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Pozměňovací návrh 1
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že v současné 
době průmysl EU zaměstnává okolo 35 
milionů osob a na vývozu se podílí 
osmdesáti procenty; vzhledem k tomu, že 
zastoupení žen v průmyslových odvětvích, 
povoláních a na vedoucích pozicích 
zůstává stále nízké;

A. vzhledem k tomu, že v současné 
době průmysl EU zaměstnává okolo 35 
milionů osob a na vývozu se podílí 
osmdesáti procenty; vzhledem k tomu, že 
zastoupení žen v průmyslových odvětvích, 
povoláních a na vedoucích pozicích 
zůstává stále nízké, navzdory tomu, že na 
základě údajů Eurostatu o dosaženém 
vzdělání dosáhly ženy hlavního cíle 
strategie Evropa 2020 již v roce 2013, 
přičemž podíl žen s ukončeným terciárním 
vzděláním dosáhl 40,1 %, a navzdory 
tomu, že v roce 2019 dokončilo ve věkové 
skupině 20–24 let nejméně vyšší střední 
vzdělání 86,2 % žen a pouze 81 % mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že v současné 
době průmysl EU zaměstnává okolo 35 
milionů osob a na vývozu se podílí 
osmdesáti procenty; vzhledem k tomu, že 
zastoupení žen v průmyslových odvětvích, 
povoláních a na vedoucích pozicích 
zůstává stále nízké;

A. vzhledem k tomu, že Evropa 
potřebuje sociálně účinnou a 
environmentálně udržitelnou 
průmyslovou strategii, která bude 
upřednostňovat rovnoměrný rozvoj; 
vzhledem k tomu, že v současné době 
průmysl EU zaměstnává okolo 35 milionů 
osob a na vývozu se podílí osmdesáti 
procenty; vzhledem k tomu, že zastoupení 
žen v průmyslových odvětvích, povoláních 
a na vedoucích pozicích zůstává stále 
nízké;
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Or. en

Pozměňovací návrh 3
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že v současné 
době průmysl EU zaměstnává okolo 35 
milionů osob a na vývozu se podílí 
osmdesáti procenty; vzhledem k tomu, že 
zastoupení žen v průmyslových odvětvích, 
povoláních a na vedoucích pozicích 
zůstává stále nízké;

A. vzhledem k tomu, že v současné 
době průmysl EU zaměstnává okolo 35 
milionů osob, vytváří několik milionů 
pracovních míst navázaných na průmysl a 
na vývozu se podílí osmdesáti procenty a 
plní dominantní úlohu při umísťování 
přímých zahraničních investic; vzhledem 
k tomu, že zastoupení žen v průmyslových 
odvětvích, povoláních a na vedoucích 
pozicích zůstává stále nízké;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Evelyn Regner, Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, 
Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že v současné 
době průmysl EU zaměstnává okolo 35 
milionů osob a na vývozu se podílí 
osmdesáti procenty; vzhledem k tomu, že 
zastoupení žen v průmyslových odvětvích, 
povoláních a na vedoucích pozicích 
zůstává stále nízké;

A. vzhledem k tomu, že v současné 
době průmysl EU zaměstnává okolo 35 
milionů osob a na vývozu se podílí 
osmdesáti procenty; vzhledem k tomu, že 
zastoupení žen v průmyslových odvětvích, 
povoláních a na vedoucích pozicích 
zůstává stále nízké a že ženy bývají častěji 
zaměstnány v průmyslových odvětvích s 
nižší přidanou hodnotou nebo v 
pododvětvích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 5
Loucas Fourlas

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že v současné 
době průmysl EU zaměstnává okolo 35 
milionů osob a na vývozu se podílí 
osmdesáti procenty; vzhledem k tomu, že 
zastoupení žen v průmyslových odvětvích, 
povoláních a na vedoucích pozicích 
zůstává stále nízké;

A. vzhledem k tomu, že v současné 
době průmysl EU zaměstnává okolo 35 
milionů osob a na vývozu se podílí 
osmdesáti procenty; vzhledem k tomu, že 
zastoupení žen a osob se zdravotním 
postižením v průmyslových odvětvích, 
povoláních a na vedoucích pozicích 
zůstává stále nízké; vzhledem k tomu, že 
optimální sociální mobility zatím nebylo 
dosaženo;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Kim Van Sparrentak

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že v současné 
době průmysl EU zaměstnává okolo 35 
milionů osob a na vývozu se podílí 
osmdesáti procenty; vzhledem k tomu, že 
zastoupení žen v průmyslových odvětvích, 
povoláních a na vedoucích pozicích 
zůstává stále nízké;

A. vzhledem k tomu, že v současné 
době průmysl EU zaměstnává okolo 35 
milionů osob a na vývozu se podílí 
osmdesáti procenty; vzhledem k tomu, že 
průmysl EU má velmi velkou 
environmentální stopu; vzhledem k tomu, 
že zastoupení žen v průmyslových 
odvětvích, povoláních a na vedoucích 
pozicích zůstává stále nízké;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Margarita de la Pisa Carrión
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Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že v současné 
době průmysl EU zaměstnává okolo 35 
milionů osob a na vývozu se podílí 
osmdesáti procenty; vzhledem k tomu, že 
zastoupení žen v průmyslových odvětvích, 
povoláních a na vedoucích pozicích 
zůstává stále nízké;

A. vzhledem k tomu, že v současné 
době průmysl EU zaměstnává okolo 35 
milionů osob a na vývozu se podílí 
osmdesáti procenty; vzhledem k tomu, že 
podíl žen v průmyslových odvětvích je 
nižší než podíl mužů, od vzdělávání a 
odborné přípravy po povolání a vedoucí 
pozice;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že v současné 
době průmysl EU zaměstnává okolo 35 
milionů osob a na vývozu se podílí 
osmdesáti procenty; vzhledem k tomu, že 
zastoupení žen v průmyslových odvětvích, 
povoláních a na vedoucích pozicích 
zůstává stále nízké;

A. vzhledem k tomu, že v současné 
době průmysl EU zaměstnává okolo 35 
milionů osob a na vývozu se podílí 
osmdesáti procenty; vzhledem k tomu, že 
zastoupení žen a osob se zdravotním 
postižením v průmyslových odvětvích, 
povoláních a na vedoucích pozicích 
zůstává stále nízké;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že ambiciózní 
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obchodní dohody jsou předpokladem pro 
vytváření pracovních míst v EU; uznává, 
že koronavirová krize může vést ke 
zvýšenému ekonomickému nacionalismu 
a protekcionismu a že navíc problém 
volného obchodu založeného na 
pravidlech a globálních hodnotových 
řetězcích je ještě zhoršován opětovným 
znárodňováním výroby a rozpadem 
globálních hodnotových řetězců, což 
ohrožuje evropskou konkurenceschopnost 
a kvalitní pracovní místa; za tímto účelem 
vyzývá zúčastněné strany, aby 
diverzifikovaly své dodavatelské řetězce s 
cílem snížit zranitelnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že malé a střední 
podniky tvoří více než 99 % všech 
evropských podniků, ale pouze 17 % z 
nich úspěšně začlenilo digitální 
technologie do svého podnikání; vzhledem 
k tomu, že 70 % podniků uvádí přístup k 
talentům jako překážku pro investování v 
celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že Evropa má po 
staletí silné průmyslové tradice, a proto je 
způsobilá pro účinnou souběžnou 
transformaci založenou na sociální 
ekonomice a hodnotách EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Kim Van Sparrentak

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že průmyslová 
strategie EU musí sloužit jako nástroj k 
vytváření vyššího počtu kvalitních 
pracovních míst a k dosažení inkluzivního 
a vyváženého trhu práce, ruku v ruce s 
přechodem k digitálnímu a uhlíkově 
neutrálnímu průmyslu;

B. vzhledem k tomu, že nová 
průmyslová strategie EU musí sloužit ve 
všech odvětvích a společnostech jako 
reakce na společenské a environmentální 
výzvy, jako je nezaměstnanost, stárnutí, 
mobilita, změna klimatu a biologická 
rozmanitost, k vytváření vyššího počtu 
ekologičtějších a důstojných pracovních 
míst a k dosažení inkluzivního a 
vyváženého trhu práce, aby doplňovala 
spravedlivý a nestranný přechod k 
digitálnímu, energeticky účinnému 
oběhovému a klimaticky neutrálnímu 
hospodářství plně založenému na 
obnovitelných zdrojích energie a účinně 
využívajícímu zdroje do roku 2040;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že průmyslová 
strategie EU musí sloužit jako nástroj k 
vytváření vyššího počtu kvalitních 
pracovních míst a k dosažení inkluzivního 
a vyváženého trhu práce, ruku v ruce s 
přechodem k digitálnímu a uhlíkově 
neutrálnímu průmyslu;

B. vzhledem k tomu, že průmyslová 
strategie EU musí sloužit jako nástroj k 
vytváření vyššího počtu kvalitních 
pracovních míst a k dosažení inkluzivního 
a vyváženého trhu práce, ruku v ruce se 
souběžným přechodem k digitálnímu a 
uhlíkově neutrálnímu průmyslu; vzhledem 
k tomu, že provádění Zelené dohody a 
digitální strategie by mělo podporovat 
udržitelný růst směrem k ekologičtějšímu 
a více oběhovému průmyslu a vytvářet 
nové pracovní příležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že průmyslová 
strategie EU musí sloužit jako nástroj k 
vytváření vyššího počtu kvalitních 
pracovních míst a k dosažení inkluzivního 
a vyváženého trhu práce, ruku v ruce s 
přechodem k digitálnímu a uhlíkově 
neutrálnímu průmyslu;

B. vzhledem k tomu, že průmyslová 
strategie EU musí zaručit kvalitní pracovní 
místa a dosáhnout inkluzivního a 
vyváženého trhu práce, který bude 
přínosem pro občany, ruku v ruce s 
přechodem k digitálnímu a uhlíkově 
neutrálnímu průmyslu; vzhledem k tomu, 
že průmyslová strategie EU musí sloužit 
jako faktor posilující sociální soudržnost, 
a přispívat tak k boji proti sociálnímu 
dumpingu;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
José Manuel Fernandes

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že průmyslová 
strategie EU musí sloužit jako nástroj k 
vytváření vyššího počtu kvalitních 
pracovních míst a k dosažení inkluzivního 
a vyváženého trhu práce, ruku v ruce s 
přechodem k digitálnímu a uhlíkově 
neutrálnímu průmyslu;

B. vzhledem k tomu, že průmyslová 
strategie EU by měla posilovat úlohu 
malých a středních podniků jako páteře 
evropského hospodářství; vzhledem k 
tomu, že tato strategie musí sloužit jako 
nástroj k vytváření vyššího počtu 
kvalitních pracovních míst a k dosažení 
inkluzivního a vyváženého trhu práce, ruku 
v ruce s přechodem k digitálnímu a 
uhlíkově neutrálnímu průmyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že průmyslová 
strategie EU musí sloužit jako nástroj k 
vytváření vyššího počtu kvalitních 
pracovních míst a k dosažení inkluzivního 
a vyváženého trhu práce, ruku v ruce s 
přechodem k digitálnímu a uhlíkově 
neutrálnímu průmyslu;

B. vzhledem k tomu, že průmyslová 
strategie EU musí sloužit jako nástroj k 
vytváření vyššího počtu kvalitních 
pracovních míst plně podporujících 
začleňování a k dosažení inkluzivního a 
vyváženého trhu práce, na němž mohou 
pracovat i osoby se zdravotním 
postižením, ruku v ruce s přechodem k 
digitálnímu a uhlíkově neutrálnímu 
průmyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že průmyslová 
strategie EU musí sloužit jako nástroj k 
vytváření vyššího počtu kvalitních 
pracovních míst a k dosažení inkluzivního 
a vyváženého trhu práce, ruku v ruce s 
přechodem k digitálnímu a uhlíkově 
neutrálnímu průmyslu;

B. vzhledem k tomu, že průmyslová 
strategie EU musí sloužit jako nástroj k 
vytváření vyššího počtu kvalitních 
pracovních míst a k dosažení inkluzivního 
a vyváženého trhu práce, ruku v ruce s 
přechodem k digitálnímu průmyslu;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že se ukázalo, že 
dlouhodobé zaměření na 
konkurenceschopnost a tržní přístupy 
nejsou schopny odstranit rozdíly mezi 
členskými státy a regiony, což způsobuje 
ztrátu mnoha pracovních míst a posiluje 
deindustrializaci celých regionů; 
vzhledem k tomu, že pouze silná veřejná 
průmyslová strategie může zaručit 
skutečně rovný, udržitelný a spravedlivý 
rozvoj průmyslu, včetně vysoce kvalitních 
pracovních míst, a ambiciózní sociální a 
environmentální cíle;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Kim Van Sparrentak

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že digitalizace a 
umělá inteligence mají zásadní význam pro 
průmyslová odvětví, zvyšování 
konkurenceschopnosti, vytváření 
pracovních příležitostí a pro 
hospodářskou prosperitu;

C. vzhledem k tomu, že digitalizace a 
umělá inteligence, které zajišťují vysokou 
úroveň kybernetické bezpečnosti a úplné 
dodržování základních práv, neboť 
nevedou k žádné formě diskriminace nebo 
vyloučení, mají zásadní význam pro 
průmyslová odvětví, aby bylo možné 
dosáhnout ekologické průmyslové 
transformace, která zvyšuje 
konkurenceschopnost a zároveň 
podporuje udržitelnost, snižuje závislost 
Evropy na dovozu energie a zdrojů a 
vytváří pracovní příležitosti a 
hospodářskou prosperitu a dobré životní 
podmínky pro všechny;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že digitalizace a 
umělá inteligence mají zásadní význam pro 
průmyslová odvětví, zvyšování 
konkurenceschopnosti, vytváření 
pracovních příležitostí a pro hospodářskou 
prosperitu;

C. vzhledem k tomu, že digitalizace a 
umělá inteligence mají zásadní význam pro 
průmyslová odvětví, zvyšování 
konkurenceschopnosti, vytváření 
pracovních příležitostí a pro hospodářskou 
prosperitu, jejichž rozvoj, zavádění a 
využívání vychází z přístupu zaměřeného 
na člověka; vzhledem k tomu, že má-li být 
využit úplný potenciál umělé inteligence, 
je třeba věnovat zvláštní pozornost lidské 
důstojnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Jordi Cañas
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Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že digitalizace a 
umělá inteligence mají zásadní význam pro 
průmyslová odvětví, zvyšování 
konkurenceschopnosti, vytváření 
pracovních příležitostí a pro hospodářskou 
prosperitu;

C. vzhledem k tomu, že digitalizace a 
umělá inteligence a jejich podpora 
inkluzivním, bezpečným a neutrálním 
způsobem mají zásadní význam pro 
průmyslová odvětví, zvyšování 
konkurenceschopnosti, vytváření 
pracovních příležitostí a pro hospodářskou 
prosperitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že digitalizace a 
umělá inteligence mají zásadní význam pro 
průmyslová odvětví, zvyšování 
konkurenceschopnosti, vytváření 
pracovních příležitostí a pro hospodářskou 
prosperitu;

C. vzhledem k tomu, že digitalizace a 
umělá inteligence mají podle zásad Zelené 
dohody a cílů udržitelného rozvoje zásadní 
význam pro průmyslová odvětví, 
zvyšování konkurenceschopnosti, 
vytváření pracovních příležitostí a pro 
hospodářskou prosperitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že digitalizace a 
umělá inteligence mají zásadní význam pro 

C. vzhledem k tomu, že digitalizace a 
umělá inteligence mají zásadní význam pro 
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průmyslová odvětví, zvyšování 
konkurenceschopnosti, vytváření 
pracovních příležitostí a pro 
hospodářskou prosperitu;

průmyslová odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že digitalizace a 
umělá inteligence mají zásadní význam pro 
průmyslová odvětví, zvyšování 
konkurenceschopnosti, vytváření 
pracovních příležitostí a pro hospodářskou 
prosperitu;

