech; podporuje zvýšení rozpočtu 
nástroje pro malé a střední podniky v 
těchto oblastech a zahájení dalších výzev 
týkajících se ekologických inovací ve 
všech prioritních oblastech společenských 
problémů a vedoucího postavení průmyslu 
programu Horizont 2020;

Or. en
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Pozměňovací návrh 107
Paul Rübig, Maria Spyraki

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje význam aktivní 
mezioborové spolupráce, která má 
potenciál zažehnout inovace a nové 
příležitosti k růstu prostřednictvím 
vzájemné výměny nápadů a inovativních 
koncepcí; vítá akci v rámci programu 
Horizont 2020 „projekty zprostředkované 
klastry pro nové průmyslové hodnotové 
řetězce“, jejímž cílem je ještě více uvolnit 
inovační potenciál MSP, včetně 
inovativních ekologických řešení a řešení 
pro účinné využívání zdrojů, které nabízejí;

11. zdůrazňuje význam aktivní spolupráce 
napříč jednotlivými obory, hodnotovými 
řetězci a zeměpisnými oblastmi, která má 
potenciál zažehnout inovace a nové 
příležitosti k růstu prostřednictvím 
vzájemné výměny nápadů a inovativních 
koncepcí; vítá akci v rámci programu 
Horizont 2020 „projekty zprostředkované 
klastry pro nové průmyslové hodnotové 
řetězce“, jejímž cílem je ještě více uvolnit 
inovační potenciál MSP, včetně 
inovativních ekologických řešení a řešení 
pro účinné využívání zdrojů, které nabízejí;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. vítá zřízení Evropského střediska 
excelence pro účinnost využívání zdrojů, 
které bude poskytovat poradenství a 
pomoc malým a středním podnikům 
usilujícím o zlepšení své výkonnosti, 
pokud jde o účinné využívání zdrojů; 
zdůrazňuje, že je třeba ustavit jej jako 
pevnou síť partnerů ze všech regionů EU 
a vycházet z osvědčených zkušeností v 
členských státech; je přesvědčen, že by 
mělo nasměrovat malé a střední podniky k 
evropským, vnitrostátním a regionálním 
programům v této oblasti činnosti, 
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poskytnout přístup k odborným znalostem, 
sítím a infrastruktuře;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Ivan Jakovčić

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje význam přenosu znalostí a 
sdílení znalostí mezi více subjekty, včetně 
jejich přeshraničního přenosu a sdílení, 
prostřednictvím neformálních sítí zejména 
MSP a mikropodniků pro zvyšování 
povědomí o existujících a nových 
inovativních technikách, osvědčených 
postupech, způsobech získávání 
potřebného financování, možných 
programech státní podpory a příslušných 
legislativních rámcích, které představují 
nejméně zatěžující administrativu;

12. zdůrazňuje význam přenosu znalostí a 
sdílení znalostí mezi více subjekty, včetně 
jejich přeshraničního přenosu a sdílení, 
prostřednictvím neformálních sítí zejména 
MSP a mikropodniků pro zvyšování 
povědomí o existujících a nových 
inovativních technikách, osvědčených 
postupech, způsobech získávání 
potřebného financování, možných 
programech podpory ze strany 
vnitrostátních vlád a regionálních a 
místních orgánů a příslušných 
legislativních rámcích, které představují 
nejméně zatěžující administrativu;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Ian Duncan, Evžen Tošenovský, 
Branislav Škripek

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje význam přenosu znalostí a 
sdílení znalostí mezi více subjekty, včetně 
jejich přeshraničního přenosu a sdílení, 
prostřednictvím neformálních sítí zejména 
MSP a mikropodniků pro zvyšování 

12. zdůrazňuje význam přenosu znalostí a 
sdílení znalostí mezi více subjekty, včetně 
jejich přeshraničního přenosu a sdílení, 
prostřednictvím neformálních sítí zejména
MSP a mikropodniků pro zvyšování 



PE549.392v01-00 60/98 AM\1051303CS.doc

CS

povědomí o existujících a nových 
inovativních technikách, osvědčených 
postupech, způsobech získávání 
potřebného financování, možných 
programech státní podpory a příslušných 
legislativních rámcích, které představují 
nejméně zatěžující administrativu;

povědomí o existujících a nových 
inovativních technikách, osvědčených 
postupech, způsobech získávání 
potřebného financování, možných 
programech státní podpory a příslušných 
legislativních rámcích, které představují 
nejméně zatěžující administrativu, a 
připomíná, že do podpory malých a 
středních podniků je třeba plně zapojit 
stávající vnitrostátní kontaktní místa pro 
programy financování ze strany EU a síť 
Enterprise Europe Network, která budou
proaktivně informovat, vést a podporovat 
malé a střední podniky při zjišťování 
možností financování na úrovni EU a na 
vnitrostátní a regionální úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Aldo Patriciello

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje význam přenosu znalostí a 
sdílení znalostí mezi více subjekty, včetně 
jejich přeshraničního přenosu a sdílení, 
prostřednictvím neformálních sítí zejména 
MSP a mikropodniků pro zvyšování 
povědomí o existujících a nových 
inovativních technikách, osvědčených 
postupech, způsobech získávání 
potřebného financování, možných 
programech státní podpory a příslušných 
legislativních rámcích, které představují 
nejméně zatěžující administrativu;

12. zdůrazňuje význam přenosu znalostí a 
sdílení znalostí mezi více subjekty, včetně 
jejich přeshraničního přenosu a sdílení, 
zejména MSP a mikropodniky, pro 
zvyšování povědomí o existujících a 
nových inovativních technikách, 
osvědčených postupech, způsobech 
získávání potřebného financování, 
možných programech státní podpory a 
příslušných legislativních rámcích, které 
představují nejméně zatěžující 
administrativu;

Or. it

Pozměňovací návrh 112
Gerben-Jan Gerbrandy, Philippe De Backer, Fredrick Federley, Pavel Telička
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Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. poukazuje na důležitou úlohu 
odvětvových svazů při poskytování 
užitečných informací a doporučení o 
zelených technologiích, možnostech 
financování a příslušných postupech; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby tam, 
kde tato podpora chybí, zajistily nápravu;

13. poukazuje na důležitou úlohu 
odvětvových svazů při poskytování 
užitečných informací a doporučení o 
zelených technologiích, možnostech 
financování a příslušných postupech; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby tam, 
kde tato podpora chybí, zajistily nápravu, 
ve spolupráci s odvětvovými svazy a 
společnostmi dále prozkoumaly, jaké 
existují příležitosti, urychlily udržitelná 
řešení a investovaly do technologií 
šetrných k životnímu prostředí, účinného 
využívání zdrojů a hospodářství 
založeného na recyklaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. poukazuje na důležitou úlohu 
odvětvových svazů při poskytování 
užitečných informací a doporučení o 
zelených technologiích, možnostech 
financování a příslušných postupech; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby tam, 
kde tato podpora chybí, zajistily nápravu;

13. naléhavě vyzývá odvětvové svazy, aby 
hrály výraznější úlohu při poskytování 
užitečných informací a doporučení o 
zelených technologiích, možnostech 
financování a příslušných postupech; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby tam, 
kde tato podpora chybí, zajistily nápravu;

Or. it

Pozměňovací návrh 114
Maria Spyraki, Paul Rübig
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Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. bere na vědomí rostoucí mezeru mezi 
potřebami malých a středních podniků a 
dovednostmi zaměstnanců; konstatuje, že 
pro 26 % zaměstnavatelů v Evropě je 
obtížné nalézt zaměstnance s vhodnými 
dovednostmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. poukazuje na to, že kromě 
horizontálního rozměru sdílení znalostí 
(tj. mezi malými a středními podniky) 
hraje zásadní úlohu při překonávání 
rozdílu mezi očekáváním a provedením 
horizontální koordinace mezi orgány, 
fondy a finančními nástroji EU; 
zdůrazňuje, že je zapotřebí přistupovat k 
sítím a organizacím malých a středních 
podniků na místní, regionální a 
vnitrostátní úrovni včas a proaktivně s 
cílem poskytnout informace a vedení pro 
využití dostupných a plánovaných 
možností financování ze strany EU; 
připomíná Komisi, aby využila všechny 
dostupné způsoby komunikace a přenosu 
znalostí (propagační poštu, sociální 
média, webové semináře atd.) a soutěže 
pro studenty a mladé podnikatele;

Or. en
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Pozměňovací návrh 116
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. vítá podporu účinného využívání 
zdrojů a informační činnost sítě 
Enterprise Europe Network (EEN); 
podporuje uspořádání evropské kampaně 
věnované účinnosti využívání zdrojů, 
která má informovat malé a střední 
podniky o přínosech a příležitostech, které 
jim nabízí účinné využívání zdrojů, a žádá 
Komisi, aby síti EEN zpřístupnila náležité 
finanční prostředky na uspořádání této 
kampaně; vyzývá Evropskou komisi a síť 
EEN, aby v oblasti účinného využívání 
zdrojů spolupracovaly s průmyslovými 
sdruženími, odborovými svazy, malými a 
středními podniky, nevládními 
organizacemi, akademickou obcí a 
regionálními iniciativami;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje, že je důležité vytvořit 
průmyslové synergie týkající se recyklace 
a poskytnutí pomoci společnostem, aby 
zjistily, jak jejich energie, odpad a vedlejší 
produkty mohou sloužit jako zdroje pro 
jiné subjekty; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby podporovaly přístupy, které byly 
přijaty například ve Spojeném království, 
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kde vznikl národní program průmyslové 
symbiózy; vyzývá k ustavení celoevropské 
sítě iniciativ v oblasti průmyslové 
symbiózy;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Výzkum, vývoj a inovace Výzkum, vývoj, inovace a dovednosti

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že je třeba rozvíjet základní 
výzkum a vývoj, který je předpokladem 
dalšího technického pokroku; zdůrazňuje 
význam nové industrializace Evropy, 
neboť výrobní průmysl je důležitý pro 
výzkum, vývoj a inovace, a představuje 
tedy budoucí konkurenční výhodu EU;

14. zdůrazňuje, že je třeba rozvíjet základní 
výzkum a vývoj, který je předpokladem 
dalšího technického pokroku; zdůrazňuje 
význam nové industrializace Evropy, 
neboť výrobní průmysl je důležitý pro 
výzkum, vývoj a inovace, a představuje 
tedy budoucí konkurenční výhodu EU;
domnívá se, že netechnologickým, 
organizačním a systémovým inovacím a 
inovacím ve veřejném sektoru je třeba 
věnovat stejnou pozornost jako 
technologickým řešením;

Or. en
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Pozměňovací návrh 120
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Brian Crowley, Ian Duncan, 
Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že je třeba rozvíjet základní 
výzkum a vývoj, který je předpokladem 
dalšího technického pokroku; zdůrazňuje 
význam nové industrializace Evropy, 
neboť výrobní průmysl je důležitý pro 
výzkum, vývoj a inovace, a představuje 
tedy budoucí konkurenční výhodu EU;

14. zdůrazňuje, že je třeba rozvíjet základní 
výzkum a vývoj, který je předpokladem 
dalšího technického pokroku, a plně do 
tohoto procesu zapojit malé a střední 
podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Paul Rübig, Maria Spyraki

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že je třeba rozvíjet základní 
výzkum a vývoj, který je předpokladem 
dalšího technického pokroku; zdůrazňuje 
význam nové industrializace Evropy, 
neboť výrobní průmysl je důležitý pro 
výzkum, vývoj a inovace, a představuje 
tedy budoucí konkurenční výhodu EU;

14. zdůrazňuje, že je třeba rozvíjet základní 
výzkum a vývoj a aktivně podporovat 
další přeměnu výsledků základního 
výzkumu a vývoje v technický pokrok; 
zdůrazňuje význam nové industrializace 
Evropy, neboť výrobní průmysl je důležitý 
pro výzkum, vývoj a inovace, a představuje 
tedy budoucí konkurenční výhodu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Aldo Patriciello
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Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že je třeba rozvíjet základní 
výzkum a vývoj, který je předpokladem 
dalšího technického pokroku; zdůrazňuje 
význam nové industrializace Evropy, 
neboť výrobní průmysl je důležitý pro 
výzkum, vývoj a inovace, a představuje 
tedy budoucí konkurenční výhodu EU;

14. zdůrazňuje, že je třeba efektivněji
rozvíjet základní výzkum a vývoj, který je 
předpokladem dalšího technického 
pokroku; zdůrazňuje význam nové 
industrializace Evropy, neboť výrobní 
průmysl je důležitý pro výzkum, vývoj a 
inovace, a představuje tedy budoucí 
konkurenční výhodu EU;

Or. it

Pozměňovací návrh 123
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Brian Crowley, Ian Duncan, 
Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. zdůrazňuje význam nové 
industrializace Evropy vzhledem k 
důležitosti výrobního průmyslu pro 
výzkum, vývoj a inovace, a tudíž pro 
budoucí konkurenční výhodu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že je důležité, aby evropské 
firmy uváděly výsledky výzkumu a vývoje 
na trh a aby je zhodnocovaly; vyzývá 

15. zdůrazňuje, že je důležité, aby evropské 
firmy uváděly výsledky výzkumu a vývoje 
na trh a aby je zhodnocovaly; vyzývá 
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Komisi a členské státy, aby vytvořily 
stabilní regulační rámec a vhodné 
programy financování s cílem podpořit 
hospodářskou iniciativu a podnikání a 
omezit dobu pro uvedení nových výrobků, 
služeb a obchodních postupů na trh, 
zejména v odvětví zelené ekonomiky;

Komisi a členské státy, aby vytvořily 
stabilní regulační rámec a vhodné 
programy financování s cílem podpořit 
hospodářskou iniciativu a podnikání a 
omezit dobu pro uvedení nových výrobků, 
služeb a obchodních postupů, které jsou 
udržitelnější z hlediska životního 
prostředí, na trh;

Or. it

Pozměňovací návrh 125
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že je důležité, aby evropské 
firmy uváděly výsledky výzkumu a vývoje 
na trh a aby je zhodnocovaly; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby vytvořily 
stabilní regulační rámec a vhodné 
programy financování s cílem podpořit 
hospodářskou iniciativu a podnikání a 
omezit dobu pro uvedení nových výrobků, 
služeb a obchodních postupů na trh, 
zejména v odvětví zelené ekonomiky;

15. zdůrazňuje, že je důležité, aby evropské 
firmy uváděly výsledky výzkumu a vývoje 
na trh a aby je zhodnocovaly; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby vytvořily 
stabilnější regulační rámec a vhodné 
programy financování s cílem podpořit 
hospodářskou iniciativu a podnikání a 
omezit dobu pro uvedení nových výrobků, 
služeb a obchodních postupů na trh, 
zejména v odvětví zelené ekonomiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. poukazuje na potenciál, který 
představují nové evropské vesmírné 
infrastruktury pro inovace a zelený růst;
vyzývá Komisi, aby podpořila využití 
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údajů získaných z těchto infrastruktur 
malými a středními podniky v rámci 
podnikatelských inkubátorů; vyzývá 
Komisi, aby malým a středním podnikům 
zajistila příznivý režim, pokud jde o 
přístup k údajům získaným z těchto 
infrastruktur ve fázi výzkumu, vývoje a 
uvádění na trh;

Or. fr

Pozměňovací návrh 127
Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. bere na vědomí výhody, které přinesl 
evropský jednotný patent malým a 
středním podnikům, zejména v oblasti 
zelených technologií; vyzývá všechny 
členské státy, aby se připojily k 
evropskému jednotnému patentu; vyzývá 
členské státy, aby urychleně přistoupily k 
ratifikaci dohody o Jednotném 
patentovém soudu, která je nezbytná k 
uplatňování evropského jednotného 
patentu; vyzývá Komisi, aby navrhla 
zjednodušený postup pro malé a střední 
podniky sloužící k podání žaloby ohledně
padělání u Jednotného patentového 
soudu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 128
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