C. vzhledem k tomu, že digitalizace, 
spolupracující roboti, inteligentní továrny 
a umělá inteligence mají zásadní význam 
pro průmyslová odvětví, zvyšování 
konkurenceschopnosti, vytváření 
pracovních příležitostí a pro hospodářskou 
prosperitu;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, 
Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že digitalizace a 
umělá inteligence mají zásadní význam pro 
průmyslová odvětví, zvyšování 
konkurenceschopnosti, vytváření 
pracovních příležitostí a pro hospodářskou 
prosperitu;

C. vzhledem k tomu, že digitalizace a 
umělá inteligence mají zásadní význam pro 
průmyslová odvětví, zvyšování 
konkurenceschopnosti, vytváření 
kvalitních pracovních příležitostí a pro 
hospodářskou prosperitu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 26
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že umělá 
inteligence (UI) je strategickou 
technologií a očekává se, že bude 
přínosná pro občany a společnost, neboť 
má zlepšovat kvalitu života, vytvářet nové 
pracovní příležitosti a udržitelnější 
obchodní modely;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že investice do 
výzkumu a inovací jsou důležité pro 
zvýšení konkurenceschopnosti a 
produktivity evropského průmyslu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že evropský 
přístup k umělé inteligenci by se měl 
prioritně zabývat etickými aspekty a 
dilematy spojenými s umělou inteligencí, 



PE653.758v01-00 16/91 AM\1207099CS.docx

CS

aby bylo zajištěno, že bude zaměřena na 
člověka, zlepší kvalitu života lidí, vytvoří 
pocit bezpečnosti, zajistí blahobyt 
společnosti a lepší životní prostředí a bude 
v souladu se základními právy a 
hodnotami EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Cc. vzhledem k tomu, že úplný 
potenciál umělé inteligence lze využívat 
pouze tehdy, jsou-li si uživatelé vědomi 
možných přínosů a problémů, které tato 
technologie přináší; vzhledem k tomu, že 
je nezbytné začlenit tuto otázku do 
vzdělávacího procesu, včetně toho, jak 
bojovat s digitálním vyloučením, a vést 
informační kampaně na evropské úrovni, 
které přesně představí všechny aspekty 
rozvoje umělé inteligence;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 s sebou přinesla bezprecedentní 
výzvy pro průmysl EU, kdy je pět milionů 
lidí ohroženo ztrátou svých pracovních 
míst a očekává se pokles HDP o přibližně 7 

D. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 s sebou přinesla bezprecedentní 
výzvy pro průmysl EU, kdy je pět milionů 
lidí ohroženo ztrátou svých pracovních 
míst a očekává se pokles HDP o přibližně 7 
% v celé EU a pracovní síla s nízkou 
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% v celé EU; kvalifikací je obzvláště zranitelná v 
digitálním věku, a proto je digitální 
gramotnost nepostradatelnou předností;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Loucas Fourlas

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 s sebou přinesla bezprecedentní 
výzvy pro průmysl EU, kdy je pět milionů 
lidí ohroženo ztrátou svých pracovních 
míst a očekává se pokles HDP o přibližně 7 
% v celé EU;

D. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 s sebou přinesla bezprecedentní 
výzvy pro průmysl EU, kdy je pět milionů 
lidí ohroženo ztrátou svých pracovních 
míst a očekává se pokles HDP o přibližně 7 
% v celé EU; vzhledem k tomu, že některé 
sociální skupiny nemohou pokračovat ve 
své profesní praxi;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 s sebou přinesla bezprecedentní 
výzvy pro průmysl EU, kdy je pět milionů 
lidí ohroženo ztrátou svých pracovních 
míst a očekává se pokles HDP o přibližně 7 
% v celé EU;

D. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 s sebou přinesla bezprecedentní 
výzvy pro průmysl EU, kdy je pět milionů 
lidí ohroženo ztrátou svých pracovních 
míst a očekává se pokles HDP o přibližně 7 
% v celé EU; vzhledem k tomu, že Zelená 
dohoda pro Evropu by měla být 
přednostně revidována;

Or. en
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Pozměňovací návrh 33
Kim Van Sparrentak

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 s sebou přinesla bezprecedentní 
výzvy pro průmysl EU, kdy je pět milionů 
lidí ohroženo ztrátou svých pracovních 
míst a očekává se pokles HDP o přibližně 7 
% v celé EU;

D. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 s sebou přinesla bezprecedentní 
výzvy pro průmysl EU i pro obyvatele, 
kteří žijí a pracují v EU, kdy je pět milionů 
lidí ohroženo ztrátou svých pracovních 
míst a očekává se pokles HDP o přibližně 7 
% v celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco 
Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta 
Gualmini, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že podle zprávy 
Světového ekonomického fóra o 
budoucnosti pracovních míst bude 
nakonec 65 % dětí, které v současnosti 
zahajují základní školní docházku, 
pracovat na zcela nových typech 
pracovních míst, které dnes ještě 
neexistují; vzhledem k tomu, že vzdělávací 
systémy musí mít možnost poskytovat 
všeobecné znalosti a dovednosti potřebné 
pro tyto nové formy profesních drah;

Or. en
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Pozměňovací návrh 35
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že v několika 
továrnách, v nichž měli pracovníci a 
odborové svazy možnost určovat 
rozhodnutí týkající se výroby během 
pandemie COVID-19, byla zaznamenána 
rychlá přeměna výroby s orientací na 
zdravotnický materiál;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že rozsáhlá 
nezaměstnanost během pandemie 
COVID-19 postihla zejména sezónní 
pracovníky a osoby ve zranitelné situaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění E

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že sociální dialog 
a setrvalá spolupráce mezi sociálními 
partnery jsou nezbytné pro odolnou 
průmyslovou politiku, jejímž cílem bude 

E. vzhledem k tomu, že sociální dialog 
a setrvalá spolupráce mezi sociálními 
partnery, organizacemi zastupujícími 
osoby se zdravotním postižením a zástupci 
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dosáhnout společnosti spravedlivější pro 
všechny a která bude snižovat riziko toho, 
že někteří jednotlivci zůstanou opomenuti;

průmyslu jsou nezbytné pro odolnou 
průmyslovou politiku, jejímž cílem bude 
dosáhnout společnosti spravedlivější pro 
všechny a která bude snižovat riziko toho, 
že někteří jednotlivci zůstanou opomenuti;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, 
Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění E

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že sociální dialog 
a setrvalá spolupráce mezi sociálními 
partnery jsou nezbytné pro odolnou 
průmyslovou politiku, jejímž cílem bude 
dosáhnout společnosti spravedlivější pro 
všechny a která bude snižovat riziko toho, 
že někteří jednotlivci zůstanou opomenuti;

E. vzhledem k tomu, že sociální dialog 
a kolektivní vyjednávání jsou nezbytné pro 
odolnou průmyslovou politiku, jejímž 
cílem bude zlepšit pracovní podmínky a 
pracovní smlouvy;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Kim Van Sparrentak

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění E

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že sociální dialog 
a setrvalá spolupráce mezi sociálními 
partnery jsou nezbytné pro odolnou 
průmyslovou politiku, jejímž cílem bude 
dosáhnout společnosti spravedlivější pro 
všechny a která bude snižovat riziko toho, 
že někteří jednotlivci zůstanou opomenuti;

E. vzhledem k tomu, že sociální dialog 
a setrvalá spolupráce mezi sociálními 
partnery jsou nezbytné pro odolnou 
průmyslovou politiku, jejímž cílem bude 
dosáhnout přechodu ke spravedlivější a 
ekologičtější společnosti, která nikoho 
neopomíjí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 40
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že ze statistik 
Eurostatu1a vyplývá, že téměř polovina 
Evropanů ve věkové skupině 25–64 se 
nechce účastnit vzdělávání a odborné 
přípravy, neboť 77,8 % z nich se domnívá, 
že žádné další vzdělávání nebo odborné 
přípravy nemají zapotřebí, a proto se 
stávají zranitelnými vůči otřesům a 
neuvědomují si změny úlohy a profesní 
dráhy, které by mohly mít v budoucnu;
__________________
1a 
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/s
ubmitViewTableAction.do

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že jakýkoli 
spravedlivý a udržitelný model výroby by 
měl klást pracovníky, jejich zástupce a 
odbory, jakož i zájmy pracovníků a 
dlouhodobé odborné znalosti na první 
místo, aby se zajistilo, že bude zaměřen na 
základní potřeby společnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 42
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, 
Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že sociální 
partneři by měli být vybízeni k tomu, aby 
sjednávali a uzavírali kolektivní smlouvy v 
záležitostech, které se jich týkají, přičemž 
musí být plně respektována jejich 
nezávislost a právo na protestní akce v 
kolektivním vyjednávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že pandemie 
COVID-19 měla obrovský dopad na 
organizaci práce a pracovních míst a 
zvyšuje potřebu nové průmyslové 
strategie;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že 99 % podniků 
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v EU tvoří malé a střední podniky, které 
představují přibližně 50 % HDP EU a 
zaměstnávají více než 100 milionů 
pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že hospodářský 
růst jde ruku v ruce s lepšími sociálními 
normami, životní úrovní a dobrými 
pracovními podmínkami;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění E b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Eb. vzhledem k tomu, že průmyslová 
strategie pro období po roce 2020 by měla 
být založena na průmyslových 
ekosystémech zahrnujících všechny 
subjekty průmyslových hodnotových 
řetězců, od velkých společností po malé a 
střední podniky a menší podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Anne Sander
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Návrh stanoviska
Bod odůvodnění E c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ec. vzhledem k tomu, že průmyslová 
strategie EU by měla přispět k oživení 
regionů, a proto by měla podporovat jejich 
transformaci prostřednictvím strategií pro 
inteligentní specializaci a fondů ESI;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco 
Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta 
Gualmini, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. upozorňuje na to, že průmyslová 
politika EU musí být v souladu s 
evropským pilířem sociálních práv a 
účinně řešit společenské dopady spolu se 
strukturálními změnami a že je nutné 
neustále uplatňovat její zásady za účelem 
podpory spravedlivých pracovních 
podmínek a rovných příležitostí, stejně 
jako přístupu k funkčním pracovním trhům 
a sociálním systémům;

1. upozorňuje na to, že průmyslová 
politika EU potřebuje silný sociální a 
environmentální rozměr a musí být v 
souladu s evropským pilířem sociálních 
práv, aby bylo možné účinně řešit 
společenské dopady spolu se strukturálními 
změnami a přispívat k uplatňování jejích 
zásad s cílem zajistit důstojné pracovní 
podmínky a pracovní smlouvy, rovné 
příležitosti, jakož i přístup k funkčním 
pracovním trhům a sociálním systémům; 
připomíná, že předpokladem prosperující 
průmyslové činnosti jsou kvalitní pracovní 
místa, sociální ochrana a dobře fungující 
veřejné služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Ádám Kósa
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Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. upozorňuje na to, že průmyslová 
politika EU musí být v souladu s 
evropským pilířem sociálních práv a 
účinně řešit společenské dopady spolu se 
strukturálními změnami a že je nutné 
neustále uplatňovat její zásady za účelem 
podpory spravedlivých pracovních 
podmínek a rovných příležitostí, stejně 
jako přístupu k funkčním pracovním trhům 
a sociálním systémům;

1. upozorňuje na to, že průmyslová 
politika EU musí být v souladu s 
evropským pilířem sociálních práv a 
účinně řešit společenské dopady spolu se 
strukturálními změnami a že je nutné 
neustále uplatňovat její zásady za účelem 
podpory spravedlivých pracovních 
podmínek a rovných příležitostí, stejně 
jako přístupu k funkčním pracovním trhům 
a sociálním systémům; naléhavě vyzývá 
průmyslové odvětví, aby v plné míře 
uplatňovalo zásadu univerzálního designu 
s cílem zajistit, aby se plný přístup stal 
zásadou již ve fázi návrhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Kim Van Sparrentak

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. upozorňuje na to, že průmyslová 
politika EU musí být v souladu s 
evropským pilířem sociálních práv a 
účinně řešit společenské dopady spolu se 
strukturálními změnami a že je nutné 
neustále uplatňovat její zásady za účelem 
podpory spravedlivých pracovních 
podmínek a rovných příležitostí, stejně 
jako přístupu k funkčním pracovním trhům 
a sociálním systémům;

1. upozorňuje na to, že průmyslová 
politika EU musí být sladěna s cíli Zelené 
dohody, zásadami Pařížské dohody a jejím 
cílem omezit nárůst teploty na 1,5 °C as 
evropským pilířem sociálních práv a 
účinně řešit společenské dopady spolu se 
strukturálními změnami a že je nutné 
neustále uplatňovat její zásady za účelem 
podpory spravedlivých a důstojných 
pracovních podmínek a rovných příležitostí 
pro všechny, stejně jako přístupu k 
funkčním pracovním trhům a sociálním 
systémům;

Or. en
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Pozměňovací návrh 51
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. upozorňuje na to, že průmyslová 
politika EU musí být v souladu s 
evropským pilířem sociálních práv a 
účinně řešit společenské dopady spolu se 
strukturálními změnami a že je nutné 
neustále uplatňovat její zásady za účelem 
podpory spravedlivých pracovních 
podmínek a rovných příležitostí, stejně 
jako přístupu k funkčním pracovním trhům 
a sociálním systémům;

1. upozorňuje na to, že průmyslová 
politika EU musí být v souladu s 
evropským pilířem sociálních práv a 
účinně řešit společenské dopady spolu se 
strukturálními změnami a že je nutné 
neustále uplatňovat její zásady za účelem 
podpory spravedlivých pracovních 
podmínek a rovných příležitostí, stejně 
jako přístupu k funkčním pracovním trhům 
a sociálním systémům; zdůrazňuje, že je 
naléhavě nutné diverzifikovat globální 
dodavatelské řetězce a zvýšit jejich 
udržitelnost a transparentnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. upozorňuje na to, že průmyslová 
politika EU musí být v souladu s 
evropským pilířem sociálních práv a 
účinně řešit společenské dopady spolu se 
strukturálními změnami a že je nutné 
neustále uplatňovat její zásady za účelem 
podpory spravedlivých pracovních 
podmínek a rovných příležitostí, stejně 
jako přístupu k funkčním pracovním trhům 
a sociálním systémům;

1. upozorňuje na to, že průmyslová 
politika EU musí být alespoň v souladu s 
evropským pilířem sociálních práv a 
Evropskou sociální chartou a řešit 
všechny společenské dopady spolu se 
strukturálními změnami a že je nutné 
neustále uplatňovat její zásady za účelem 
podpory dobrých, spravedlivých a rovných 
pracovních podmínek, kvalitního 
zaměstnání a rovných příležitostí, stejně 
jako přístupu k funkčním pracovním trhům 
a sociálním systémům;

Or. en
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Pozměňovací návrh 53
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. upozorňuje na to, že průmyslová 
politika EU musí být v souladu s 
evropským pilířem sociálních práv a 
účinně řešit společenské dopady spolu se 
strukturálními změnami a že je nutné 
neustále uplatňovat její zásady za účelem 
podpory spravedlivých pracovních 
podmínek a rovných příležitostí, stejně 
jako přístupu k funkčním pracovním 
trhům a sociálním systémům;

1. upozorňuje na to, že nová 
průmyslová politika musí podporovat 
spravedlivé pracovní podmínky a rovné 
příležitosti a zohledňovat významnou 
přidanou hodnotu, kterou průmysl 
zajišťuje pro trhy práce a sociální 
systémy, a také jeho klíčovou úlohu 
jakožto faktoru prosperity a rovnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. upozorňuje na to, že průmyslová 
politika EU musí být v souladu s 
evropským pilířem sociálních práv a 
účinně řešit společenské dopady spolu se 
strukturálními změnami a že je nutné 
neustále uplatňovat její zásady za účelem 
podpory spravedlivých pracovních 
podmínek a rovných příležitostí, stejně 
jako přístupu k funkčním pracovním trhům 
a sociálním systémům;

1. upozorňuje na to, že průmyslová 
politika EU musí být v souladu s 
evropským pilířem sociálních práv a 
účinně řešit společenské dopady spolu se 
strukturálními změnami a že je nutné 
neustále uplatňovat její zásady za účelem 
podpory spravedlivých pracovních 
podmínek, rovných příležitostí, začlenění 
osob se zdravotním postižením, stejně jako 
přístupu k funkčním pracovním trhům a 
sociálním systémům;

Or. en
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Pozměňovací návrh 55
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. upozorňuje na to, že průmyslová 
politika EU musí být v souladu s 
evropským pilířem sociálních práv a 
účinně řešit společenské dopady spolu se 
strukturálními změnami a že je 
nutnéneustále uplatňovat její zásady za 
účelem podpory spravedlivých pracovních 
podmínek a rovných příležitostí, stejně 
jako přístupu k funkčním pracovním trhům 
a sociálním systémům;

1. upozorňuje na to, že průmyslová 
politika EU musí být v souladu s 
evropským pilířem sociálních práv a 
účinně řešit společenské dopady spolu se 
strukturálními změnami a že je nutné 
přispět k naplňování jejích zásad za 
účelem podpory spravedlivých pracovních 
podmínek a rovných příležitostí, stejně 
jako přístupu k funkčním pracovním trhům 
a sociálním systémům;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. upozorňuje na to, že průmyslová 
politika EU musí být v souladu s 
evropským pilířem sociálních práv a 
účinně řešit společenské dopady spolu se 
strukturálními změnami a že je nutné 
neustále uplatňovat její zásady za účelem 
podpory spravedlivých pracovních 
podmínek a rovných příležitostí, stejně 
jako přístupu k funkčním pracovním trhům 
a sociálním systémům;

1. upozorňuje na to, že průmyslová 
politika EU by měla být v souladu s našimi 
sociálními normami a účinně řešit 
společenské a hospodářské dopady spolu 
se strukturálními změnami za účelem 
podpory spravedlivých pracovních 
podmínek a prostředí příznivého pro 
podnikání, stejně jako přístupu k funkčním 
pracovním trhům, sociálním systémům a 
odborné přípravě;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella 
Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel 
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Pizarro, Milan Brglez, Evelyn Regner, Brando Benifei

Návrh stanoviska
Bod 1 - pododstavec 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

vyzývá Unii a členské státy, aby 
respektovaly a posílily sociální partnery, 
rozšířily kolektivní vyjednávání a přijaly 
opatření na podporu vysoké hustoty 
výskytu odborových svazů a sdružení 
zaměstnavatelů s cílem zajistit 
demokratické, inkluzivní a sociálně 
spravedlivé průmyslové odvětví; 
zdůrazňuje, že dobře fungující sociální 
dialog a kolektivní vyjednávání jsou 
klíčovými nástroji při utváření pracovních 
podmínek; je přesvědčen, že spolupráce 
mezi Unií, členskými státy, sociálními 
partnery a organizacemi zastupujícími 
občanskou společnost vytváří prostředí 
vhodné pro růst evropského průmyslu; 
zdůrazňuje, že sociální dialog přispívá jak 
k hospodářské konkurenceschopnosti, tak 
k sociální soudržnosti; vyzývá k dalšímu 
posílení sociálního dialogu v celé Evropě 
s cílem vyvážit pracovněprávní vztahy a 
podpořit kolektivní vyjednávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Lukas Mandl

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. konstatuje, že doporučení pro 
jednotlivé země by mělo zahrnovat 
opatření a otázky související s 
průmyslovou politikou (EU) v rámci 
evropského semestru; zdůrazňuje, že 
měření současného stavu a pokroku má 
rozhodující význam pro budoucí tvorbu 
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politiky založené na důkazech, která by 
členským státům EU rovněž zajistila 
informace o pokroku a vývoji průmyslové 
politiky na vnitrostátní úrovni a na úrovni 
EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že průmyslová politika 
a politika zaměstnanosti jsou v první řadě 
v pravomoci členských států a že je na 
členských státech, aby vypracovaly 
řádnou průmyslovou strategii a 
prohloubily výměnu informací a 
osvědčených postupů s cílem dosáhnout 
pozitivního dopadu na pracovní podmínky 
a práva pracovníků a zabránit mzdovému 
a sociálnímu dumpingu;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. uznává, že přechod k uhlíkově 
neutrálnímu průmyslu poškodí některá 
odvětví a že bude doprovázen neúspěchy, 
což povede k ukončení podnikatelské 
činnosti a ke zvýšení nezaměstnanosti; 
žádá proto Komisi a členské státy, aby 
průmyslovou změnu nevynucovaly a své 
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cíle odložily, aby byly v souladu s 
technologickým vývojem;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že jakákoli 
průmyslová strategie by měla klást 
pracovníky, jejich zástupce a odbory, 
jakož i zájmy pracovníků a dlouhodobé 
odborné znalosti na první místo, aby bylo 
zajištěno demokratické fungování; vyzývá 
Komisi, aby do každé fáze postupu plně 
začlenila pracovníky, jejich zástupce a 
odbory;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že digitalizace, umělá 
inteligence, analýza dat velkého objemu, 
kybernetická bezpečnost, inovace a rozvoj 
opatření pro udržitelný průmysl mají 
zásadní význam pro zajištění lepší sociální 
soudržnosti, dosažení cílů Zelené dohody 
pro Evropu a pro zajištění 
konkurenceschopnosti EU.

Or. en
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Pozměňovací návrh 63
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje význam přeshraničních 
a sezónních pracovníků pro poskytování 
služeb, jež jsou klíčovým prvkem úsilí o 
hospodářské oživení, a vyzývá k přijetí 
opatření zaměřených na podporu jejich 
mobility a ochrany jejich pracovních práv, 
včetně lepšího provádění stávajících 
právních předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
José Manuel Fernandes

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že malé a střední 
podniky by měly být ústředním prvkem 
nové průmyslové strategie jakožto 
subjekty podporující podnikání a 
zaměstnanost v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Sara Skyttedal

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

1a. zdůrazňuje, že v průmyslové 
strategii je třeba zohlednit tradice EU v 
oblasti sociálního trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. naléhavě vyzývá Evropskou 
komisi, aby řešila problémy 
přeshraničních a sezónních pracovníků 
při získávání svých sociálních nároků, 
které jsou způsobeny nedostatečnou 
přenositelností jejich nároků, a to rychlým 
přijetím revize nařízení o koordinaci 
systémů sociálního zabezpečení a 
zavedením koordinovaných digitálních 
řešení na úrovni členských států, a aby 
zároveň posílila a zefektivnila řešení 
jakéhokoli druhu podvodů;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Lukas Mandl

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. vyzývá Komisi, aby zavedla silný 
rámec pro správu, jenž by zahrnoval 
sociální partnery a průmyslové fórum, na 
podporu Komise při úspěšném provádění 
průmyslové strategie, trvalého pokroku v 
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Radě pro konkurenceschopnost a v 
Evropském parlamentu a průmyslových 
aliancí mezi průmyslem a členskými státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Lukas Mandl

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že evropský stálý 
systém pro zajištění v nezaměstnanosti by 
měl být zaveden jako klíčový nástroj, který 
musí doprovázet souběžnou ekologickou a 
digitální transformaci;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že evropský stálý 
systém pro zajištění v nezaměstnanosti by 
měl být zaveden jako klíčový nástroj, který 
musí doprovázet souběžnou ekologickou a 
digitální transformaci;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest
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Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že evropský stálý 
systém pro zajištění v nezaměstnanosti by 
měl být zaveden jako klíčový nástroj, který 
musí doprovázet souběžnou ekologickou a 
digitální transformaci;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Kim Van Sparrentak

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že evropský stálý 
systém pro zajištění v nezaměstnanosti by 
měl být zaveden jako klíčový nástroj, který 
musí doprovázet souběžnou ekologickou a 
digitální transformaci;

2. zdůrazňuje, že evropský stálý 
systém pro zajištění v nezaměstnanosti by 
měl být zaveden jako klíčový nástroj, který 
musí doprovázet spravedlivý přechod k 
oběhovému a uhlíkově neutrálnímu 
hospodářství plně založenému na 
obnovitelných zdrojích energie a co 
nejvíce využívajícímu zdroje, jakož i 
energeticky účinnému a k digitální 
ekonomice;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že evropský stálý 
systém pro zajištění v nezaměstnanosti by 
měl být zaveden jako klíčový nástroj, který 

2. zdůrazňuje, že evropský stálý 
systém pro zajištění v nezaměstnanosti by 
měl být zaveden pro země HMU jako 
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musí doprovázet souběžnou ekologickou a 
digitální transformaci;

klíčový nástroj, který musí doprovázet 
souběžnou ekologickou a digitální 
transformaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Marc Botenga, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že evropský stálý 
systém pro zajištění v nezaměstnanosti by 
měl být zaveden jako klíčový nástroj, který 
musí doprovázet souběžnou ekologickou a 
digitální transformaci;

2. konstatuje, že evropský stálý 
systém pro zajištění v nezaměstnanosti by 
mohl doprovázet souběžnou ekologickou a 
digitální transformaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že evropský stálý 
systém pro zajištění v nezaměstnanosti by 
měl být zaveden jako klíčový nástroj, který 
musí doprovázet souběžnou ekologickou a 
digitální transformaci;

2. zdůrazňuje, že Evropská komise by 
měla vytvořit další nástroje, které budou 
doprovázet souběžnou ekologickou a 
digitální transformaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že evropský stálý 
systém pro zajištění v nezaměstnanosti by 
měl být zaveden jako klíčový nástroj, který 
musí doprovázet souběžnou ekologickou a 
digitální transformaci;

2. zdůrazňuje, že evropský systém pro 
zajištění v nezaměstnanosti by měl být 
zaveden jako dočasný nástroj, který by měl 
být v souladu s environmentální a digitální 
transformací;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. zdůrazňuje, že evropský stálý 
systém pro zajištění v nezaměstnanosti by 
měl být zaveden jako klíčový nástroj, který 
musí doprovázet souběžnou ekologickou a 
digitální transformaci;

2. zdůrazňuje, že členské státy musí 
nalézt vhodná řešení ke zmírnění 
jakýchkoli negativních důsledků souběžné 
ekologické a digitální transformace;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, 
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Milan Brglez, 
Evelyn Regner, Brando Benifei, Alicia Homs Ginel

Návrh stanoviska
Bod 2 – pododstavec 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

vyzývá Komisi, aby bez zbytečného 
odkladu předložila návrh stálého 
evropského systému pro zajištění v 
nezaměstnanosti, který oznámila 
předsedkyně Komise Ursula von der 
Leyenová, s cílem zavést faktor zajišťující 
makroekonomickou stabilitu, jež přispívá 
k odolnosti evropského hospodářství 
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obecně a evropského průmyslu konkrétně; 
domnívá se, že naléhavou potřebu 
takového nástroje zdůraznila jak finanční 
krize v roce 2008, tak krize Covid-19 v 
roce 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Lina Gálvez Muñoz, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Milan Brglez, Evelyn Regner, 
Brando Benifei, Alicia Homs Ginel, Marc Angel

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že má-li Evropa získat 
nebo si udržet celosvětové vedoucí 
postavení ve strategických průmyslových 
odvětvích a s ohledem na určité 
technologie, zejména technologie s 
vysokou přidanou hodnotou, musí 
poskytnout dostatečné zdroje na výzkum a 
inovace, včetně programu Horizont 
Evropa a Evropského inovačního a 
technologického institutu (EIT); 
připomíná pozitivní vedlejší účinky úsilí 
vynakládaného v oblasti inovací, pokud 
jde o množství, a zejména kvalitu 
pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vítá finanční úlevu, kterou Komise 
poskytla na záchranu pracovních míst 
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prostřednictvím programu SURE a 
dalších partnerství mezi službami 
zaměstnanosti, sociálními partnery a 
společnostmi s cílem usnadnit 
rekvalifikaci, zejména sezónním 
pracovníkům na všech typech pracovních 
míst v odvětví cestovního ruchu;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá k rychlému schválení 
inkluzivního plánu EU na podporu 
oživení, který stanoví koordinovanou 
evropskou strategii pro oživení po 
pandemii financovanou z veřejných i 
soukromých investic do souběžného 
přechodu na digitalizovanou a 
nízkouhlíkovou ekonomiku;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že projekty v oblasti 
výzkumu a inovací v rámci programu 
Horizont Evropa jsou klíčovými 
investicemi v zájmu dosažení klimatické 
neutrality do roku 2050 a získání 
konkurenčního náskoku podniků a 
zaměstnanců v EU;
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Or. en

Pozměňovací návrh 82
Marc Botenga, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Leila Chaibi, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. zdůrazňuje, že politika úsporných 
opatření snižuje jak domácí poptávku, tak 
veřejné investice, a je tudíž neslučitelná s 
jakoukoli ambiciózní průmyslovou 
strategií;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. vítá návrh plánu EU na podporu 
oživení, který předložila Komise dne 27. 
května 2020, který zahrnuje posílený 
dlouhodobý rozpočet EU (VFR na období 
2021–2027) a nový nástroj na podporu 
oživení (Next Generation EU) ve výši 750 
miliard EUR, v tomto smyslu zdůrazňuje 
význam investic do průmyslových odvětví, 
která byla krizí obzvláště zasažena, 
poskytovaných prostřednictvím facility na 
podporu oživení a odolnosti, jež umožní 
rozvoj strategie pro udržitelnou a 
konkurenceschopnou průmyslovou 
politiku v celé EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 84
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. domnívá se, že všechny programy 
a nástroje Next Generation EU musí být 
zaměřeny na podporu aktivních politik 
zaměstnanosti v členských státech EU, 
zejména v průmyslovém odvětví, a na 
podporu práce na dálku, kdykoli je to 
možné, pomocí investic do digitálních 
kompetencí a digitálních infrastruktur, 
zejména pro naše malé a střední podniky 
a osoby samostatně výdělečně činné;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. zdůrazňuje, že je zapotřebí 
evropského průmyslu založeného na 
ekosystémech, které se opírají o rozvoj 
podnikavosti a investují do zakládání 
začínajících podniků a nových malých a 
středních podniků, jež posílí inteligentní 
specializaci a zajistí ambici pro růst 
podniků a rozšíření obchodní činnosti; 
domnívá se, že rozvoj kompetencí k 
podnikavosti je klíčovým faktorem pro 
budování odolnosti, neboť některé 
regiony v EU stále vykazují nízkou míru 
přežití nově založených začínajících 
podniků a malých a středních podniků; 
zdůrazňuje, že je třeba motivovat příští 
generaci podnikatelů, aby se zajistilo, že 
budou zakládány rychle rostoucí podniky 
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a jednorožci, které Evropě pomohou 
dosáhnout významného vlivu na globální 
průmyslové prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Lukas Mandl

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že politika EU pro 
odvětví průmyslu musí zahrnovat strategie 
pro přemísťování podniků s cílem 
podpořit obnovu kvalitních pracovních 
míst a návrat výrobních příležitostí do EU, 
aby se zvýšila konkurenceschopnost a 
zabránilo se nadměrné závislosti na 
zahraničních dodavatelích, zejména ve 
strategických odvětvích, jako je 
zdravotnictví, digitalizace a energetika, 
čímž se posílí strategická autonomie EU;

3. domnívá se, že politika EU pro 
odvětví průmyslu musí zahrnovat strategie 
s cílem podpořit obnovu kvalitních 
pracovních míst a návrat výrobních 
příležitostí do EU, aby se zvýšila 
konkurenceschopnost a zabránilo se 
nadměrné závislosti na zahraničních 
dodavatelích, zejména ve strategických 
odvětvích, jako je zdravotnictví, 
digitalizace a energetika, čímž se posílí 
strategická autonomie EU; zdůrazňuje, že 
všechny úrovně státní a veřejné správy by 
měly vyvíjet maximální úsilí o posílení 
kapitalizace společností; zdůrazňuje, že 
současně se musí veřejný sektor co nejvíce 
vyvarovat všemu, co vede k novému 
vlastnictví státu ve společnostech;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že politika EU pro 
odvětví průmyslu musí zahrnovat strategie 
pro přemísťování podniků s cílem podpořit 