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

16a. vyzývá členské státy a regiony, aby se 
zabývaly nedostatkem zelených dovedností 
a podpořily jejich rozvoj na všech 
vzdělávacích stupních a v celoživotním 
učení; domnívá se, že osnovy pro
vzdělávání a odbornou přípravu je třeba 
revidovat tak, aby splňovaly stávající a 
očekávané potřeby trhu práce v oblasti 
účinného využívání zdrojů a oběhového 
hospodářství; vyzývá sociální partnery, 
aby dále podpořili zapojení pracovníků, 
strategie celoživotního učení a odborné 
přípravy v oblasti environmentálního 
řízení, energetické účinnosti a účinného 
využívání zdrojů a podpořili vytvoření 
plánů účinného využívání zdrojů pro 
všechna odvětví, které zahrnou požadavky 
na dovednosti a odbornou přípravu;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. požaduje lepší politický rámec pro 
oběhové hospodářství, jehož součástí bude 
přijetí a provedení inteligentních 
předpisů, norem a kodexů chování a který 
bude zaměřen na internalizaci externalit, 
řešení výrobků náročných na zdroje, 
vytvoření rovných podmínek pro všechny, 
ocenění předních subjektů a urychlení 
přechodu k udržitelnému hospodářství 
účinně využívajícímu zdroje;

Or. en
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Pozměňovací návrh 130
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. domnívá se, že tento politický rámec 
by měl zajistit, aby výrobky umístěné na 
trh Unie byly vyrobeny podle požadavků 
na ekodesign, a docházelo tak k co 
nejúčinnějšímu využívání zdrojů a 
materiálu. To mimo jiné zahrnuje řešení 
otázky trvanlivosti, opravitelnosti,
opětovné použitelnosti a recyklovatelnosti 
výrobku, jeho recyklovaného obsahu a 
životnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Komisi, aby do balíčku 
týkajícího se oběhového hospodářství 
zahrnula rozšíření nástroje ekodesignu o 
rozměr účinného využívání zdrojů; 
domnívá se, že ekodesign by se měl 
zabývat trvanlivostí, opravitelností a 
recyklovatelností výrobků, včetně norem 
pro zaručenou minimální životnost a 
demontáž;

Or. en
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Pozměňovací návrh 132
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(De)regulace jako motor růstu Inteligentní regulace jako motor růstu
malých a středních podniků v oběhovém 
hospodářství

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Bendt Bendtsen

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(De)regulace jako motor růstu Lepší regulace jako motor růstu

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Aldo Patriciello

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá členské státy, aby se vyvarovaly 
tvorby vnitrostátních právních předpisů 
přesahujících rámec požadavků EU (tzv. 
gold-plating), které mohou bránit 
fungování vnitřního trhu, a aby zajistily 
důsledné provádění evropských právních 
předpisů ve svém vnitrostátním právu; 
vyzývá Komisi, aby s větším úsilím 
vystupovala proti tomuto fenoménu v 

vypouští se
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jednotlivých členských státech; 
zdůrazňuje, že je nutné, aby vnitrostátní 
regulační orgány interpretovaly předpisy 
jednoznačně a v celé EU jednotně, a že je 
zapotřebí zavést otevřená pravidla pro 
zadávání veřejných zakázek, včetně 
zelených veřejných zakázek a 
elektronického zadávání zakázek, neboť 
ve své současné podobě představují 
závažnou překážku pro MSP, které chtějí 
působit v mezinárodním měřítku, a 
současně skvělou příležitost pro časnou 
úpravu v členských státech;

Or. it

Pozměňovací návrh 135
Paul Rübig, Maria Spyraki

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá členské státy, aby se 
vyvarovaly tvorby vnitrostátních právních 
předpisů přesahujících rámec požadavků 
EU (tzv. gold-plating), které mohou bránit 
fungování vnitřního trhu, a aby zajistily 
důsledné provádění evropských právních 
předpisů ve svém vnitrostátním právu; 
vyzývá Komisi, aby s větším úsilím 
vystupovala proti tomuto fenoménu v 
jednotlivých členských státech; zdůrazňuje, 
že je nutné, aby vnitrostátní regulační 
orgány interpretovaly předpisy 
jednoznačně a v celé EU jednotně, a že je 
zapotřebí zavést otevřená pravidla pro 
zadávání veřejných zakázek, včetně 
zelených veřejných zakázek a 
elektronického zadávání zakázek, neboť ve 
své současné podobě představují závažnou 
překážku pro MSP, které chtějí působit v 
mezinárodním měřítku, a současně skvělou 
příležitost pro časnou úpravu v členských 

17. vyzývá členské státy, aby se 
vyvarovaly tvorby vnitrostátních právních 
předpisů přesahujících rámec požadavků 
EU (tzv. gold-plating), které mohou bránit 
fungování vnitřního trhu, a aby zajistily 
důsledné provádění evropských právních 
předpisů ve svém vnitrostátním právu, 
mimo jiné prováděním posouzení dopadu 
na malé a střední podniky, testu malých a 
středních podniků, na úrovni členských 
států; vyzývá Komisi, aby s větším úsilím 
vystupovala proti tomuto fenoménu v 
jednotlivých členských státech; zdůrazňuje, 
že je nutné, aby vnitrostátní regulační 
orgány interpretovaly předpisy 
jednoznačně a v celé EU jednotně, a že je 
zapotřebí zavést otevřená pravidla pro 
zadávání veřejných zakázek, včetně 
zelených veřejných zakázek a 
elektronického zadávání zakázek, neboť ve 
své současné podobě představují závažnou 
překážku pro MSP, které chtějí působit v 
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státech; mezinárodním měřítku, a současně skvělou 
příležitost pro časnou úpravu v členských 
státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Csaba Molnár

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá členské státy, aby se 
vyvarovaly tvorby vnitrostátních právních 
předpisů přesahujících rámec požadavků 
EU (tzv. gold-plating), které mohou bránit 
fungování vnitřního trhu, a aby zajistily 
důsledné provádění evropských právních 
předpisů ve svém vnitrostátním právu; 
vyzývá Komisi, aby s větším úsilím 
vystupovala proti tomuto fenoménu v 
jednotlivých členských státech; zdůrazňuje, 
že je nutné, aby vnitrostátní regulační 
orgány interpretovaly předpisy 
jednoznačně a v celé EU jednotně, a že je 
zapotřebí zavést otevřená pravidla pro 
zadávání veřejných zakázek, včetně 
zelených veřejných zakázek a 
elektronického zadávání zakázek, neboť ve 
své současné podobě představují závažnou 
překážku pro MSP, které chtějí působit v 
mezinárodním měřítku, a současně skvělou 
příležitost pro časnou úpravu v členských 
státech; 

17. vyzývá členské státy, aby se 
vyvarovaly tvorby vnitrostátních právních 
předpisů přesahujících rámec požadavků 
EU (tzv. gold-plating), které mohou bránit 
fungování vnitřního trhu, aby přezkoumaly 
své současné regulační režimy a 
odstranily veškeré nadbytečné nebo 
neúčinné regulace, které vytvářejí 
překážky pro trh, a aby zajistily důsledné 
provádění evropských právních předpisů 
ve svém vnitrostátním právu; vyzývá 
Komisi, aby s větším úsilím vystupovala 
proti tomuto fenoménu v jednotlivých 
členských státech; zdůrazňuje, že je nutné, 
aby vnitrostátní regulační orgány 
interpretovaly předpisy jednoznačně a v 
celé EU jednotně, a že je zapotřebí zavést 
otevřená pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek, včetně zelených veřejných 
zakázek a elektronického zadávání 
zakázek, neboť ve své současné podobě 
představují závažnou překážku pro MSP, 
které chtějí působit v mezinárodním 
měřítku, a současně skvělou příležitost pro 
časnou úpravu v členských státech;