3. domnívá se, že politika EU pro 
odvětví průmyslu musí usilovat o 
zrychlení inovací, zejména v klíčových 
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obnovu kvalitních pracovních míst a návrat 
výrobních příležitostí do EU, aby se 
zvýšila konkurenceschopnost a zabránilo 
se nadměrné závislosti na zahraničních 
dodavatelích, zejména ve strategických 
odvětvích, jako je zdravotnictví, 
digitalizace a energetika, čímž se posílí 
strategická autonomie EU;

oblastech digitalizace a výroby, se 
zaměřením na konkrétní odvětví 
kybernetické bezpečnosti, přičemž musí 
zahrnovat strategie pro přemísťování 
podniků s cílem podpořit obnovu 
kvalitních pracovních míst a návrat 
výrobních příležitostí do EU, aby se 
zvýšila globální konkurenceschopnost 
národních hospodářství členských států 
EU a zabránilo se nadměrné závislosti na 
zahraničních dodavatelích, zejména ve 
strategických odvětvích, jako je 
zdravotnictví, digitalizace a energetika, 
čímž se posílí strategická autonomie EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Kim Van Sparrentak

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že politika EU pro 
odvětví průmyslu musí zahrnovat strategie 
pro přemísťování podniků s cílem podpořit 
obnovu kvalitních pracovních míst a návrat 
výrobních příležitostí do EU, aby se 
zvýšila konkurenceschopnost a zabránilo 
se nadměrné závislosti na zahraničních 
dodavatelích, zejména ve strategických 
odvětvích, jako je zdravotnictví, 
digitalizace a energetika, čímž se posílí 
strategická autonomie EU;

3. domnívá se, že politika EU pro 
odvětví průmyslu musí zahrnovat strategie 
pro přemísťování podniků s cílem podpořit 
obnovu kvalitních pracovních míst a návrat 
výrobních příležitostí do EU, aby se 
zvýšila konkurenceschopnost, udržitelnost 
a dobré životní podmínky a zabránilo se 
nadměrné závislosti na zahraničních 
dodavatelích, zejména ve strategických 
odvětvích, jako je zdravotnictví, 
digitalizace a energetika, čímž se posílí 
strategická autonomie EU; průmyslová 
politika EU by měla rovněž podporovat 
udržitelnou městskou specializovanou 
výrobu a malovýrobu jakožto alternativu k 
průmyslové výrobě ve velkém měřítku;

Or. en
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Pozměňovací návrh 89
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že politika EU pro 
odvětví průmyslu musí zahrnovat strategie 
pro přemísťování podniků s cílem podpořit 
obnovu kvalitních pracovních míst a návrat 
výrobních příležitostí do EU, aby se 
zvýšila konkurenceschopnost a zabránilo 
se nadměrné závislosti na zahraničních 
dodavatelích, zejména ve strategických 
odvětvích, jako je zdravotnictví, 
digitalizace a energetika, čímž se posílí 
strategická autonomie EU;

3. domnívá se, že nová politika pro 
odvětví průmyslu musí zahrnovat strategie 
pro přemísťování podniků zaměřené na 
domácí produktivitu založenou na 
výzkumu a inovacích a s cílem podpořit 
obnovu kvalitních pracovních míst a návrat 
výrobních příležitostí do EU, aby se 
zvýšila konkurenceschopnost a zabránilo 
se nadměrné závislosti na zahraničních 
dodavatelích, zejména ve strategických 
odvětvích, jako je zdravotnictví, 
zemědělství, digitalizace a energetika, a v 
příslušných dodavatelských řetězcích, 
čímž se posílí strategická autonomie EU a 
zaručí zaměstnanost evropských 
pracovníků v těchto odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Lina Gálvez Muñoz, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Brando Benifei, Alicia Homs 
Ginel, Pierfrancesco Majorino

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že politika EU pro 
odvětví průmyslu musí zahrnovat strategie 
pro přemísťování podniků s cílem podpořit 
obnovu kvalitních pracovních míst a návrat 
výrobních příležitostí do EU, aby se 
zvýšila konkurenceschopnost a zabránilo 
se nadměrné závislosti na zahraničních 
dodavatelích, zejména ve strategických 
odvětvích, jako je zdravotnictví, 

3. domnívá se, že politika EU pro 
odvětví průmyslu musí zahrnovat strategie 
pro přemísťování podniků s cílem podpořit 
obnovu kvalitních pracovních míst a návrat 
výrobních příležitostí do EU, aby se 
zvýšila konkurenceschopnost a zabránilo 
se nadměrné závislosti na zahraničních 
dodavatelích, zejména ve strategických 
odvětvích, jako je zdravotnictví, 
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digitalizace a energetika, čímž se posílí 
strategická autonomie EU;

digitalizace a energetika, čímž se posílí 
strategická autonomie EU; ; zdůrazňuje, že 
státní podpora nesmí vést k roztříštěnosti 
evropského jednotného trhu ani vytvářet 
nerovnosti mezi průmyslovými podniky z 
různých členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že politika EU pro 
odvětví průmyslu musí zahrnovat strategie 
pro přemísťování podniků s cílem podpořit 
obnovu kvalitních pracovních míst a návrat 
výrobních příležitostí do EU, aby se 
zvýšila konkurenceschopnost a zabránilo 
se nadměrné závislosti na zahraničních 
dodavatelích, zejména ve strategických 
odvětvích, jako je zdravotnictví, 
digitalizace a energetika, čímž se posílí 
strategická autonomie EU;

3. domnívá se, že politika EU pro 
odvětví průmyslu musí zahrnovat strategie 
pro přemísťování podniků s cílem podpořit 
obnovu kvalitních pracovních míst a návrat 
výrobních příležitostí do EU a zároveň 
musí zajistit vyvážený regionální rozvoj, 
který posílí politiku soudržnosti a 
evropské strukturální a investiční fondy, 
aby se zvýšila konkurenceschopnost a 
zabránilo se nadměrné závislosti na 
zahraničních dodavatelích, zejména ve 
strategických odvětvích, jako je 
zdravotnictví, digitalizace a energetika, 
čímž se posílí strategická autonomie EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že politika EU pro 
odvětví průmyslu musí zahrnovat strategie 
pro přemísťování podniků s cílem 

3. domnívá se, že politika EU pro 
odvětví průmyslu musí zahrnovat strategie 
veřejných investic s cílem podpořit obnovu 
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podpořit obnovu kvalitních pracovních 
míst a návrat výrobních příležitostí do EU, 
aby se zvýšila konkurenceschopnost a 
zabránilo se nadměrné závislosti na 
zahraničních dodavatelích, zejména ve 
strategických odvětvích, jako je 
zdravotnictví, digitalizace a energetika, 
čímž se posílí strategická autonomie EU;

kvalitních pracovních míst a výrobní 
příležitosti v celé Unii, a tím i rovný a 
udržitelný rozvoj všech regionů EU, 
zejména ve strategických odvětvích, jako 
je zdravotnictví, digitalizace a energetika; 
vyzývá Komisi, aby podporovala využívání 
veřejných investic k vytváření kvalitních 
pracovních míst a dosažení ambiciózních 
sociálních a environmentálních cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Marc Angel

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že politika EU pro 
odvětví průmyslu musí zahrnovat strategie 
pro přemísťování podniků s cílem podpořit 
obnovu kvalitních pracovních míst a návrat 
výrobních příležitostí do EU, aby se 
zvýšila konkurenceschopnost a zabránilo 
se nadměrné závislosti na zahraničních 
dodavatelích, zejména ve strategických 
odvětvích, jako je zdravotnictví, 
digitalizace a energetika, čímž se posílí 
strategická autonomie EU;

3. domnívá se, že politika EU pro 
odvětví průmyslu musí zahrnovat strategie 
pro přemísťování podniků s cílem podpořit 
obnovu kvalitních pracovních míst a návrat 
výrobních příležitostí do EU, aby se 
zvýšila konkurenceschopnost a zabránilo 
se nadměrné závislosti na zahraničních 
dodavatelích, zejména ve strategických 
odvětvích, jako  jsou potraviny, léčiva a 
zdravotnické prostředky, digitalizace a 
energetika, čímž se posílí strategická 
autonomie EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že politika EU pro 
odvětví průmyslu musí zahrnovat strategie 

3. domnívá se, že politika EU pro 
odvětví průmyslu musí zahrnovat strategie 
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pro přemísťování podniků s cílem podpořit 
obnovu kvalitních pracovních míst a návrat 
výrobních příležitostí do EU, aby se 
zvýšila konkurenceschopnost a zabránilo 
se nadměrné závislosti na zahraničních 
dodavatelích, zejména ve strategických 
odvětvích, jako je zdravotnictví, 
digitalizace a energetika, čímž se posílí 
strategická autonomie EU;

pro přemísťování podniků s cílem podpořit 
obnovu kvalitních pracovních míst a návrat 
výrobních příležitostí do EU, aby se 
zvýšila konkurenceschopnost a zabránilo 
se nadměrné závislosti na zahraničních 
dodavatelích, zejména ve strategických 
odvětvích, jako je zdravotnictví, 
potravinové řetězce, digitalizace a 
zabezpečení údajů a energetika, čímž se 
posílí strategická autonomie EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že politika EU pro 
odvětví průmyslu musí zahrnovat strategie 
pro přemísťování podniků s cílem podpořit 
obnovu kvalitních pracovních míst a návrat 
výrobních příležitostí do EU, aby se 
zvýšila konkurenceschopnost a zabránilo 
se nadměrné závislosti na zahraničních 
dodavatelích, zejména ve strategických 
odvětvích, jako je zdravotnictví, 
digitalizace a energetika, čímž se posílí 
strategická autonomie EU;

3. domnívá se, že politika EU pro 
odvětví průmyslu musí zahrnovat strategie 
pro přemísťování podniků s cílem podpořit 
obnovu kvalitních pracovních míst a návrat 
výrobních příležitostí do EU, aby se 
zvýšila konkurenceschopnost a zabránilo 
se nadměrné závislosti na zahraničních 
dodavatelích, zejména ve strategických 
odvětvích, jako je zdravotnictví, 
digitalizace, dodávky potravin a 
energetika, čímž se posílí strategická 
autonomie EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
José Manuel Fernandes

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že politika EU pro 3. domnívá se, že politika EU pro 
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odvětví průmyslu musí zahrnovat strategie 
pro přemísťování podniků s cílem podpořit 
obnovu kvalitních pracovních míst a návrat 
výrobních příležitostí do EU, aby se 
zvýšila konkurenceschopnost a zabránilo 
se nadměrné závislosti na zahraničních 
dodavatelích, zejména ve strategických 
odvětvích, jako je zdravotnictví, 
digitalizace a energetika, čímž se posílí 
strategická autonomie EU;

odvětví průmyslu musí zahrnovat strategie 
pro přemísťování podniků s cílem podpořit 
obnovu kvalitních pracovních míst a návrat 
výrobních příležitostí do EU, aby se 
zvýšila konkurenceschopnost a soudržnost 
a zabránilo se nadměrné závislosti na 
zahraničních dodavatelích, zejména ve 
strategických odvětvích, jako je 
zdravotnictví, digitalizace a energetika, 
čímž se posílí strategická autonomie EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že politika EU pro 
odvětví průmyslu musí zahrnovat strategie 
pro přemísťování podniků s cílem 
podpořit obnovu kvalitních pracovních 
míst a návrat výrobních příležitostí do EU, 
aby se zvýšila konkurenceschopnost a 
zabránilo se nadměrné závislosti na 
zahraničních dodavatelích, zejména ve 
strategických odvětvích, jako je 
zdravotnictví, digitalizace a energetika, 
čímž se posílí strategická autonomie EU;

3. domnívá se, že politika EU pro 
odvětví průmyslu musí zahrnovat 
přemístění určitých strategických odvětví, 
aby se zabránilo nadměrné závislosti na 
zahraničních dodavatelích, zejména v 
odvětvích, jako je zdravotnictví, 
digitalizace a energetika, čímž se posílí 
strategická autonomie EU; v tomto ohledu 
zdůrazňuje význam dovedností pracovních 
sil v těchto odvětvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, 
Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Bod 3 - pododstavec 1 (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

domnívá se, že průmyslová politika Unie 
může být úspěšná pouze díky 
integrovanému strategickému plánování, 
které sdružuje zdroje evropských subjektů, 
regionálních a místních institucí, 
oborových klastrů, sociálních partnerů, 
univerzit a výzkumných skupin; v této 
souvislosti zdůrazňuje význam 
podpůrných struktur, jako jsou sítě 
malých a středních podniků, agentury pro 
regionální rozvoj, inovační klastry a 
poradenství pro začínající podniky za 
účelem vytváření místních a regionálních 
průmyslových hodnotových řetězců;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že investice do 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
pomáhají předcházet onemocněním 
souvisejícím s prací, úrazům a škodlivým 
fyzickým a psychosociálním tlakům a mají 
hmatatelný pozitivní dopad na 
hospodářství tím, že přispívají k lepší 
výkonnosti a udržitelné pracovní kariéře; 
připomíná, že podle Evropské komise se 
jedno euro vynaložené na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci vrací v podobě 
nejméně dvou eur; zdůrazňuje, že 
bezpečnost a ochrana zdraví při práci by 
měla být prioritou také nové průmyslové 
strategie pro Evropu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 100
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje význam udržitelné 
strategie, která neohrozí globální 
konkurenceschopnost průmyslu a malých 
a středních podniků a neohrožuje jejich 
pracovníky; zdůrazňuje, že malé a střední 
podniky jsou zatíženy nadměrnou 
byrokracií a že Zelená dohoda pro Evropu 
představuje s ohledem na krizi COVID-19 
z celkového hlediska neúměrnou 
dodatečnou finanční zátěž;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vítá navýšení zdrojů přidělených 
Fondu pro spravedlivou transformaci, 
neboť do roku 2030 by mohlo dojít ke 
ztrátě 160 000 pracovních míst v odvětví 
těžby uhlí v rámci dlouhodobého procesu 
průmyslové transformace, zatímco jiná 
odvětví, jako jsou energeticky náročná 
průmyslová odvětví nebo automobilový 
průmysl, budou rovněž čelit hlubokým 
strukturálním změnám;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, 
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Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že průmyslová 
strategie EU by měla být vypracována 
společně s politikami v oblasti rozvoje 
dovedností, rekvalifikace a prohlubování 
dovedností, jejichž cílem je rozvoj 
vhodných dovedností pro přechod na 
udržitelné způsoby výroby a poskytování 
služeb, a to v souladu se závazky EU 
dosáhnout do roku 2050 klimaticky 
neutrální ekonomiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje klíčovou úlohu malých 
a středních podniků při provádění a 
naplňování průmyslové politiky EU a při 
dosahování cílů ekologické a digitální 
transformace; zdůrazňuje proto, že je 
důležité podporovat jejich rozvoj 
usnadněním přístupu k vhodným zdrojům 
financování a omezením administrativní 
zátěže;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. vyzývá Komisi, aby pečlivě 
prozkoumala důsledky závislosti Evropy 
na dovozu ze třetích zemí, zejména z Číny 
a dalších zemí, kde má stát významný vliv 
na trh, což má nekalé účinky na podniky a 
zaměstnance v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. bere na vědomí na míru 
uzpůsobený přístup, který bude Evropská 
komise uplatňovat při navrhování 
programů v rámci průmyslové strategie; 
vyzývá k tomu, aby byl tento přístup 
uplatňován z realistického hlediska 
zahrnujícího skutečnou potřebu každého 
ekosystému;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Lukas Mandl

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. s ohledem na ochranu pracovních 
míst v Evropě zdůrazňuje, že je nezbytné 
reformovat právo EU v oblasti 
hospodářské soutěže a současně zajistit, 
aby EU zůstala otevřená a přitažlivá pro 
zahraniční investice v rámci právního 
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státu a norem EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. vyzývá členské státy a Evropskou 
komisi, aby zajistily spravedlivý přechod 
na udržitelné hospodářské systémy, neboť 
je nezbytným prvkem nové průmyslové 
strategie EU, zejména pro malé a střední 
podniky, které jsou páteří evropského 
hospodářství; v tomto ohledu podporuje 
doplňkovost s novým akčním plánem pro 
oběhové hospodářství, který by měl do 
roku 2030 vytvořit až 700 000 nových 
pracovních míst v celé EU, z nichž mnohé 
budou obzvláště přínosné pro malé a 
střední podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit 
image odvětví průmyslu jako základního 
pilíře hospodářství, který zajišťuje každé 
páté pracovní místo a je odpovědný za 
velký podíl evropského vývozu a investic 
do výzkumu a inovací; zdůrazňuje rovněž, 
že je třeba dále zlepšovat pohled veřejnosti 
na podnikání, které je zásadní pro 
inovace, tvorbu pracovních míst a 
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začlenění.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
vytvořily prostředí příznivé pro podniky, 
které jim umožní rozvíjet se, a pro růst 
založený na snížení regulační zátěže a v 
konečném důsledku odstranění některých 
daňových povinností s cílem usnadnit 
vytváření nových pracovních míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že evropská 
konkurenceschopnost je v první řadě 
určována obecným podnikatelským 
prostředím v EU, a vyzývá proto k dalšímu 
úsilí o posílení podnikatelského prostředí 
pro malé a střední podniky i strategická 
odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Lukas Mandl
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Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že v zájmu zajištění 
spravedlivé hospodářské soutěže nesmí 
společnosti poskytovat otevřený přístup ke 
svým podnikovým údajům, neboť ochrana 
údajů je pro společnosti životně důležitým 
aktivem, a tudíž také zajišťuje pracovní 
místa v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. zdůrazňuje, že je třeba poskytnout 
přiměřenou ochranu všem pracovníkům v 
odvětvích, která jsou nejvíce zasažena 
Zelenou dohodou pro Evropu, a to ještě 
před zahájením jakéhokoli plánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. připomíná, že dopadem pandemie 
COVID-19 a také změnami očekávanými 
v budoucím hospodářství jsou nejvíce 
zasažena odvětví automobilového 
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průmyslu a ocelářství; domnívá se, že 
nová průmyslová strategie by měla 
přijmout opatření pro tato odvětví, včetně 
odpovídající finanční podpory;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily potřebné investice do 
infrastruktur, které zajistí obecný přístup 
ve všech evropských regionech, zejména 
ve venkovských oblastech a regionech, na 
něž se vztahuje článek 174 SFEU, a aby 
podpořily podnikání a nové pracovní 
příležitosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, 
Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že schopnost nabírat a 
udržet si kvalifikovanou pracovní sílu má 
pro konkurenceschopnost průmyslu EU 
zásadní význam; domnívá se, že klíčové 
pro řešení současného nedostatku 
kvalifikace pracovníků je vzdělávání v 
odvětvích orientovaných na budoucnost a 
osvojování si souvisejících dovedností a 
kompetencí, zejména pokud jde o odborné 

4. zdůrazňuje, že schopnost nabírat a 
udržet si kvalifikovanou pracovní sílu má 
pro konkurenceschopnost průmyslu EU 
zásadní význam; domnívá se, že klíčové 
pro řešení současného nedostatku 
kvalifikace pracovníků je vzdělávání v 
odvětvích orientovaných na budoucnost a 
osvojování si souvisejících dovedností a 
kompetencí, zejména pokud jde o odborné 
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vzdělávání a přípravu a o digitální 
dovednosti; domnívá se, že celoživotní 
vzdělávání je předpokladem k zajištění 
účinného a včasného zvyšování kvalifikace 
a rekvalifikace pracovníků a že by mělo 
tvořit ústřední součást průmyslové strategie 
EU; vyzývá v této souvislosti Komisi k 
zajištění toho, aby se cíle nové průmyslové 
strategie a cíle nové agendy dovedností pro 
Evropu navzájem doplňovaly;

vzdělávání a přípravu a o digitální 
dovednosti; domnívá se, že celoživotní 
vzdělávání je předpokladem k zajištění 
účinného a včasného zvyšování kvalifikace 
a rekvalifikace pracovníků a že by mělo 
tvořit ústřední součást průmyslové strategie 
EU; zdůrazňuje, že předpokladem pro 
vznik kvalifikované evropské pracovní síly 
jsou aktivní nástroje trhu práce a přístup 
k systémům sociálního zabezpečení 
založeným na solidaritě; vyzývá v této 
souvislosti Komisi k zajištění toho, aby se 
cíle nové průmyslové strategie a cíle nové 
agendy dovedností pro Evropu navzájem 
doplňovaly; připomíná, že důstojné 
pracovní podmínky a pracovní smlouvy, 
jakož i profesní příprava na pracovišti a 
další vzdělávání jsou klíčovými faktory 
pro překonání nedostatku dovedností;

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Kim Van Sparrentak

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že schopnost nabírat a 
udržet si kvalifikovanou pracovní sílu má 
pro konkurenceschopnost průmyslu EU 
zásadní význam; domnívá se, že klíčové 
pro řešení současného nedostatku 
kvalifikace pracovníků je vzdělávání v 
odvětvích orientovaných na budoucnost a 
osvojování si souvisejících dovedností a 
kompetencí, zejména pokud jde o odborné 
vzdělávání a přípravu a o digitální 
dovednosti; domnívá se, že celoživotní 
vzdělávání je předpokladem k zajištění 
účinného a včasného zvyšování kvalifikace 
a rekvalifikace pracovníků a že by mělo 
tvořit ústřední součást průmyslové strategie 
EU; vyzývá v této souvislosti Komisi k 
zajištění toho, aby se cíle nové průmyslové 

4. zdůrazňuje, že schopnost přilákat, 
nabírat a udržet si kvalifikovanou pracovní 
sílu má pro konkurenceschopnost průmyslu 
EU zásadní význam; domnívá se, že 
klíčové pro řešení současného i budoucího 
nedostatku kvalifikace pracovníků a pro 
zajištění perspektiv a příjmů pro občany v 
budoucnu jsou aktivní politiky trhu práce, 
vzdělávání, celoživotní učení, odborná 
příprava v odvětvích orientovaných na 
budoucnost a zaměstnanost, dosažitelná a 
cenově dostupná péče o děti a osvojování 
si souvisejících dovedností a kompetencí, 
zejména pokud jde o odborné vzdělávání a 
přípravu a o digitální dovednosti; domnívá 
se, že dlouhodobá strategie a navýšení 
investic do celoživotního vzdělávání 



PE653.758v01-00 58/91 AM\1207099CS.docx

CS

strategie a cíle nové agendy dovedností pro 
Evropu navzájem doplňovaly;

lidských zdrojů je předpokladem k 
zajištění účinného a včasného zvyšování 
kvalifikace a rekvalifikace pracovníků a 
uchazečů o zaměstnání a že by mělo tvořit 
ústřední součást průmyslové strategie EU; 
vyzývá v této souvislosti Komisi k zajištění 
toho, aby se cíle nové průmyslové 
strategie, evropské cíle v oblasti klimatu, 
Zelená nová dohoda a cíle nové agendy 
dovedností pro Evropu navzájem 
doplňovaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že schopnost nabírat a 
udržet si kvalifikovanou pracovní sílu má 
pro konkurenceschopnost průmyslu EU 
zásadní význam; domnívá se, že klíčové 
pro řešení současného nedostatku 
kvalifikace pracovníků je vzdělávání v 
odvětvích orientovaných na budoucnost a 
osvojování si souvisejících dovedností a 
kompetencí, zejména pokud jde o odborné 
vzdělávání a přípravu a o digitální 
dovednosti; domnívá se, že celoživotní 
vzdělávání je předpokladem k zajištění 
účinného a včasného zvyšování kvalifikace 
a rekvalifikace pracovníků a že by mělo 
tvořit ústřední součást průmyslové strategie 
EU; vyzývá v této souvislosti Komisi k 
zajištění toho, aby se cíle nové průmyslové 
strategie a cíle nové agendy dovedností pro 
Evropu navzájem doplňovaly;

4. zdůrazňuje, že schopnost nabírat a 
udržet si kvalifikovanou pracovní sílu 
propojením fyzického a digitálního světa 
má pro konkurenceschopnost průmyslu EU 
zásadní význam; zdůrazňuje, že EU musí 
podporovat výměnu informací, spolupráci 
a vytváření partnerství mezi všemi aktéry 
hospodářství se zvláštním důrazem na 
výzkumné a vzdělávací instituce; domnívá 
se, že klíčové pro řešení současného 
nedostatku kvalifikace pracovníků je 
vzdělávání v odvětvích orientovaných na 
budoucnost a osvojování si souvisejících 
dovedností a kompetencí, zejména pokud 
jde o odborné vzdělávání a přípravu a o 
digitální dovednosti; domnívá se, že 
celoživotní vzdělávání a digitální 
gramotnost jsou předpokladem k zajištění 
účinného a včasného zvyšování kvalifikace 
a rekvalifikace pracovníků a že by mělo 
tvořit ústřední součást průmyslové strategie 
EU; vyzývá v této souvislosti Komisi k 
zajištění toho, aby se cíle nové průmyslové 
strategie a cíle nové agendy dovedností pro 
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Evropu navzájem doplňovaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že schopnost nabírat a 
udržet si kvalifikovanou pracovní sílu má 
pro konkurenceschopnost průmyslu EU 
zásadní význam; domnívá se, že klíčové 
pro řešení současného nedostatku 
kvalifikace pracovníků je vzdělávání v 
odvětvích orientovaných na budoucnost a 
osvojování si souvisejících dovedností a 
kompetencí, zejména pokud jde o odborné 
vzdělávání a přípravu a o digitální 
dovednosti; domnívá se, že celoživotní 
vzdělávání je předpokladem k zajištění 
účinného a včasného zvyšování kvalifikace 
a rekvalifikace pracovníků a že by mělo 
tvořit ústřední součást průmyslové strategie 
EU; vyzývá v této souvislosti Komisi k 
zajištění toho, aby se cíle nové průmyslové 
strategie a cíle nové agendy dovedností pro 
Evropu navzájem doplňovaly;

4. zdůrazňuje, že schopnost nabírat a 
udržet si kvalifikovanou pracovní sílu má 
pro konkurenceschopnost průmyslu EU 
zásadní význam; domnívá se, že klíčové 
pro řešení současného nedostatku 
kvalifikace pracovníků je vzdělávání v 
odvětvích orientovaných na budoucnost a 
osvojování si souvisejících dovedností a 
kompetencí, zejména pokud jde o odborné 
vzdělávání a přípravu a o digitální 
dovednosti; domnívá se, že celoživotní 
vzdělávání je předpokladem k zajištění 
účinného a včasného zvyšování kvalifikace 
a rekvalifikace pracovníků a že by mělo 
tvořit ústřední součást průmyslové strategie 
EU; vyzývá v této souvislosti Komisi k 
zajištění toho, aby se cíle nové průmyslové 
strategie a cíle nové agendy dovedností pro 
Evropu navzájem doplňovaly tím, že se 
zaměří na konkrétní opatření a 
koordinované strategie pro dospělé s cílem 
umožnit jim prohloubit své dovednosti a 
zlepšit kvalifikace tak, aby vyhovovaly 
moderním požadavkům trhu, poptávce a 
transformacím;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že schopnost nabírat a 
udržet si kvalifikovanou pracovní sílu má 
pro konkurenceschopnost průmyslu EU 
zásadní význam; domnívá se, že klíčové 
pro řešení současného nedostatku 
kvalifikace pracovníků je vzdělávání v 
odvětvích orientovaných na budoucnost a 
osvojování si souvisejících dovedností a 
kompetencí, zejména pokud jde o odborné 
vzdělávání a přípravu a o digitální 
dovednosti; domnívá se, že celoživotní 
vzdělávání je předpokladem k zajištění 
účinného a včasného zvyšování kvalifikace 
a rekvalifikace pracovníků a že by mělo 
tvořit ústřední součást průmyslové strategie 
EU; vyzývá v této souvislosti Komisi k 
zajištění toho, aby se cíle nové průmyslové 
strategie a cíle nové agendy dovedností pro 
Evropu navzájem doplňovaly;

4. zdůrazňuje, že schopnost nabírat a 
udržet si kvalifikovanou pracovní sílu má 
pro konkurenceschopnost průmyslu EU 
zásadní význam; domnívá se, že klíčové 
pro řešení současného nedostatku 
kvalifikace pracovníků je vzdělávání v 
odvětvích orientovaných na budoucnost a 
osvojování si souvisejících dovedností a 
kompetencí, zejména pokud jde o odborné 
vzdělávání a přípravu a duální vzdělávání 
a o digitální dovednosti; domnívá se, že 
průmysl a podniky v EU by měly hrát 
klíčovou úlohu při plánování a rozvoji 
vzdělávacích a školicích programů s cílem 
usnadnit přechod na trh práce; domnívá 
se, že celoživotní vzdělávání je 
předpokladem k zajištění účinného a 
včasného zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovníků a že by mělo 
tvořit ústřední součást průmyslové strategie 
EU; vyzývá v této souvislosti Komisi k 
zajištění toho, aby se cíle nové průmyslové 
strategie a cíle nové agendy dovedností pro 
Evropu navzájem doplňovaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že schopnost nabírat a 
udržet si kvalifikovanou pracovní sílu má 
pro konkurenceschopnost průmyslu EU 
zásadní význam; domnívá se, že klíčové 
pro řešení současného nedostatku 
kvalifikace pracovníků je vzdělávání v 
odvětvích orientovaných na budoucnost a 
osvojování si souvisejících dovedností a 
kompetencí, zejména pokud jde o odborné 

4. zdůrazňuje, že schopnost nabírat a 
udržet si kvalifikovanou pracovní sílu má 
pro konkurenceschopnost průmyslu EU 
zásadní význam; domnívá se, že klíčové 
pro řešení současného nedostatku 
kvalifikace pracovníků jsou investice do 
vzdělávání v odvětvích orientovaných na 
budoucnost a osvojování si souvisejících 
dovedností a kompetencí, zejména pokud 
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vzdělávání a přípravu a o digitální 
dovednosti; domnívá se, že celoživotní 
vzdělávání je předpokladem k zajištění 
účinného a včasného zvyšování kvalifikace 
a rekvalifikace pracovníků a že by mělo 
tvořit ústřední součást průmyslové strategie 
EU; vyzývá v této souvislosti Komisi k 
zajištění toho, aby se cíle nové průmyslové 
strategie a cíle nové agendy dovedností pro 
Evropu navzájem doplňovaly;

jde o odborné vzdělávání a přípravu a o 
digitální dovednosti; domnívá se, že 
celoživotní vzdělávání je předpokladem k 
zajištění účinného a včasného zvyšování 
kvalifikace a rekvalifikace pracovníků a že 
by mělo tvořit ústřední součást průmyslové 
strategie EU; vyzývá v této souvislosti 
Komisi k zajištění toho, aby se cíle nové 
průmyslové strategie a cíle nové agendy 
dovedností pro Evropu navzájem 
doplňovaly; zdůrazňuje, že je důležité, aby 
kompetence odpovídaly potřebám trhu 
práce; vyzývá ke zlepšení uznávání 
kvalifikací;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Elisabetta Gualmini, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že schopnost nabírat a 
udržet si kvalifikovanou pracovní sílu má 
pro konkurenceschopnost průmyslu EU 
zásadní význam; domnívá se, že klíčové 
pro řešení současného nedostatku 
kvalifikace pracovníků je vzdělávání v 
odvětvích orientovaných na budoucnost a 
osvojování si souvisejících dovedností a 
kompetencí, zejména pokud jde o odborné 
vzdělávání a přípravu a o digitální 
dovednosti; domnívá se, že celoživotní 
vzdělávání je předpokladem k zajištění 
účinného a včasného zvyšování kvalifikace 
a rekvalifikace pracovníků a že by mělo 
tvořit ústřední součást průmyslové strategie 
EU; vyzývá v této souvislosti Komisi k 
zajištění toho, aby se cíle nové průmyslové 
strategie a cíle nové agendy dovedností pro 
Evropu navzájem doplňovaly;