Or. hu

Pozměňovací návrh 137
Miriam Dalli
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Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá členské státy, aby se 
vyvarovaly tvorby vnitrostátních právních 
předpisů přesahujících rámec požadavků 
EU (tzv. gold-plating), které mohou bránit 
fungování vnitřního trhu, a aby zajistily 
důsledné provádění evropských právních 
předpisů ve svém vnitrostátním právu; 
vyzývá Komisi, aby s větším úsilím 
vystupovala proti tomuto fenoménu v 
jednotlivých členských státech; zdůrazňuje, 
že je nutné, aby vnitrostátní regulační 
orgány interpretovaly předpisy 
jednoznačně a v celé EU jednotně, a že je 
zapotřebí zavést otevřená pravidla pro 
zadávání veřejných zakázek, včetně 
zelených veřejných zakázek a 
elektronického zadávání zakázek, neboť ve 
své současné podobě představují závažnou 
překážku pro MSP, které chtějí působit v 
mezinárodním měřítku, a současně skvělou 
příležitost pro časnou úpravu v členských 
státech;

17. vyzývá členské státy, aby se 
vyvarovaly tvorby vnitrostátních právních 
předpisů přesahujících rámec požadavků 
EU (tzv. gold-plating), které mohou bránit 
fungování vnitřního trhu, a aby zajistily 
důsledné provádění evropských právních 
předpisů ve svém vnitrostátním právu; 
vyzývá Komisi, aby s větším úsilím 
vystupovala proti tomuto fenoménu v 
jednotlivých členských státech; zdůrazňuje, 
že je nutné, aby vnitrostátní regulační 
orgány interpretovaly předpisy 
jednoznačně a v celé EU jednotně, a že je 
zapotřebí zavést otevřená pravidla pro 
zadávání veřejných zakázek, včetně 
zelených veřejných zakázek a 
elektronického zadávání zakázek, neboť ve 
své současné podobě představují závažnou 
překážku pro MSP a mikropodniky, které 
chtějí působit v mezinárodním měřítku, a 
současně skvělou příležitost pro časnou 
úpravu v členských státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Paul Rübig, Maria Spyraki, Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vzaly v úvahu, že žádné právní předpisy v 
oblasti životního prostředí by neměly být 
přijaty nebo provedeny způsobem, který by 
mohl způsobit zbytečnou technickou nebo 
ekonomickou zátěž pro malé a střední 
podniky; jako příklad uvádí směrnici o 
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energetické účinnosti (2012/27/EU);

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá rozhodnutí Komise stáhnout 
zastaralé nebo nadměrně zatěžující
legislativní návrhy; vyzývá Komisi, aby se 
zdržela předkládání legislativních návrhů, 
které by vedly ke zbytečné administrativní 
zátěži pro firmy a MSP, a aby průběžně 
přezkoumávala existující právní předpisy s 
cílem snížit stávající administrativní zátěž 
a přizpůsobit je novým obchodním 
modelům; zdůrazňuje však, že má-li být 
dosaženo environmentálních cílů EU, je 
třeba přijmout ambiciózní opatření;

18. vítá rozhodnutí Komise stáhnout 
zastaralé legislativní návrhy; vyjadřuje 
hluboké politování nad stažením 
legislativního návrhu o odpadech a 
požaduje, aby byl do roku 2015 předložen 
ambicióznější legislativní návrh, jak 
oznámil místopředseda Timmermans na 
plenárním zasedání EP v prosinci 20142e; 
poukazuje na analýzu Komise, která 
ukazuje, že přijetí nových cílů v oblasti 
odpadu by vytvořilo 180 000 pracovních 
míst, zvýšilo by konkurenceschopnost 
Evropy a snížilo poptávku po nákladných 
a nedostatkových zdrojích2f; vyzývá 
Komisi, aby průběžně přezkoumávala 
existující právní předpisy s cílem snížit 
stávající administrativní zátěž a přizpůsobit 
je novým obchodním modelům a zároveň 
nadále zajišťovat vysokou úroveň ochrany 
životního prostředí a sociálních norem; 
zdůrazňuje, že má-li být dosaženo 
environmentálních cílů EU, je třeba 
přijmout ambiciózní opatření;

__________________
2e Doslovný záznam debaty z plenárního 
zasedání o pracovním programu Komise, 
úterý, 16. prosince 2014 – Štrasburk.
2f SWD(2014) 208 final – Posouzení 
dopadů, průvodní dokument k návrhu 
COM (2014)397.
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Or. en

Pozměňovací návrh 140
Renato Soru

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá rozhodnutí Komise stáhnout 
zastaralé nebo nadměrně zatěžující 
legislativní návrhy; vyzývá Komisi, aby se 
zdržela předkládání legislativních návrhů, 
které by vedly ke zbytečné administrativní 
zátěži pro firmy a MSP, a aby průběžně 
přezkoumávala existující právní předpisy s 
cílem snížit stávající administrativní zátěž a 
přizpůsobit je novým obchodním 
modelům; zdůrazňuje však, že má-li být 
dosaženo environmentálních cílů EU, je 
třeba přijmout ambiciózní opatření;

18. vítá rozhodnutí Komise stáhnout 
zastaralé nebo nadměrně zatěžující 
legislativní návrhy; vyzývá Komisi, aby se 
zdržela předkládání legislativních návrhů, 
které by vedly ke zbytečné administrativní 
zátěži pro firmy a MSP, a aby průběžně 
přezkoumávala existující právní předpisy s 
cílem zlepšit kvalitu a efektivitu stávající 
administrativní zátěže a přizpůsobit je 
novým obchodním modelům; zdůrazňuje 
však, že má-li být dosaženo 
environmentálních cílů EU, je třeba 
přijmout ambiciózní opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Barbara Kappel

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá rozhodnutí Komise stáhnout
zastaralé nebo nadměrně zatěžující 
legislativní návrhy; vyzývá Komisi, aby se 
zdržela předkládání legislativních návrhů, 
které by vedly ke zbytečné administrativní 
zátěži pro firmy a MSP, a aby průběžně 
přezkoumávala existující právní předpisy s 
cílem snížit stávající administrativní zátěž 
a přizpůsobit je novým obchodním 
modelům; zdůrazňuje však, že má-li být 

18. vítá rozhodnutí Komise stáhnout 
zastaralé nebo nadměrně zatěžující 
legislativní návrhy; vyzývá Komisi, aby se 
zdržela předkládání legislativních návrhů, 
které by vedly ke zbytečné administrativní 
zátěži pro firmy a MSP, a aby průběžně 
přezkoumávala existující právní předpisy s 
cílem snížit stávající administrativní zátěž 
a přizpůsobit je novým obchodním 
modelům; zdůrazňuje však, že má-li být 
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dosaženo environmentálních cílů EU, je 
třeba přijmout ambiciózní opatření;

dosaženo environmentálních cílů EU, je 
třeba přijmout ambiciózní opatření, která 
jsou technicky a ekonomicky proveditelná 
ve všech členských státech;

Or. de

Pozměňovací návrh 142
Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá rozhodnutí Komise stáhnout 
zastaralé nebo nadměrně zatěžující 
legislativní návrhy; vyzývá Komisi, aby se 
zdržela předkládání legislativních návrhů, 
které by vedly ke zbytečné administrativní 
zátěži pro firmy a MSP, a aby průběžně 
přezkoumávala existující právní předpisy s 
cílem snížit stávající administrativní zátěž 
a přizpůsobit je novým obchodním 
modelům; zdůrazňuje však, že má-li být 
dosaženo environmentálních cílů EU, je 
třeba přijmout ambiciózní opatření;

18. vítá rozhodnutí Komise stáhnout 
zastaralé nebo nadměrně zatěžující 
legislativní návrhy; vyzývá Komisi, aby se 
zdržela předkládání legislativních návrhů, 
které by vedly ke zbytečné administrativní 
zátěži pro velké firmy a MSP, a aby 
průběžně přezkoumávala existující právní 
předpisy s cílem snížit stávající 
administrativní zátěž a přizpůsobit je 
novým obchodním modelům; zdůrazňuje 
však, že má-li být dosaženo 
environmentálních cílů EU, je třeba 
přijmout ambiciózní opatření, která jsou 
technicky a ekonomicky proveditelná, ale 
stejně tak náležitě a včasně provést již 
existující právní předpisy;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá rozhodnutí Komise stáhnout 
zastaralé nebo nadměrně zatěžující

18. vítá rozhodnutí Komise stáhnout 
zastaralé legislativní návrhy; vyzývá 
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legislativní návrhy; vyzývá Komisi, aby se 
zdržela předkládání legislativních návrhů, 
které by vedly ke zbytečné administrativní
zátěži pro firmy a MSP, a aby průběžně 
přezkoumávala existující právní předpisy s 
cílem snížit stávající administrativní zátěž 
a přizpůsobit je novým obchodním 
modelům; zdůrazňuje však, že má-li být 
dosaženo environmentálních cílů EU, je 
třeba přijmout ambiciózní opatření;

Komisi, aby se zdržela předkládání 
legislativních návrhů, které by vedly ke 
zbytečné administrativní zátěži pro firmy a 
MSP, a aby průběžně přezkoumávala 
existující právní předpisy s cílem snížit 
stávající administrativní zátěž a přizpůsobit 
je novým obchodním modelům; zdůrazňuje 
však, že má-li být dosaženo 
environmentálních cílů EU, je třeba 
přijmout ambiciózní opatření;

Or. it

Pozměňovací návrh 144
Miriam Dalli

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vítá rozhodnutí Komise stáhnout 
zastaralé nebo nadměrně zatěžující 
legislativní návrhy; vyzývá Komisi, aby se 
zdržela předkládání legislativních návrhů, 
které by vedly ke zbytečné administrativní 
zátěži pro firmy a MSP, a aby průběžně 
přezkoumávala existující právní předpisy s 
cílem snížit stávající administrativní zátěž 
a přizpůsobit je novým obchodním 
modelům; zdůrazňuje však, že má-li být 
dosaženo environmentálních cílů EU, je 
třeba přijmout ambiciózní opatření;

18. vítá rozhodnutí Komise stáhnout 
zastaralé nebo nadměrně zatěžující 
legislativní návrhy; vyzývá Komisi, aby se 
zdržela předkládání legislativních návrhů, 
které by vedly ke zbytečné administrativní 
zátěži pro firmy, MSP a mikropodniky, a 
aby průběžně přezkoumávala existující 
právní předpisy s cílem snížit stávající 
administrativní zátěž a přizpůsobit je 
novým obchodním modelům; zdůrazňuje 
však, že má-li být dosaženo 
environmentálních cílů EU, je třeba 
přijmout ambiciózní opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Brian Crowley, Ian Duncan, 
Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá Komisi, aby usilovala o lepší,
a tedy ne nutně rozsáhlejší právní 
předpisy, a zapojila proto zúčastněné 
strany z příslušných odvětví a malé a 
střední podniky, které přispějí svými 
poznatky a znalostmi v jednotlivých fázích 
legislativního procesu, včetně posouzení 
dopadů;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Ian Duncan, Evžen Tošenovský, 
Branislav Škripek, Brian Crowley

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá Komisi, aby zajistila, že test 
malých a středních podniků bude plně 
uplatněn při všech posouzeních dopadů;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. připomíná, že právní úprava by měla 
být technologicky neutrální a podporovat 
inovace, aby mohly být testovány a 
zhodnoceny na trhu různé nové 
technologie; vyzývá členské státy, aby ve 
svých programech veřejné podpory

19. připomíná, že právní úprava by měla 
být technologicky neutrální a podporovat 
inovace, aby mohly být testovány a 
zhodnoceny na trhu různé nové 
technologie; vítá rozvoj systému ověřování 
environmentálních technologií coby 
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využívaly tržní nástroje a aby se zdržely 
poskytování dotací narušujících trh;
vyzývá Komisi, aby vypracovala společné 
pokyny pro vnitrostátní programy veřejné 
podpory projektů zelených investic s cílem 
vytvořit jednotnější soubor opatření;

nového nástroje, který pomůže 
inovativním environmentálním 
technologiím proniknout na trh; vyzývá 
členské státy, aby ve svých programech 
veřejné podpory náležitě využily tržní 
nástroje a aby se zdržely poskytování 
dotací, které mají negativní vliv na životní 
prostředí a narušují trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. připomíná, že právní úprava by měla 
být technologicky neutrální a podporovat 
inovace, aby mohly být testovány a 
zhodnoceny na trhu různé nové 
technologie; vyzývá členské státy, aby ve 
svých programech veřejné podpory 
využívaly tržní nástroje a aby se zdržely 
poskytování dotací narušujících trh; 
vyzývá Komisi, aby vypracovala společné 
pokyny pro vnitrostátní programy veřejné 
podpory projektů zelených investic s cílem 
vytvořit jednotnější soubor opatření;

19. připomíná, že právní úprava by měla 
být technologicky neutrální a podporovat 
zelené inovace, aby mohly být testovány a 
zhodnoceny na trhu různé nové technologie
zaměřené na udržitelnější využívání 
zdrojů; vyzývá členské státy, aby se ve 
svých programech veřejné podpory zdržely 
poskytování dotací narušujících trh; 
vyzývá Komisi, aby vypracovala společné 
pokyny pro vnitrostátní programy veřejné 
podpory projektů zelených investic s cílem 
vytvořit jednotnější soubor opatření;

Or. it

Pozměňovací návrh 149
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. zdůrazňuje význam, který mají normy 
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pro umožnění rozvoje zelenějších 
technologií, produktů a procesů a pro 
jejich uvedení na trh; vyzývá Komisi, aby 
pověřila evropskou normalizační 
organizaci zohledněním cílů oběhového 
hospodářství a aktivní spoluprací se 
zástupci malých a středních podniků, 
spotřebiteli a organizacemi občanské 
společnosti za účelem dosažení těchto 
cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Paul Rübig, Maria Spyraki, Krišjānis Kariņš

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. konstatuje, že veřejné finanční 
prostředky musí směřovat spíše do 
vyspělých technologií, které mohou být 
uvedeny na trh za výrazně menších 
nákladů, než aby byly vynakládány na 
podporu rozsáhlého zavádění technologií, 
jež jsou nezralé a nákladově neefektivní;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Aldo Patriciello

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. konstatuje, že veřejné finanční 
prostředky musí směřovat spíše do 
vyspělých technologií, které mohou být 
uvedeny na trh za výrazně menších 
nákladů, než aby byly vynakládány na 

vypouští se
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podporu rozsáhlého zavádění technologií, 
jež jsou nezralé a nákladově neefektivní;

Or. it

Pozměňovací návrh 152
Anneleen Van Bossuyt, Evžen Tošenovský, Ian Duncan, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. konstatuje, že veřejné finanční 
prostředky musí směřovat spíše do 
vyspělých technologií, které mohou být 
uvedeny na trh za výrazně menších 
nákladů, než aby byly vynakládány na 
podporu rozsáhlého zavádění technologií, 
jež jsou nezralé a nákladově neefektivní;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Barbara Kappel

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. konstatuje, že veřejné finanční 
prostředky musí směřovat spíše do 
vyspělých technologií, které mohou být 
uvedeny na trh za výrazně menších 
nákladů, než aby byly vynakládány na 
podporu rozsáhlého zavádění technologií, 
jež jsou nezralé a nákladově neefektivní;

20. konstatuje, že veřejné finanční 
prostředky musí směřovat jak do vyspělých 
technologií, tak do pilotních projektů, aby 
bylo překonáno tzv. „údolí smrti“;

Or. de
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Pozměňovací návrh 154
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. konstatuje, že veřejné finanční 
prostředky musí směřovat spíše do 
vyspělých technologií, které mohou být 
uvedeny na trh za výrazně menších 
nákladů, než aby byly vynakládány na 
podporu rozsáhlého zavádění technologií, 
jež jsou nezralé a nákladově neefektivní;