4. zdůrazňuje, že schopnost nabírat a 
udržet si kvalifikovanou pracovní sílu má 
pro konkurenceschopnost průmyslu EU 
zásadní význam; domnívá se, že klíčové 
pro řešení současného nedostatku 
kvalifikace pracovníků je vzdělávání v 
odvětvích orientovaných na budoucnost a 
osvojování si souvisejících dovedností a 
kompetencí, zejména pokud jde o odborné 
vzdělávání a přípravu a o digitální 
dovednosti; zdůrazňuje význam účasti 
pracovníků na řízení a jejich samostatné 
podnikání, a to i prostřednictvím družstev 
a sociálních podniků; domnívá se, že 
celoživotní vzdělávání je předpokladem k 
zajištění účinného a včasného zvyšování 
kvalifikace a rekvalifikace pracovníků a že 
by mělo tvořit ústřední součást průmyslové 
strategie EU; vyzývá v této souvislosti 
Komisi k zajištění toho, aby se cíle nové 
průmyslové strategie a cíle nové agendy 
dovedností pro Evropu navzájem 
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doplňovaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že schopnost nabírat a 
udržet si kvalifikovanou pracovní sílu má 
pro konkurenceschopnost průmyslu EU 
zásadní význam; domnívá se, že klíčové 
pro řešení současného nedostatku 
kvalifikace pracovníků je vzdělávání v 
odvětvích orientovaných na budoucnost a 
osvojování si souvisejících dovedností a 
kompetencí, zejména pokud jde o odborné 
vzdělávání a přípravu a o digitální 
dovednosti; domnívá se, že celoživotní 
vzdělávání je předpokladem k zajištění 
účinného a včasného zvyšování kvalifikace 
a rekvalifikace pracovníků a že by mělo 
tvořit ústřední součást průmyslové strategie 
EU; vyzývá v této souvislosti Komisi k 
zajištění toho, aby se cíle nové průmyslové 
strategie a cíle nové agendy dovedností pro 
Evropu navzájem doplňovaly;

4. zdůrazňuje, že schopnost nabírat a 
udržet si kvalifikovanou pracovní sílu má 
pro stabilní a udržitelný průmysl EU 
zásadní význam; v tomto ohledu považuje 
vyšší platy a lepší pracovní podmínky za 
prvořadé; domnívá se, že důležité i pro 
řešení současného nedostatku kvalifikace 
pracovníků je vzdělávání v odvětvích 
orientovaných na budoucnost a osvojování 
si souvisejících dovedností a kompetencí, 
zejména pokud jde o odborné vzdělávání a 
přípravu a o digitální dovednosti; domnívá 
se, že celoživotní vzdělávání by mohlo 
přispět k zajištění účinného a včasného 
zvyšování kvalifikace a rekvalifikace 
pracovníků a že by mělo tvořit ústřední 
součást průmyslové strategie EU; vyzývá v 
této souvislosti Komisi k zajištění toho, 
aby se cíle nové průmyslové strategie a cíle 
nové agendy dovedností pro Evropu 
navzájem doplňovaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Loucas Fourlas

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že schopnost nabírat a 4. zdůrazňuje, že schopnost nabírat a 
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udržet si kvalifikovanou pracovní sílu má 
pro konkurenceschopnost průmyslu EU 
zásadní význam; domnívá se, že klíčové 
pro řešení současného nedostatku 
kvalifikace pracovníků je vzdělávání v 
odvětvích orientovaných na budoucnost a 
osvojování si souvisejících dovedností a 
kompetencí, zejména pokud jde o odborné 
vzdělávání a přípravu a o digitální 
dovednosti; domnívá se, že celoživotní 
vzdělávání je předpokladem k zajištění 
účinného a včasného zvyšování kvalifikace 
a rekvalifikace pracovníků a že by mělo 
tvořit ústřední součást průmyslové strategie 
EU; vyzývá v této souvislosti Komisi k 
zajištění toho, aby se cíle nové průmyslové 
strategie a cíle nové agendy dovedností pro 
Evropu navzájem doplňovaly;

udržet si kvalifikovanou pracovní sílu má 
pro konkurenceschopnost průmyslu EU 
zásadní význam; domnívá se, že klíčové 
pro řešení současného nedostatku 
kvalifikace pracovníků je vzdělávání v 
odvětvích orientovaných na budoucnost a 
osvojování si souvisejících dovedností a 
kompetencí, zejména pokud jde o odborné 
vzdělávání a přípravu a o digitální 
dovednosti; domnívá se, že celoživotní 
vzdělávání je předpokladem k zajištění 
účinného a včasného zvyšování kvalifikace 
a rekvalifikace pracovníků a že by mělo 
tvořit ústřední součást průmyslové strategie 
EU; vyzývá v této souvislosti Komisi k 
zajištění toho, aby se cíle nové průmyslové 
strategie a cíle nové agendy dovedností pro 
Evropu navzájem doplňovaly; je třeba 
prozkoumat další nástroje, které posilují 
sbližování trhů práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že schopnost nabírat a 
udržet si kvalifikovanou pracovní sílu má 
pro konkurenceschopnost průmyslu EU 
zásadní význam; domnívá se, že klíčové 
pro řešení současného nedostatku 
kvalifikace pracovníků je vzdělávání v 
odvětvích orientovaných na budoucnost a 
osvojování si souvisejících dovedností a 
kompetencí, zejména pokud jde o odborné 
vzdělávání a přípravu a o digitální 
dovednosti; domnívá se, že celoživotní 
vzdělávání je předpokladem k zajištění 
účinného a včasného zvyšování kvalifikace 
a rekvalifikace pracovníků a že by mělo 
tvořit ústřední součást průmyslové strategie 
EU; vyzývá v této souvislosti Komisi k 

4. zdůrazňuje, že schopnost nabírat a 
udržet si kvalifikovanou pracovní sílu má 
pro konkurenceschopnost průmyslu EU 
zásadní význam; domnívá se, že klíčové 
pro řešení současného nedostatku 
kvalifikace pracovníků je vzdělávání v 
odvětvích orientovaných na budoucnost a 
osvojování si souvisejících dovedností a 
kompetencí, zejména pokud jde o odborné 
vzdělávání a přípravu a o digitální 
dovednosti; domnívá se, že 
individualizované celoživotní vzdělávání 
je předpokladem k zajištění účinného a 
včasného zvyšování kvalifikace a 
rekvalifikace pracovníků a že by mělo 
tvořit ústřední součást průmyslové strategie 
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zajištění toho, aby se cíle nové průmyslové 
strategie a cíle nové agendy dovedností pro 
Evropu navzájem doplňovaly;

EU; vyzývá v této souvislosti Komisi k 
zajištění toho, aby se cíle nové průmyslové 
strategie a cíle nové agendy dovedností pro 
Evropu navzájem doplňovaly;

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Kim Van Sparrentak

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. domnívá se, že oživení po krizi 
COVID musí upevnit přechod k 
oběhovému klimaticky neutrálnímu 
hospodářství a společnosti, která nabízí 
nové příležitosti k vytváření pracovních 
míst a modernizaci evropského průmyslu 
vytvořením nových trhů, zejména 
prostřednictvím energetické účinnosti, 
většího využívání obnovitelných zdrojů 
energie a podporou inovativních modelů, 
jako je upcyklace, opětovné použití a 
opravy, a to zakotvením práva na opravu, 
a zároveň přispět k dobrým životním 
podmínkám občanů a snížit spotřebu 
energie a zdrojů v Evropě, a tím i 
náklady;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. uznává, že nedostatek dovedností 
patří k největším výzvám, kterým dnes 
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podniky čelí a které brání produkci a 
růstu; domnívá se, že podniky jsou 
klíčovými subjekty při podpoře rozvoje 
dovedností a kompetencí; vyzývá EU a 
členské státy, aby podněcovaly a 
podporovaly lepší spolupráci mezi 
vzdělávacími institucemi a podniky s cílem 
zajistit nové dovednosti pro nová povolání 
a odvětví, která budou výsledkem 
přechodu na udržitelnou, digitální a 
zelenou ekonomiku.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že prioritou nové 
průmyslové strategie pro Evropu by měla 
být podpora evropského podnikatelského 
ducha, kultury celoživotního vzdělávání a 
odborné přípravy a konkrétních opatření 
pro rekvalifikaci, jejichž cílem je vytvořit 
silnou a odolnou pracovní sílu; žádá, aby 
průmyslová strategie EU zohledňovala 
různé regiony EU a různé trhy práce 
členských států EU s cílem zajistit 
soudržnost na vnitřním trhu a rovné 
podmínky zaměstnávání;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Marc Angel

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

4a. vyzývá Komisi, aby navrhla 
odpovídající reakce na další odvětvové 
změny, které vyžadují řádný program 
rekvalifikace pro zaměstnance, jejichž 
pracoviště mají být zrušena nebo 
nahrazena robotikou; také v zájmu 
posílení jednotného trhu zdůrazňuje, že je 
nutné řešit potenciální společenské reakce 
a rozvíjet koncepce a myšlenky, které 
mohou být odpovědí na tyto výzvy, včetně 
případných aspektů zdanění pracovišť 
nahrazených robotikou;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že je třeba rychleji 
začleňovat mladé učně na trh práce 
prostřednictvím vysoce kvalitních 
placených stáží; vyzývá členské státy, aby 
podporovaly vzdělávací kulturu 
odborného vzdělávání a přípravy od 
období základního vzdělávání, v níž jsou 
řemesla oceňována a vzdělávací dráha v 
oblasti odborného vzdělávání a přípravy 
se stává žádoucí a předvídatelná;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Heléne Fritzon, Johan Danielsson

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

4a. zdůrazňuje, že sociální dialog na 
všech úrovních a silní sociální partneři 
jsou klíčem k řešení hospodářských a 
průmyslových výzev ve spolupráci 
pracovníků a zaměstnavatelů, včetně 
předjímání změn, a k vymezování 
společných strategií pro podniky a 
pracovníky v zájmu obnovy a úspěšného 
zvládání změn;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. poukazuje na to, že vývoj 
technologií umělé inteligence vyvolává 
závažné etické problémy pro budoucnost 
trhu práce; doporučuje, aby Komise tento 
problém zohlednila ve svém posouzení 
dopadů právních předpisů týkajících se 
umělé inteligence;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje význam dostupnosti 
vzdělávacích činností při vytváření kultury 
celoživotního učení; vyzývá Evropskou 
komisi, aby rozvíjela a podporovala více 
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příležitostí k přístupu k činnostem 
celoživotního učení, jako jsou univerzitní 
programy pro dospělé a seniory, střediska 
veřejného vzdělávání, poukázky na 
vzdělávací činnosti, veřejné hromadné 
otevřené on-line kurzy, více finančních 
prostředků pro organizace občanské 
společnosti v oblasti vzdělávání, fondy a 
činnosti v oblasti změny povolání.

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že vysoce kvalifikovaní 
a specializovaní pracovníci jsou 
významným zdrojem inovací a 
konkurenceschopnosti; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby posílily mobilitu v rámci 
vnitřního trhu, odstranily všechny 
zbývající překážky, zajistily přenositelnost 
a plné uznávání dovedností a odborných 
kvalifikací a účinnou ochranu práva 
mobilních lidí na sociální zabezpečení v 
rámci EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. vyzývá Komisi, aby úzce 
spolupracovala s členskými státy při 
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navrhování, provádění a prosazování 
evropských etických a bezpečnostních 
norem v oblasti umělé inteligence; 
konstatuje, že EU má potenciál stát se 
světovým lídrem, pokud jde o prosazování 
sociálně odpovědného přístupu k této 
technologii a jejímu používání;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. vybízí k tomu, aby byla zřízena 
prognostická skupina EU složená ze 
zástupců průmyslu, sociálních partnerů a 
dalších příslušných zúčastněných stran s 
cílem určit budoucí nedostatek v oblasti 
dovedností pomocí umělé inteligence a 
kapacit v oblasti dat velkého objemu;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. vítá činnost Evropské nadace 
odborného vzdělávání (ETF), zejména v 
oblasti odborného vzdělávání, při podpoře 
mobility a poskytování pomoci 
partnerským zemím v jejich transformaci 
a při rozvoji lidského kapitálu 
prostřednictvím reformy jejich systémů 
vzdělávání a odborné přípravy a trhu 
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práce; vyzývá k větší spolupráci v oblasti 
poznatků, sdílení informací a osvědčených 
postupů mezi střediskem CEDEFOP, 
nadací EUROFOUND, ESVČ a Komisí.

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. domnívá se, že je třeba naléhavě 
přijmout opatření, aby byla uspokojena 
stávající i budoucí poptávka po 
kvalifikovaných pracovnících; vyzývá EU 
a členské státy, aby zlepšily a dále 
rozvíjely politiky pro přilákání 
výzkumných pracovníků, studentů s 
vynikajícími studijními výsledky a vysoce 
kvalifikovaných pracovníků ze třetích 
zemí.

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. zdůrazňuje, že nová průmyslová 
strategie by měla podporovat rovné 
podmínky a soudržnost v EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 139
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre 
Vedrenne, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4d. vyzývá k tomu, aby Evropská 
komise lépe předvídala dovednosti, 
kterých je zapotřebí napříč odvětvími a 
průmyslem, aby se přizpůsobily změně, 
kterou vyžaduje nová zelená ekonomika, a 
zejména aby poskytla vzory pro dopady 
scénářů dekarbonizace na zaměstnanost; 
vybízí Evropskou komisi, aby pokračovala 
v konzultacích se všemi příslušnými 
zúčastněnými stranami, včetně 
poskytovatelů odborného vzdělávání a 
přípravy, univerzit, veřejných služeb 
zaměstnanosti, společností, odborů a 
místních a regionálních orgánů.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela

Návrh stanoviska
Bod 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4d. domnívá se, že nová průmyslová 
strategie by měla zohledňovat rozmanitost 
malých a středních podniků, pokud jde o 
velikost, věk nebo odvětví; dále uznává, že 
ekologická a digitální transformace 
mohou pro některé malé a střední podniky 
představovat výzvu; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby poskytly větší podporu 
pro počáteční investice, které vyžadují 
oběhové a ekologičtější obchodní modely, 
a aby odstranily veškeré stávající 
administrativní zátěže, jimž čelí malé a 
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střední podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4d. vyzývá k tomu, aby byly do 
strategie zahrnuty potřeby méně 
technologicky vyspělých průmyslových 
oblastí, které jsou silně závislé na pevných 
fosilních palivech, např. širokopásmové 
připojení k internetu; zdůrazňuje, že je 
třeba zahrnout riziko ztráty pracovních 
míst v důsledku průmyslové transformace;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Monica Semedo, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, 
Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 4 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4e. zdůrazňuje, že občané EU a 
podniky v celé EU by měli mít rovné 
příležitosti k tomu, aby mohli těžit z 
průmyslové transformace; vyzývá EU a 
členské státy, aby zajistily, že přechod k 
více digitálním, inovativnějším a 
udržitelnějším odvětvím podpoří 
hospodářský růst a prosperitu a nepovede 
k vyloučení nebo sociální a zeměpisné 
polarizaci.