20. konstatuje, že je třeba dále rozvinout 
mechanismus tržní poptávky, který 
podpoří zavedení vyspělých ekologicky 
inovativních technologií na trh, zatímco 
veřejné finanční prostředky by měly být 
poskytovány na další výzkum a rozvoj 
méně vyspělých technologií, aby došlo ke 
zlepšení nákladové účinnosti příští 
generace ekologicky inovativních
technologií;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Csaba Molnár

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. podotýká, že průlomové obory a 
technologie často ukazují na nedostatky 
stávající právní úpravy; zdůrazňuje, že je 
nutné soustavně monitorovat stávající 
právní předpisy a uplatňování ustanovení 
o výjimkách u některých inovativních 
technologií, aby nebránily vstupu nově 
vyvinutých technologií na trh;

vypouští se

Or. hu

Pozměňovací návrh 156
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. podotýká, že průlomové obory a 
technologie často ukazují na nedostatky
stávající právní úpravy; zdůrazňuje, že je 
nutné soustavně monitorovat stávající 
právní předpisy a uplatňování ustanovení 
o výjimkách u některých inovativních 
technologií, aby nebránily vstupu nově 
vyvinutých technologií na trh;

21. podotýká, že průlomové obory a 
technologie se mohou u stávající právní 
úpravy setkat s obtížemi; zdůrazňuje, že je 
nutné soustavně monitorovat a 
aktualizovat stávající právní předpisy, aby 
bylo zajištěno, že udržitelné a ekologicky 
inovativní technologie mohou vstoupit na 
trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. podotýká, že průlomové obory a 
technologie často ukazují na nedostatky 
stávající právní úpravy; zdůrazňuje, že je 
nutné soustavně monitorovat stávající 
právní předpisy a uplatňování ustanovení 
o výjimkách u některých inovativních 
technologií, aby nebránily vstupu nově 
vyvinutých technologií na trh;

21. podotýká, že průlomové obory a 
technologie často ukazují na nedostatky 
stávající právní úpravy; zdůrazňuje, že je 
nutné soustavně monitorovat stávající 
právní předpisy, aby bylo možné je 
přizpůsobit a aktualizovat, jakmile to bude 
nutné, a zajistit tak, aby nebránily vstupu 
nově vyvinutých zelených technologií na 
trh;

Or. it

Odůvodnění

Výjimky jsou často zneužívány. Přizpůsobování je bezpečnější cestou.

Pozměňovací návrh 158
Paul Rübig
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Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. podotýká, že průlomové obory a 
technologie často ukazují na nedostatky 
stávající právní úpravy; zdůrazňuje, že je 
nutné soustavně monitorovat stávající 
právní předpisy a uplatňování ustanovení o 
výjimkách u některých inovativních 
technologií, aby nebránily vstupu nově 
vyvinutých technologií na trh;

21. podotýká, že průlomové obory a 
technologie často ukazují na nedostatky 
stávající právní úpravy; zdůrazňuje, že je 
nutné soustavně monitorovat stávající 
právní předpisy a jejich provádění
a uplatňování ustanovení o výjimkách u 
některých inovativních technologií, aby 
nebránily vstupu nově vyvinutých 
technologií na trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá Komisi, aby vytvořila a 
prosazovala soubor nástrojů pro malé a 
střední podniky sloužící k udržitelné 
politice společnosti, včetně sociální a 
environmentální odpovědnosti podniků, 
udržitelného účetnictví a podávání zpráv a 
nástrojů pro provedení výrobních modelů 
s nízkou tvorbou odpadu;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Iratxe García Pérez
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Morten Helveg Petersen
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Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá členské státy, aby posoudily a 
sledovaly dopad právních předpisů z 
hlediska rovnosti žen a mužů, aby 
například konzultovaly se společenstvími, 
zejména ženami a organizacemi žen, 
jejich potřeby a dopad politik a programů;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Ashley Fox, Ian Duncan, Evžen Tošenovský

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. domnívá se, že součástí základních 
vzdělávacích systémů by měly být rozvoj 
podnikatelských dovedností, programy, v 
nichž se žáci naučí, jak fungují trh, 
hospodářství a finanční systém a jak jsou 
vzájemně propojeny, a environmentální 
výchova; domnívá se, že prvním krokem 
k lepšímu přístupu k finančním 
prostředkům a životaschopnosti podniku 
je dobře připravený podnikatelský plán; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby do 
svých vzdělávacích programů neprodleně 
zařadily finanční vzdělávání; podporuje 
v této souvislosti program „Erasmus pro 
mladé podnikatele“, jehož cílem je 
prosazovat kulturu podnikání a rozvíjet 
jednotný trh a konkurenceschopnost;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Nadine Morano
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Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. domnívá se, že součástí základních 
vzdělávacích systémů by měly být rozvoj 
podnikatelských dovedností, programy, v 
nichž se žáci naučí, jak fungují trh, 
hospodářství a finanční systém a jak jsou 
vzájemně propojeny, a environmentální 
výchova; domnívá se, že prvním krokem 
k lepšímu přístupu k finančním 
prostředkům a životaschopnosti podniku je 
dobře připravený podnikatelský plán; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby do 
svých vzdělávacích programů neprodleně 
zařadily finanční vzdělávání; podporuje 
v této souvislosti program „Erasmus pro 
mladé podnikatele“, jehož cílem je 
prosazovat kulturu podnikání a rozvíjet 
jednotný trh a konkurenceschopnost;

22. domnívá se, že součástí základních i
vyšších vzdělávacích systémů a dále pak 
celoživotního učení by měly být rozvoj 
podnikatelských dovedností, programy, v 
nichž se žáci naučí, jak fungují trh, 
hospodářství a finanční systém a jak jsou 
vzájemně propojeny, a environmentální 
výchova; domnívá se, že prvním krokem 
k lepšímu přístupu k finančním 
prostředkům a životaschopnosti podniku je 
dobře připravený podnikatelský plán; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby do 
svých vzdělávacích programů neprodleně 
zařadily finanční vzdělávání; podporuje 
v této souvislosti program „Erasmus pro 
mladé podnikatele“, jehož cílem je 
prosazovat kulturu podnikání a rozvíjet 
jednotný trh a konkurenceschopnost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 163
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. domnívá se, že součástí základních 
vzdělávacích systémů by měly být rozvoj 
podnikatelských dovedností, programy, v 
nichž se žáci naučí, jak fungují trh, 
hospodářství a finanční systém a jak jsou 
vzájemně propojeny, a environmentální 
výchova; domnívá se, že prvním krokem 
k lepšímu přístupu k finančním 
prostředkům a životaschopnosti podniku je
dobře připravený podnikatelský plán; 

22. domnívá se, že součástí základních 
vzdělávacích systémů by měly být rozvoj 
podnikatelských dovedností, programy, v 
nichž se žáci naučí, jak fungují přírodní 
systémy, trh, hospodářství a finanční 
systém a jak jsou vzájemně propojeny, a 
environmentální výchova; domnívá se, že 
prvním krokem k lepšímu přístupu 
k finančním prostředkům 
a životaschopnosti podniku je dobře 



PE549.392v01-00 88/98 AM\1051303CS.doc

CS

vyzývá Komisi a členské státy, aby do 
svých vzdělávacích programů neprodleně 
zařadily finanční vzdělávání; podporuje 
v této souvislosti program „Erasmus pro 
mladé podnikatele“, jehož cílem je 
prosazovat kulturu podnikání a rozvíjet 
jednotný trh a konkurenceschopnost;

připravený podnikatelský plán; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby do svých 
vzdělávacích programů neprodleně 
zařadily vzdělávání týkající se podnikání a 
životního prostředí; podporuje v této 
souvislosti program „Erasmus pro mladé 
podnikatele“, jehož cílem je prosazovat 
kulturu podnikání a rozvíjet jednotný trh 
a konkurenceschopnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Miriam Dalli