Or. en
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Pozměňovací návrh 143
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že nedávná pandemie 
odhalila význam digitálních řešení, 
zejména práce na dálku, a nutnost zavést 
pokyny a regulační opatření na evropské 
úrovni; je přesvědčen o tom, že práce na 
dálku nabízí příležitosti, např. k dosažení 
lepší rovnováhy mezi pracovním a 
soukromým životem nebo snížení emisí 
CO2 souvisejících s každodenním 
dojížděním, a širší možnosti zaměstnávat 
osoby se zdravotním postižením; vyzývá 
Komisi, aby předložila návrh legislativního 
rámce s cílem upravit podmínky pro práci 
na dálku v celé EU;

5. domnívá se, že nedávná pandemie 
odhalila význam digitálních řešení, 
zejména práce na dálku, a nutnost zavést 
pokyny a regulační opatření na evropské 
úrovni; je přesvědčen o tom, že práce na 
dálku nabízí příležitosti, např. k dosažení 
lepší rovnováhy mezi pracovním a 
soukromým životem nebo snížení emisí 
CO2 souvisejících s každodenním 
dojížděním, a širší možnosti zaměstnávat 
osoby se zdravotním postižením, rodiče s 
malými dětmi nebo neformální pečovatele, 
kteří se starají o své závislé rodinné 
příslušníky; vyzývá Komisi, aby předložila 
návrh legislativního rámce s cílem upravit 
podmínky pro práci na dálku v celé EU; 
zdůrazňuje však, že v tomto rámci je 
nutné věnovat větší pozornost situaci a 
zejména rovnováze mezi pracovním a 
soukromým životem rodičů s malými 
dětmi nebo neformálních pečovatelů, 
zejména pokud bude práce na dálku 
zavedena v období budoucí krize, což se 
ukázalo problematické během krize 
Covid-19, kdy byla většina škol a střediska 
denní péče uzavřena a rodiče a pečovatelé 
museli sladit své pečovatelské povinnosti s 
prací na dálku.

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco 
Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta 
Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Brando Benifei
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že nedávná pandemie 
odhalila význam digitálních řešení, 
zejména práce na dálku, a nutnost zavést 
pokyny a regulační opatření na evropské 
úrovni; je přesvědčen o tom, že práce na 
dálku nabízí příležitosti, např. k dosažení 
lepší rovnováhy mezi pracovním a 
soukromým životem nebo snížení emisí 
CO2 souvisejících s každodenním 
dojížděním, a širší možnosti zaměstnávat 
osoby se zdravotním postižením; vyzývá 
Komisi, aby předložila návrh legislativního 
rámce s cílem upravit podmínky pro práci 
na dálku v celé EU;

5. připomíná, že nedávná pandemie 
zdůraznila význam digitálních řešení, 
zejména práce na dálku, a nutnost zavést 
společná pravidla na evropské úrovni s 
cílem chránit zdraví a bezpečnost 
pracovníků; konstatuje, že práce na dálku 
nabízí příležitosti, např. k dosažení lepší 
rovnováhy mezi pracovním a soukromým 
životem nebo snížení emisí CO2 
souvisejících s každodenním dojížděním, a 
širší možnosti zaměstnávat osoby se 
zdravotním postižením, přičemž existují 
rizika související s duševní pohodou 
pracovníků a obecné problémy související 
se sociální, profesní a digitální propastí, 
která představuje obzvláštní problém; 
vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
směrnice o důstojných pracovních 
podmínkách a pracovních smlouvách v 
digitální ekonomice;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Marc Botenga, Leila Chaibi, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že nedávná pandemie 
odhalila význam digitálních řešení, 
zejména práce na dálku, a nutnost zavést 
pokyny a regulační opatření na evropské 
úrovni; je přesvědčen o tom, že práce na 
dálku nabízí příležitosti, např. k dosažení 
lepší rovnováhy mezi pracovním a 
soukromým životem nebo snížení emisí 
CO2 souvisejících s každodenním 
dojížděním, a širší možnosti zaměstnávat 
osoby se zdravotním postižením; vyzývá 

5. domnívá se, že nedávná pandemie 
odhalila význam digitálních řešení, 
zejména práce na dálku, a nutnost zavést 
pokyny a regulační opatření na evropské 
úrovni; je přesvědčen, že práce na dálku 
nabízí jak rizika, tak příležitosti pro 
zajištění rovnováhy mezi pracovním a 
soukromým životem nebo snížení emisí 
CO2 souvisejících s každodenním 
dojížděním, a širší možnosti zaměstnávat 
osoby se zdravotním postižením; vyzývá 
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Komisi, aby předložila návrh legislativního 
rámce s cílem upravit podmínky pro práci 
na dálku v celé EU;

Komisi, aby předložila návrh legislativního 
rámce s cílem upravit podmínky pro práci 
na dálku v celé EU, který stanoví nejvyšší 
standardy zaměstnanosti a zabrání 
jakémukoli oslabení kolektivního 
vyjednávání a zapojení sociálních 
partnerů;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Kim Van Sparrentak

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že nedávná pandemie 
odhalila význam digitálních řešení, 
zejména práce na dálku, a nutnost zavést 
pokyny a regulační opatření na evropské 
úrovni; je přesvědčen o tom, že práce na 
dálku nabízí příležitosti, např. k dosažení 
lepší rovnováhy mezi pracovním a 
soukromým životem nebo snížení emisí 
CO2 souvisejících s každodenním 
dojížděním, a širší možnosti zaměstnávat 
osoby se zdravotním postižením; vyzývá 
Komisi, aby předložila návrh legislativního 
rámce s cílem upravit podmínky pro práci 
na dálku v celé EU;

5. domnívá se, že nedávná pandemie 
ještě více zdůraznila, že je důležité nalézt 
digitální řešení šetrná k životnímu 
prostředí, zejména například práce na 
dálku, a nutnost zavést pokyny a regulační 
opatření na evropské úrovni; je přesvědčen 
o tom, že práce na dálku nabízí příležitosti, 
např. k dosažení lepší rovnováhy mezi 
pracovním a soukromým životem nebo 
snížení emisí CO2 souvisejících s 
každodenním dojížděním, a širší možnosti 
zaměstnávat osoby se zdravotním 
postižením, jakož i pro mladé lidi a lidi v 
odlehlých oblastech; vyzývá Komisi, aby 
předložila návrh legislativního rámce s 
cílem upravit podmínky pro práci na dálku 
v celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že nedávná pandemie 
odhalila význam digitálních řešení, 
zejména práce na dálku, a nutnost zavést 
pokyny a regulační opatření na evropské 
úrovni; je přesvědčen o tom, že práce na 
dálku nabízí příležitosti, např. k dosažení 
lepší rovnováhy mezi pracovním a 
soukromým životem nebo snížení emisí 
CO2 souvisejících s každodenním 
dojížděním, a širší možnosti zaměstnávat 
osoby se zdravotním postižením; vyzývá 
Komisi, aby předložila návrh 
legislativního rámce s cílem upravit 
podmínky pro práci na dálku v celé EU;

5. domnívá se, že nedávná pandemie 
odhalila význam digitálních řešení, 
zejména práce na dálku, a nutnost zavést 
pokyny na evropské úrovni; je přesvědčen 
o tom, že práce na dálku nabízí příležitosti, 
např. k dosažení lepší rovnováhy mezi 
pracovním a soukromým životem nebo 
snížení emisí CO2 souvisejících s 
každodenním dojížděním, a širší možnosti 
zaměstnávat osoby se zdravotním 
postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že nedávná pandemie 
odhalila význam digitálních řešení, 
zejména práce na dálku, a nutnost zavést 
pokyny a regulační opatření na evropské 
úrovni; je přesvědčen o tom, že práce na 
dálku nabízí příležitosti, např. k dosažení 
lepší rovnováhy mezi pracovním a 
soukromým životem nebo snížení emisí 
CO2 souvisejících s každodenním 
dojížděním, a širší možnosti zaměstnávat 
osoby se zdravotním postižením; vyzývá 
Komisi, aby předložila návrh 
legislativního rámce s cílem upravit 
podmínky pro práci na dálku v celé EU;

5. domnívá se, že nedávná pandemie 
odhalila význam digitálních řešení, 
zejména práce na dálku, a nutnost zavést 
pokyny na evropské úrovni; je přesvědčen 
o tom, že práce na dálku nabízí příležitosti, 
např. k dosažení lepší rovnováhy mezi 
pracovním a soukromým životem nebo 
snížení emisí CO2 souvisejících s 
každodenním dojížděním, a širší možnosti 
zaměstnávat osoby se zdravotním 
postižením;

Or. en
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Pozměňovací návrh 149
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že nedávná pandemie 
odhalila význam digitálních řešení, 
zejména práce na dálku, a nutnost zavést 
pokyny a regulační opatření na evropské 
úrovni; je přesvědčen o tom, že práce na 
dálku nabízí příležitosti, např. k dosažení 
lepší rovnováhy mezi pracovním a 
soukromým životem nebo snížení emisí 
CO2 souvisejících s každodenním 
dojížděním, a širší možnosti zaměstnávat 
osoby se zdravotním postižením; vyzývá 
Komisi, aby předložila návrh 
legislativního rámce s cílem upravit 
podmínky pro práci na dálku v celé EU;

5. domnívá se, že nedávná pandemie 
odhalila význam digitálních řešení, 
zejména práce na dálku, a nutnost zavést 
pokyny a regulační opatření na evropské 
úrovni; je přesvědčen o tom, že práce na 
dálku nabízí příležitosti, např. k dosažení 
lepší rovnováhy mezi pracovním a 
soukromým životem nebo snížení emisí 
CO2 souvisejících s každodenním 
dojížděním, a širší možnosti zaměstnávat 
osoby se zdravotním postižením;

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že nedávná pandemie 
odhalila význam digitálních řešení, 
zejména práce na dálku, a nutnost zavést 
pokyny a regulační opatření na evropské 
úrovni; je přesvědčen o tom, že práce na 
dálku nabízí příležitosti, např. k dosažení 
lepší rovnováhy mezi pracovním a 
soukromým životem nebo snížení emisí 
CO2 souvisejících s každodenním 
dojížděním, a širší možnosti zaměstnávat 
osoby se zdravotním postižením; vyzývá 
Komisi, aby předložila návrh legislativního 
rámce s cílem upravit podmínky pro práci 

5. domnívá se, že nedávná pandemie 
odhalila význam digitálních řešení, 
zejména práce na dálku, a nutnost zavést 
pokyny a regulační opatření na evropské 
úrovni; je přesvědčen o tom, že práce na 
dálku nabízí příležitosti, např. k dosažení 
lepší rovnováhy mezi pracovním a 
soukromým životem nebo snížení emisí 
CO2 souvisejících s každodenním 
dojížděním, a širší možnosti zaměstnávat 
osoby se zdravotním postižením; vyzývá 
Komisi, aby předložila návrh legislativního 
rámce s cílem upravit podmínky pro práci 
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na dálku v celé EU; na dálku v celé EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Lina Gálvez Muñoz, Evelyn Regner, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, 
Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro

Návrh stanoviska
Bod 5 - pododstavec 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

zdůrazňuje, že investice do bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci pomáhají 
předcházet onemocněním souvisejícím s 
prací, úrazům a škodlivým fyzickým a 
psychosociálním tlakům a mají 
hmatatelný pozitivní dopad na 
hospodářství tím, že přispívají k lepší 
výkonnosti a udržitelné pracovní kariéře; 
připomíná, že podle Evropské komise se 
jedno euro vynaložené na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci vrací v podobě 
nejméně dvou eur; zdůrazňuje, že 
bezpečnost a ochrana zdraví při práci by 
měly být prioritami i v nové průmyslové 
strategii pro Evropu;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Evropskou komisi, aby 
navrhla ambiciózní aktualizaci 
evropského akčního plánu digitálního 
vzdělávání, který demokratizuje distanční 
vzdělávání, včetně celoživotního učení, a 
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neformální vzdělávání, zajistí lepší 
financování s cílem učinit digitální 
dovednosti absolutní prioritou a 
zintenzivnit spolupráci mezi členskými 
státy; vyzývá Evropskou komisi, aby 
prozkoumala klíčový význam a potenciál 
práce na dálku a učení na dálku ve 
veřejném i soukromém sektoru a aby 
nikoho neopomíjela.

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Lukas Mandl

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že politika v oblasti 
klimatu by měla být prováděna způsobem, 
který podporuje nové technologie, 
investice a inovace, a tím i tvorbu 
pracovních míst; zdůrazňuje, že 
ekologická transformace má potenciál 
vytvářet nová zelená pracovní místa, 
avšak každý plán dekarbonizace 
evropského průmyslu musí být 
doprovázen mechanismem uhlíkového 
vyrovnání na hranicích slučitelným s 
WTO, který doplňuje stávající opatření v 
oblasti úniku uhlíku;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá členské státy, aby zajistily 
účinné rámce pro preventivní 
restrukturalizaci a rámec pro druhou 
šanci s cílem umožnit poctivým dlužníkům 
s finančními potížemi obnovit svou 
životaschopnost, zabránit platební 
neschopnosti a neodrazovat je od zkoušení 
nových nápadů;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že vyvážené zastoupení 
žen a mužů a dosažení rovnosti mezi nimi 
musí tvořit ústřední zásady průmyslové 
strategie EU; vyzývá Komisi, aby do své 
politické strategie pro průmysl zahrnula 
hledisko rovnosti žen a mužů, zejména 
pokud jde o její opatření zaměřená na 
digitální a ekologickou transformaci, a 
aby vybízela ženy k účasti na digitálním 
podnikání, v oborech STEM a na 
vzdělávání a zaměstnanosti v oblasti IKT, 
aby se předcházelo genderovým rozdílům 
v průmyslové a digitální oblasti;

6. zdůrazňuje, že rovnost mezi ženami 
a muži musí tvořit ústřední zásady 
průmyslové strategie EU; vyzývá Komisi, 
aby vybízela ženy k účasti na digitálním 
podnikání, v oborech STEM a na 
vzdělávání a zaměstnanosti v oblasti IKT;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Lina Gálvez Muñoz, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, 
Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, 
Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner

Návrh stanoviska
Bod 6
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že vyvážené zastoupení 
žen a mužů a dosažení rovnosti mezi nimi 
musí tvořit ústřední zásady průmyslové 
strategie EU; vyzývá Komisi, aby do své 
politické strategie pro průmysl zahrnula 
hledisko rovnosti žen a mužů, zejména 
pokud jde o její opatření zaměřená na 
digitální a ekologickou transformaci, a aby 
vybízela ženy k účasti na digitálním 
podnikání, v oborech STEM a na 
vzdělávání a zaměstnanosti v oblasti IKT, 
aby se předcházelo genderovým rozdílům 
v průmyslové a digitální oblasti;

6. zdůrazňuje, že vyvážené zastoupení 
žen a mužů a dosažení rovnosti mezi nimi 
musí tvořit ústřední zásady průmyslové 
strategie EU; vyzývá Komisi, aby do své 
politické strategie pro průmysl zahrnula 
hledisko rovnosti žen a mužů, zejména 
pokud jde o její opatření zaměřená na 
digitální a ekologickou transformaci, a aby 
vybízela ženy k účasti na digitálním 
podnikání, v oborech STEM a na 
vzdělávání a zaměstnanosti v oblasti IKT, 
aby se odstranily genderové rozdíly v 
průmyslové a digitální oblasti; vyzývá 
členské státy, aby konečně odblokovaly 
směrnici o ženách v řídících a dozorčích 
orgánech navrženou již v roce 2012 s 
cílem zvýšit podíl žen na vedoucích 
pozicích;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že vyvážené zastoupení 
žen a mužů a dosažení rovnosti mezi nimi 
musí tvořit ústřední zásady průmyslové 
strategie EU; vyzývá Komisi, aby do své 
politické strategie pro průmysl zahrnula 
hledisko rovnosti žen a mužů, zejména 
pokud jde o její opatření zaměřená na 
digitální a ekologickou transformaci, a 
aby vybízela ženy k účasti na digitálním 
podnikání, v oborech STEM a na 
vzdělávání a zaměstnanosti v oblasti IKT, 
aby se předcházelo genderovým rozdílům v 
průmyslové a digitální oblasti;