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. domnívá se, že součástí základních 
vzdělávacích systémů by měly být rozvoj 
podnikatelských dovedností, programy, v 
nichž se žáci naučí, jak fungují trh, 
hospodářství a finanční systém a jak jsou 
vzájemně propojeny, a environmentální 
výchova; domnívá se, že prvním krokem 
k lepšímu přístupu k finančním 
prostředkům a životaschopnosti podniku je 
dobře připravený podnikatelský plán; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby do 
svých vzdělávacích programů neprodleně 
zařadily finanční vzdělávání; podporuje 
v této souvislosti program „Erasmus pro 
mladé podnikatele“, jehož cílem je 
prosazovat kulturu podnikání a rozvíjet 
jednotný trh a konkurenceschopnost;

22. domnívá se, že součástí základních 
vzdělávacích systémů by měly být rozvoj 
podnikatelských dovedností, programy, v 
nichž se žáci naučí, jak fungují trh, 
hospodářství a finanční systém a jak jsou 
vzájemně propojeny, a environmentální 
výchova, a že ve školách by mělo být 
podporováno podnikání mládeže, které by 
se vyučovalo již na základních školách a 
také prostřednictvím mimoškolních
aktivit; domnívá se, že prvním krokem 
k lepšímu přístupu k finančním 
prostředkům a životaschopnosti podniku je 
dobře připravený podnikatelský plán; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby do 
svých vzdělávacích programů neprodleně 
zařadily finanční vzdělávání; podporuje 
v této souvislosti program „Erasmus pro 
mladé podnikatele“, jehož cílem je 
prosazovat kulturu podnikání a rozvíjet 
jednotný trh a konkurenceschopnost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 165
Ivan Jakovčić

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. domnívá se, že součástí základních 
vzdělávacích systémů by měly být rozvoj 
podnikatelských dovedností, programy, v 
nichž se žáci naučí, jak fungují trh, 
hospodářství a finanční systém a jak jsou 
vzájemně propojeny, a environmentální 
výchova; domnívá se, že prvním krokem 
k lepšímu přístupu k finančním 
prostředkům a životaschopnosti podniku je 
dobře připravený podnikatelský plán; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby do 
svých vzdělávacích programů neprodleně 
zařadily finanční vzdělávání; podporuje 
v této souvislosti program „Erasmus pro 
mladé podnikatele“, jehož cílem je 
prosazovat kulturu podnikání a rozvíjet 
jednotný trh a konkurenceschopnost;

22. domnívá se, že součástí základních 
vzdělávacích systémů by měly být rozvoj 
podnikatelských dovedností, programy, v 
nichž se žáci naučí, jak fungují trh, 
hospodářství a finanční systém a jak jsou 
vzájemně propojeny; domnívá se, že 
prvním krokem k lepšímu přístupu 
k finančním prostředkům 
a životaschopnosti podniku je dobře 
připravený podnikatelský plán; vyzývá 
Komisi a členské státy, aby do svých 
vzdělávacích programů neprodleně 
zařadily finanční vzdělávání; podporuje 
v této souvislosti program „Erasmus pro 
mladé podnikatele“, jehož cílem je 
prosazovat kulturu podnikání a rozvíjet 
jednotný trh a konkurenceschopnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Marco Zullo, David Borrelli, Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. domnívá se, že součástí základních 
vzdělávacích systémů by měly být rozvoj 
podnikatelských dovedností, programy, v 
nichž se žáci naučí, jak fungují trh, 
hospodářství a finanční systém a jak jsou 
vzájemně propojeny, a environmentální 
výchova; domnívá se, že prvním krokem 
k lepšímu přístupu k finančním 
prostředkům a životaschopnosti podniku je 
dobře připravený podnikatelský plán; 

22. domnívá se, že součástí základních 
vzdělávacích systémů by měly být rozvoj 
podnikatelských dovedností, programy, v 
nichž se žáci naučí, jak fungují trh, 
hospodářství a finanční systém a jak jsou 
vzájemně propojeny, a environmentální 
výchova; domnívá se, že prvním krokem 
k lepšímu přístupu k finančním 
prostředkům a životaschopnosti podniku je 
dobře připravený podnikatelský plán; 
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vyzývá Komisi a členské státy, aby do 
svých vzdělávacích programů neprodleně 
zařadily finanční vzdělávání; podporuje 
v této souvislosti program „Erasmus pro 
mladé podnikatele“, jehož cílem je 
prosazovat kulturu podnikání a rozvíjet 
jednotný trh a konkurenceschopnost;

vyzývá Komisi a členské státy, aby do
svých vzdělávacích programů neprodleně 
zařadily ekonomické vzdělávání se zvláštní 
pozorností věnovanou účinnému 
využívání zdrojů; podporuje v této 
souvislosti program „Erasmus pro mladé 
podnikatele“, jehož cílem je prosazovat 
kulturu podnikání a rozvíjet jednotný trh 
a konkurenceschopnost;

Or. it

Pozměňovací návrh 167
Maria Spyraki, Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. domnívá se, že součástí základních 
vzdělávacích systémů by měly být rozvoj 
podnikatelských dovedností, programy, v 
nichž se žáci naučí, jak fungují trh, 
hospodářství a finanční systém a jak jsou 
vzájemně propojeny, a environmentální 
výchova; domnívá se, že prvním krokem 
k lepšímu přístupu k finančním 
prostředkům a životaschopnosti podniku je 
dobře připravený podnikatelský plán; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby do 
svých vzdělávacích programů neprodleně 
zařadily finanční vzdělávání; podporuje 
v této souvislosti program „Erasmus pro 
mladé podnikatele“, jehož cílem je 
prosazovat kulturu podnikání a rozvíjet 
jednotný trh a konkurenceschopnost;

22. domnívá se, že součástí základních 
vzdělávacích systémů by měly být rozvoj 
podnikatelských dovedností, programy, v 
nichž se žáci naučí, jak fungují trh, 
hospodářství a finanční systém a jak jsou 
vzájemně propojeny, a environmentální 
výchova; domnívá se, že prvním krokem 
k lepšímu přístupu k finančním 
prostředkům a životaschopnosti podniku je 
dobře připravený podnikatelský plán; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby do 
svých vzdělávacích programů neprodleně 
zařadily finanční vzdělávání a kurzy 
podnikání; podporuje v této souvislosti 
program „Erasmus pro mladé podnikatele“, 
jehož cílem je prosazovat kulturu 
podnikání a rozvíjet jednotný trh 
a konkurenceschopnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Renato Soru
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Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. domnívá se, že součástí základních 
vzdělávacích systémů by měly být rozvoj 
podnikatelských dovedností, programy, v 
nichž se žáci naučí, jak fungují trh, 
hospodářství a finanční systém a jak jsou 
vzájemně propojeny, a environmentální 
výchova; domnívá se, že prvním krokem 
k lepšímu přístupu k finančním 
prostředkům a životaschopnosti podniku je 
dobře připravený podnikatelský plán; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby do 
svých vzdělávacích programů neprodleně 
zařadily finanční vzdělávání; podporuje 
v této souvislosti program „Erasmus pro 
mladé podnikatele“, jehož cílem je 
prosazovat kulturu podnikání a rozvíjet 
jednotný trh a konkurenceschopnost;

22. domnívá se, že součástí základních 
vzdělávacích systémů by měly být rozvoj 
podnikatelských dovedností, programy, v 
nichž se žáci naučí, jak fungují trh, 
hospodářství a finanční systém a jak jsou 
vzájemně propojeny a jak mohou nové 
technologie zvýšit efektivní, inovativní a 
ekologické příležitosti, a environmentální 
výchova; domnívá se, že prvním krokem 
k lepšímu přístupu k finančním 
prostředkům a životaschopnosti podniku je 
dobře připravený podnikatelský plán; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby do 
svých vzdělávacích programů neprodleně
zařadily finanční vzdělávání; podporuje 
v této souvislosti program „Erasmus pro 
mladé podnikatele“, jehož cílem je 
prosazovat kulturu podnikání a rozvíjet 
jednotný trh a konkurenceschopnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Iratxe García Pérez
za Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví
Morten Helveg Petersen

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
sbíraly, analyzovaly a šířily údaje týkající 
se práce rozčleněné podle pohlaví, včetně 
údajů o nově se objevujících zelených 
odvětvích a oblastech dovedností, které se 
stanou základem pro plánování 
zohledňující rovnost žen a mužů, 
sledování a hodnocení a posuzování 
dovedností, a šířily informace o zelených 
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pracovních místech rozlišené podle
pohlaví a o tom, jak se lze zapojit;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Jeppe Kofod, Kathleen Van Brempt, Dan Nica, Martina Werner

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. zdůrazňuje, že pomoc a odborné 
vedení při přechodu k udržitelnému 
zelenému růstu by měly být poskytovány 
také mikropodnikům a začínajícím 
podnikům; vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
na tyto podniky se budou v dostatečné 
míře vztahovat nové iniciativy zaměřené 
na příležitosti k zelenému růstu pro malé 
a střední podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Anneleen Van Bossuyt, Hans-Olaf Henkel, Evžen Tošenovský, Branislav Škripek

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. konstatuje, že program Erasmus+ 
umožňuje studentům a mladým lidem 
rozvíjet podnikání mimo jiné tím, že 
poskytuje finanční prostředky na stáže, 
domnívá se, že hlavní prioritou tohoto 
programu v nadcházejících letech musí 
zůstat podpora mladých a ambiciózních 
podnikatelů, a podporuje program 
Erasmus pro mladé podnikatele navržený 
k prosazování podnikatelské kultury a 
rozvoji jednotného trhu a 
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konkurenceschopnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Ivan Jakovčić

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. domnívá se, že do vzdělávacích 
systémů je třeba začlenit zásady 
environmentálního povědomí, 
udržitelného růstu, oběhového 
hospodářství, zelené energie a další 
podobné zásady;

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Aldo Patriciello

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. podotýká, že je důležité zabývat se 
neudržitelnými spotřebními návyky a 
prosazovat změnu chování spotřebitelů; 
poukazuje na nutnost vhodného 
vzdělávání spotřebitelů a na to, že je třeba 
podněcovat k přijímání opatření za 
účelem ekologičtější spotřeby;

vypouští se

Or. it

Pozměňovací návrh 174
Anneleen Van Bossuyt, Evžen Tošenovský, Hans-Olaf Henkel
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Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. podotýká, že je důležité zabývat se 
neudržitelnými spotřebními návyky a 
prosazovat změnu chování spotřebitelů; 
poukazuje na nutnost vhodného 
vzdělávání spotřebitelů a na to, že je třeba 
podněcovat k přijímání opatření za 
účelem ekologičtější spotřeby;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. podotýká, že je důležité zabývat se 
neudržitelnými spotřebními návyky a 
prosazovat změnu chování spotřebitelů; 
poukazuje na nutnost vhodného vzdělávání 
spotřebitelů a na to, že je třeba podněcovat 
k přijímání opatření za účelem 
ekologičtější spotřeby;

23. podotýká, že je důležité zabývat se 
neudržitelnými spotřebními návyky a 
prosazovat změnu chování spotřebitelů; 
poukazuje na nutnost vhodného vzdělávání 
spotřebitelů a na to, že je třeba podněcovat 
k přijímání opatření za účelem 
ekologičtější spotřeby; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby posílily opatření na 
straně poptávky, jako je využití zadávání 
veřejných zakázek, za účelem většího 
zavádění výrobků a řešení, které efektivně 
využívají zdroje a jsou energeticky účinné; 
zdůrazňuje, že je důležité zahrnout využití 
zdrojů do informací o výrobku a 
ekoznaček a posílit tak postavení 
spotřebitelů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 176
Renato Soru

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. podotýká, že je důležité zabývat se 
neudržitelnými spotřebními návyky a 
prosazovat změnu chování spotřebitelů; 
poukazuje na nutnost vhodného vzdělávání 
spotřebitelů a na to, že je třeba podněcovat 
k přijímání opatření za účelem 
ekologičtější spotřeby;

23. podotýká, že je důležité zabývat se 
neudržitelnými spotřebními návyky a 
vytvářet pobídky s cílem nasměrovat
chování spotřebitelů k udržitelným 
návykům; poukazuje na nutnost vhodného 
vzdělávání spotřebitelů a na to, že je třeba 
podněcovat k přijímání opatření za účelem 
ekologičtější spotřeby;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Paul Rübig, Maria Spyraki

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. podotýká, že je důležité zabývat se 
neudržitelnými spotřebními návyky a 
prosazovat změnu chování spotřebitelů; 
poukazuje na nutnost vhodného vzdělávání 
spotřebitelů a na to, že je třeba podněcovat 
k přijímání opatření za účelem 
ekologičtější spotřeby;

23. podotýká, že je důležité zabývat se 
neudržitelnými spotřebními návyky a 
prosazovat změnu chování spotřebitelů; 
poukazuje na nutnost vhodného vzdělávání 
spotřebitelů a na to, že je třeba podporovat 
pobídky k udržitelnější spotřebě;

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. poukazuje na koncepci a úspěšný 
rozvoj „prospěšných společností“ a 
rostoucí společenství na celém světě, v 
jehož rámci jsou podniky na základě 
svého právního postavení zavázány plnit 
přísné normy v oblasti sociální a 
environmentální výkonnosti, odpovědnosti 
a transparentnosti. Vyzývá Komisi, aby 
tuto iniciativu blíže analyzovala a 
podpořila rozvoj náležitého právního 
rámce pro právo společností a jejich 
správu v členských státech, který by tyto 
zásady zakotvil;

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Dominique Riquet

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. zdůrazňuje, že je důležité usnadňovat 
zakládání nových podniků a 
osamostatňování podniků prostřednictvím 
spolupráce s výzkumnými a 
technologickými ústavy a univerzitami;

24. zdůrazňuje, že je důležité usnadňovat 
zakládání nových podniků a 
osamostatňování podniků prostřednictvím 
spolupráce s výzkumnými a 
technologickými ústavy, univerzitami a 
institucemi odborné přípravy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 180
Aldo Patriciello

Návrh usnesení
Bod 24
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. zdůrazňuje, že je důležité usnadňovat 
zakládání nových podniků a 
osamostatňování podniků prostřednictvím 
spolupráce s výzkumnými a 
technologickými ústavy a univerzitami;

24. zdůrazňuje, že je důležité usnadňovat 
zakládání nových podniků a 
osamostatňování podniků prostřednictvím 
spolupráce s ústavy technologického 
výzkumu a univerzitami;

Or. it

Pozměňovací návrh 181
Maria Spyraki, Paul Rübig

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. poukazuje na význam vývozu pro 
vytváření pracovních míst a růstu v 
Evropě. Vyzývá Komisi, aby urychlila 
přijetí dosud neuzavřených obchodních 
dohod s našimi partnery a usnadnila tak 
evropským malým a středním podnikům 
přístup na nové trhy;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Nadine Morano

Návrh usnesení
Bod 25

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

25. je přesvědčen, že podnikání žen je 
nevyužitým zdrojem růstu
a konkurenceschopnosti EU, který by měl
být podporován a rozšiřován, a že veškeré 
překážky, kterým ženy čelí na trhu práce, 
by měly být odstraněny;

25. je přesvědčen, že podnikání žen je 
dosud nedostatečně využívaným 
bohatstvím pro růst 
a konkurenceschopnost EU, které by mělo
být podporováno a rozšiřováno, a že 
veškeré překážky, kterým ženy čelí na trhu 
práce, by měly být odstraněny;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 183
Renato Soru

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. vyzývá Komisi, aby provedla šetření s 
cílem zjistit, v jakých odvětvích
evropského průmyslu lze vytvořit nové 
klastry a uzly;

26. vyzývá Komisi, aby provedla šetření s 
cílem určit odvětví evropského průmyslu a 
zeměpisné oblasti, které splňují podmínky 
pro vytvoření nových klastrů a uzlů, a 
podpořit jejich rozvoj;

Or. en