6. zdůrazňuje, že vyvážené zastoupení 
žen a mužů a dosažení rovnosti mezi nimi 
musí tvořit ústřední zásady nové 
průmyslové strategie; vyzývá členské státy, 
aby vybízely ženy k účasti na digitálním 
podnikání, v oborech STEM a na 
vzdělávání a zaměstnanosti v oblasti IKT, 
aby se předcházelo genderovým rozdílům v 
průmyslové a digitální oblasti;
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Or. en

Pozměňovací návrh 158
Kim Van Sparrentak

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že vyvážené zastoupení 
žen a mužů a dosažení rovnosti mezi nimi 
musí tvořit ústřední zásady průmyslové 
strategie EU; vyzývá Komisi, aby do své 
politické strategie pro průmysl zahrnula 
hledisko rovnosti žen a mužů, zejména 
pokud jde o její opatření zaměřená na 
digitální a ekologickou transformaci, a aby 
vybízela ženy k účasti na digitálním 
podnikání, v oborech STEM a na 
vzdělávání a zaměstnanosti v oblasti IKT, 
aby se předcházelo genderovým rozdílům v 
průmyslové a digitální oblasti;

6. zdůrazňuje, že vyvážené zastoupení 
žen a mužů, zlepšení situace žen na trhu 
práce a dosažení rovnosti mezi nimi musí 
tvořit ústřední zásady průmyslové strategie 
EU; vyzývá Komisi, aby do své politické 
strategie pro průmysl zahrnula hledisko 
rovnosti žen a mužů, zejména pokud jde o 
její opatření zaměřená na digitální a 
ekologickou transformaci, a aby 
motivovala ženy k účasti na digitálním 
podnikání, v oborech STEM a na 
vzdělávání a zaměstnanosti v oblasti IKT, 
aby se předcházelo genderovým rozdílům v 
průmyslové a digitální oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že vyvážené zastoupení 
žen a mužů a dosažení rovnosti mezi nimi 
musí tvořit ústřední zásady průmyslové 
strategie EU; vyzývá Komisi, aby do své 
politické strategie pro průmysl zahrnula 
hledisko rovnosti žen a mužů, zejména 
pokud jde o její opatření zaměřená na 
digitální a ekologickou transformaci, a aby 
vybízela ženy k účasti na digitálním 
podnikání, v oborech STEM a na 

6. zdůrazňuje, že při formulování 
průmyslové strategie EU je důležité 
zohlednit vyvážené zastoupení žen a mužů 
a dosažení rovnosti mezi nimi; vyzývá 
Komisi, aby do své politické strategie pro 
průmysl zahrnula hledisko rovnosti žen a 
mužů, zejména pokud jde o její opatření 
zaměřená na digitální a ekologickou 
transformaci, a aby vybízela ženy k účasti 
na digitálním podnikání, v oborech STEM 
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vzdělávání a zaměstnanosti v oblasti IKT, 
aby se předcházelo genderovým rozdílům v 
průmyslové a digitální oblasti;

a na vzdělávání a zaměstnanosti v oblasti 
IKT, aby se předcházelo genderovým 
rozdílům v průmyslové a digitální oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že vyvážené zastoupení 
žen a mužů a dosažení rovnosti mezi nimi 
musí tvořit ústřední zásady průmyslové 
strategie EU; vyzývá Komisi, aby do své 
politické strategie pro průmysl zahrnula 
hledisko rovnosti žen a mužů, zejména 
pokud jde o její opatření zaměřená na 
digitální a ekologickou transformaci, a aby 
vybízela ženy k účasti na digitálním 
podnikání, v oborech STEM a na 
vzdělávání a zaměstnanosti v oblasti IKT, 
aby se předcházelo genderovým rozdílům v 
průmyslové a digitální oblasti;

6. zdůrazňuje, že vyvážené zastoupení 
žen a mužů a dosažení rovnosti mezi nimi 
musí tvořit ústřední zásady průmyslové 
strategie EU; vyzývá Komisi, aby se 
zaměřila na digitální a ekologickou 
transformaci a aby vybízela ženy k účasti 
na digitálním podnikání, v oborech STEM 
a na vzdělávání a zaměstnanosti v oblasti 
IKT, aby se předcházelo genderovým 
rozdílům v průmyslové a digitální oblasti s 
ohledem na skutečnost, že přinejmenším 
vyšší střední vzdělání dokončilo více žen 
než mužů;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Marc Botenga, Leila Chaibi, Nikolaj Villumsen, Sandra Pereira, Konstantinos Arvanitis

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že vyvážené zastoupení 
žen a mužů a dosažení rovnosti mezi nimi 
musí tvořit ústřední zásady průmyslové 
strategie EU; vyzývá Komisi, aby do své 
politické strategie pro průmysl zahrnula 
hledisko rovnosti žen a mužů, zejména 
pokud jde o její opatření zaměřená na 

6. zdůrazňuje, že vyvážené zastoupení 
žen a mužů a dosažení rovnosti mezi nimi 
musí tvořit ústřední zásady průmyslové 
strategie EU; vyzývá Komisi, aby do své 
politické strategie pro průmysl zahrnula 
hledisko rovnosti žen a mužů, zejména 
pokud jde o její opatření zaměřená na 
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digitální a ekologickou transformaci, a aby 
vybízela ženy k účasti na digitálním 
podnikání, v oborech STEM a na 
vzdělávání a zaměstnanosti v oblasti IKT, 
aby se předcházelo genderovým rozdílům 
v průmyslové a digitální oblasti;

digitální a ekologickou transformaci, a aby 
vybízela ženy k účasti na digitální 
ekonomice, v oborech STEM a na 
vzdělávání a zaměstnanosti v oblasti IKT, 
aby se odstranily veškeré genderové 
rozdíly v průmyslové a digitální oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Lukas Mandl

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že vyvážené zastoupení 
žen a mužů a dosažení rovnosti mezi nimi 
musí tvořit ústřední zásady průmyslové 
strategie EU; vyzývá Komisi, aby do své 
politické strategie pro průmysl zahrnula 
hledisko rovnosti žen a mužů, zejména 
pokud jde o její opatření zaměřená na 
digitální a ekologickou transformaci , a aby 
vybízela ženy k účasti na digitálním 
podnikání, v oborech STEM a na 
vzdělávání a zaměstnanosti v oblasti IKT, 
aby se předcházelo genderovým rozdílům v 
průmyslové a digitální oblasti;

6. zdůrazňuje, že vyvážené zastoupení 
žen a mužů a dosažení rovnosti mezi nimi 
musí tvořit ústřední zásady průmyslové 
strategie EU; vyzývá Komisi, aby do své 
politické strategie pro průmysl zahrnula 
hledisko rovnosti žen a mužů, zejména 
pokud jde o její opatření zaměřená na 
digitální a ekologickou transformaci tím, že 
bude vybízet ženy k účasti na digitálním 
podnikání, v oborech STEM a na 
vzdělávání a zaměstnanosti v oblasti IKT, 
aby se předcházelo genderovým rozdílům v 
průmyslové a digitální oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že vyvážené zastoupení 
žen a mužů a dosažení rovnosti mezi nimi 
musí tvořit ústřední zásady průmyslové 
strategie EU; vyzývá Komisi, aby do své 

6. zdůrazňuje, že vyvážené zastoupení 
žen a mužů a dosažení rovnosti mezi nimi 
je jednou ze zásad EU; vyzývá Komisi, 
aby do své politické strategie pro průmysl 
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politické strategie pro průmysl zahrnula 
hledisko rovnosti žen a mužů, zejména 
pokud jde o její opatření zaměřená na 
digitální a ekologickou transformaci, a aby 
vybízela ženy k účasti na digitálním 
podnikání, v oborech STEM a na 
vzdělávání a zaměstnanosti v oblasti IKT, 
aby se předcházelo genderovým rozdílům v 
průmyslové a digitální oblasti;

zahrnula hledisko rovnosti žen a mužů, 
zejména pokud jde o její opatření zaměřená 
na digitální a ekologickou transformaci, a 
aby vybízela ženy k účasti na digitálním 
podnikání, v oborech STEM a na 
vzdělávání a zaměstnanosti v oblasti IKT, 
aby se předcházelo genderovým rozdílům v 
průmyslové a digitální oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Lina Gálvez Muñoz, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco 
Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta 
Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Brando Benifei

Návrh stanoviska
Bod 6 - pododstavec 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

vyzývá Unii, členské státy a sociální 
partnery, aby odstranili jakoukoli 
mzdovou diskriminaci na základě věku 
nebo pohlaví v průmyslovém odvětví a v 
souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a zvyklostmi zajistily, aby všichni 
pracovníci měli nárok na přiměřené a 
spravedlivé mzdy buď na základě 
kolektivních smluv, nebo důstojných 
zákonem stanovených minimálních mezd, 
s přihlédnutím k jejich pozitivnímu 
dopadu na konkurenceschopnost, tvorbu 
pracovních míst a chudobu pracujících;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod 7
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby 
se strategie pro období po roce 2020 
zabývala začleňováním osob se zdravotním 
postižením do průmyslových odvětví a 
zajištěním jejich přístupu na pracoviště a 
aby tento postup podporovala skrze 
potírání diskriminace a zabezpečení 
přístupnosti odstraněním fyzických, 
digitálních a sociálních překážek.

7. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby 
se strategie pro období po roce 2020 
zabývala začleňováním osob se zdravotním 
postižením do průmyslových odvětví a 
zajištěním jejich přístupu na pracoviště a 
aby tento postup podporovala skrze 
potírání diskriminace a zabezpečení 
přístupnosti odstraněním fyzických, 
digitálních a sociálních překážek a 
využíváním digitálních pomocných 
technologií.

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Kim Van Sparrentak

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby 
se strategie pro období po roce 2020 
zabývala začleňováním osob se zdravotním 
postižením do průmyslových odvětví a 
zajištěním jejich přístupu na pracoviště a 
aby tento postup podporovala skrze 
potírání diskriminace a zabezpečení 
přístupnosti odstraněním fyzických, 
digitálních a sociálních překážek.

7. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby 
se strategie pro období po roce 2020 
zabývala začleňováním osob se zdravotním 
postižením do průmyslových odvětví, 
zajištěním jejich přístupu na pracoviště a 
začleněním do společnosti jako celku a 
aby tento postup podporovala skrze 
potírání diskriminace a zabezpečení 
přístupnosti odstraněním fyzických, 
digitálních a sociálních překážek

Or. en

Pozměňovací návrh 167
José Manuel Fernandes

Návrh stanoviska
Bod 7
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby 
se strategie pro období po roce 2020 
zabývala začleňováním osob se zdravotním 
postižením do průmyslových odvětví a 
zajištěním jejich přístupu na pracoviště a 
aby tento postup podporovala skrze 
potírání diskriminace a zabezpečení 
přístupnosti odstraněním fyzických, 
digitálních a sociálních překážek.

7. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby 
se strategie pro období po roce 2020 
zabývala začleňováním osob se zdravotním 
postižením do průmyslových odvětví a 
zajištěním jejich přístupu na pracoviště a 
aby tento postup podporovala skrze 
potírání diskriminace, podporu solidarity a 
zabezpečení přístupnosti odstraněním 
fyzických, digitálních a sociálních 
překážek.

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Lina Gálvez Muñoz, Alicia Homs Ginel, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella 
Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel 
Pizarro, Evelyn Regner, Brando Benifei, Milan Brglez

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby 
se strategie pro období po roce 2020 
zabývala začleňováním osob se zdravotním 
postižením do průmyslových odvětví a 
zajištěním jejich přístupu na pracoviště a 
aby tento postup podporovala skrze 
potírání diskriminace a zabezpečení 
přístupnosti odstraněním fyzických, 
digitálních a sociálních překážek.

7. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby 
se strategie EU na období po roce 2020 
zabývala začleňováním osob se zdravotním 
postižením do průmyslových odvětví a 
zajištěním jejich přístupu na pracoviště a 
aby tento postup podporovala skrze 
potírání diskriminace a zabezpečení 
přístupnosti odstraněním fyzických, 
digitálních a sociálních překážek.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 7
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby 
se strategie pro období po roce 2020 
zabývala začleňováním osob se zdravotním 
postižením do průmyslových odvětví a 
zajištěním jejich přístupu na pracoviště a 
aby tento postup podporovala skrze 
potírání diskriminace a zabezpečení 
přístupnosti odstraněním fyzických, 
digitálních a sociálních překážek.

7. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby 
se strategie pro období po roce 2020 
zabývala začleňováním osob se zdravotním 
postižením do průmyslových odvětví a 
zajištěním jejich přístupu na pracoviště a 
aby tento postup podporovala skrze 
potírání diskriminace a zabezpečení 
přístupnosti odstraněním fyzických, 
digitálních, vzdělávacích a sociálních 
překážek.

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Lina Gálvez Muñoz, Marc Angel, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, 
Agnes Jongerius, Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn 
Regner, Brando Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel

Návrh stanoviska
Bod 7 - pododstavec 1 (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

zdůrazňuje, že Unie a členské státy musí 
jednotně podporovat postavení evropského 
průmyslu ve světě a vytvořit širokou 
konkurenceschopnou průmyslovou 
základnu v souladu s cílem klimatické 
neutrality do roku 2050; zdůrazňuje, že 
vytváření kvalitních pracovních míst, 
sociální ochrana, dobře fungující veřejné 
služby a právní stát plní v této souvislosti 
důležitou úlohu při podpoře průmyslových 
činností;

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje odpovědnost místních 
orgánů v oblasti sociální ochrany a znovu 
upozorňuje na ztrátu významné části 
jejich příjmů během přechodného období; 
vyzývá členské státy, aby podporovaly 
rozšířený balíček opatření v oblasti 
sociální ochrany, včetně zaručeného 
minimálního příjmu, dávek v 
nezaměstnanosti, příspěvků na podporu 
rodiny, příspěvků na vytápění, příspěvků 
na sociální zabezpečení důchodců, 
stipendií pro studenty, hrazení stáží a 
pomoci osobám se zdravotním postižením; 
vyzývá Evropskou komisi, aby zajistila 
dostatečné finanční prostředky a účinný 
mechanismus prostřednictvím fondu 
ESF+, FST a dalších.

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Lina Gálvez Muñoz, Pierfrancesco Majorino, Estrella Durá Ferrandis, Agnes Jongerius, 
Gabriele Bischoff, Elisabetta Gualmini, Manuel Pizarro, Evelyn Regner, Brando 
Benifei, Milan Brglez, Alicia Homs Ginel, Marc Angel

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Unii a členské státy, aby v 
rámci evropské průmyslové politiky 
zajistily, že finanční podpora a dotace 
budou poskytovány pouze podnikům, 
které dodržují platné kolektivní smlouvy; 
zdůrazňuje navíc, že mimořádná pomoc v 
důsledku krizové situace, jakou je 
například Covid-19, by měla být 
poskytována pouze společnostem, které se 
zdrží zpětného odkupu akcií, vyplácení 
dividend akcionářům a poskytování 
bonusů výkonným pracovníkům a které 
nejsou registrovány v daňových rájích;
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Or. en

Pozměňovací návrh 173
Cindy Franssen, Dennis Radtke

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že je zapotřebí silné 
sociální složky průmyslové strategie EU a 
spravedlivé digitalizace průmyslu. Nová 
průmyslová strategie by měla zaručit 
odpovídající podporu pro kvalitní 
pracovní prostředí, dobré pracovní 
podmínky a důstojnou práci. To vyžaduje 
opatření s odpovídající podporou 
pracovníků v této transformaci se 
zaměřením na zaměstnatelnost a dobré 
životní podmínky. To vyžaduje investice 
nejen do inovací založených na 
technologiích, ale také do sociálního 
dialogu zaměřeného na člověka a do 
sociálních inovací.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Elena Lizzi, France Jamet, Guido Reil, Dominique Bilde, Stefania Zambelli, Nicolaus 
Fest

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
posílily prověřování přímých zahraničních 
investic s cílem zabránit nepřátelským 
převzetím ze strany společností ze třetích 
zemí, které by mohly ohrozit trhy práce;

Or. en
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