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Pozměňovací návrh 1
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že mikropodniky 
a malé a střední podniky jsou definovány 
v doporučení EU 2003/36;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že 99 % 
evropských podniků tvoří malé a střední 
podniky; vzhledem k tomu, že představují 
50 % HDP a zaměstnávají zhruba 100 
milionů lidí, což odpovídá dvěma třetinám 
veškerých pracovních míst v soukromém 
sektoru, a jsou tudíž páteří evropského 
hospodářství a významně přispívají k 
podpoře atraktivity území a k rozvoji 
určených strategických průmyslových 
ekosystémů;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že evropské malé 
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a střední podniky čelí navzdory podpoře 
EU a jejích členských států obrovskému 
nedostatku financí, který činí 20 až 35 
miliard eur;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění D

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že malé a střední 
podniky čelí obrovským problémům v 
důsledku krize COVID-19 a mnohým z 
nich hrozí úpadek;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění E

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že Komise 
předložila závazky, pokud jde o její 
strategii pro malé a střední podniky 
zveřejněnou v březnu 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění F
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že malé a střední 
podniky jsou páteří hospodářství EU; 
vzhledem k tomu, že zaměstnávají zhruba 
100 milionů lidí a tvoří více než polovinu 
evropského HDP;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění G

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že malé a střední 
podniky poskytují dvě ze tří pracovních 
míst, ve všech regionech a odvětvích 
nabízejí možnosti odborné přípravy, a to i 
pro pracovníky s nízkou kvalifikací, a 
podporují blahobyt společnosti, mimo jiné 
v odlehlých a venkovských oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění H

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že složité správní 
a právní postupy výrazně brání malým a 
středním podnikům zajistit, aby při svém 
podnikání účinněji využívaly zdroje;

Or. en
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Pozměňovací návrh 9
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění I

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že přes 70 % 
podniků uvádí přístup k talentům jako 
překážku pro nové investice v celé 
EU101a; vzhledem k tomu, že dostupnost 
kvalifikovaných pracovníků a zkušených 
manažerů je nejnaléhavější problém, 
kterému malé a střední podniky v EU v 
posledních letech čelí1b; vzhledem k tomu, 
že kvalifikovaných pracovníků se 
nedostává především v oblasti digitalizace 
a nových technologií, jelikož 35 % 
pracovní síly má špatné nebo žádné 
digitální dovednosti;
__________________
1a 
https://www.eib.org/en/publications/invest
ment-report-2018
1b 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/
38462

Or. en

Pozměňovací návrh 10
France Jamet

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje rozhodující přínos MSP 
k inovaci, vytváření pracovních míst a 
inkluzívnímu trhu práce; je mimořádně 
znepokojen rostoucí mírou 
nezaměstnanosti v EU a rizikem, že 
miliony lidí přijdou o práci v důsledku 
krize v souvislosti s 

1. zdůrazňuje rozhodující přínos MSP 
k inovaci, vytváření pracovních míst a 
inkluzívnímu trhu práce; je mimořádně 
znepokojen rostoucí mírou 
nezaměstnanosti v EU a rizikem, že 
miliony lidí přijdou o práci v důsledku 
krize v souvislosti s onemocněním 
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onemocněnímCOVID-19; uznává, že v 
současné době čelí malé a střední podniky 
závažným problémům s likviditou a v této 
souvislosti zdůrazňuje, že je zapotřebí 
udržitelných financí, aby se překlenula 
současná investiční mezera a aby se 
posílila schopnost malých a středních 
podniků inovovat a přejít na udržitelnější, 
oběhová a klimaticky neutrální řešení, 
která účinně využívají zdroje a zajišťují 
úspěšné provádění Zelené dohody pro 
Evropu a související spravedlivý přechod;

COVID-19; uznává, že v současné době 
čelí malé a střední podniky závažným 
problémům s likviditou, a v této souvislosti 
zdůrazňuje, že je zapotřebí, aby členské 
státy zavedly vhodné daňové politiky; 
zdůrazňuje také, že je potřeba změnit 
politiky podporující nekalou 
hospodářskou soutěž a dumping v Unii, 
jejichž první obětí jsou právě malé a 
střední podniky;

Or. fr

Pozměňovací návrh 11
Stefania Zambelli

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje rozhodující přínos MSP 
k inovaci, vytváření pracovních míst a 
inkluzívnímu trhu práce; je mimořádně 
znepokojen rostoucí mírou 
nezaměstnanosti v EU a rizikem, že 
miliony lidí přijdou o práci v důsledku 
krize v souvislosti s 
onemocněnímCOVID-19; uznává, že v 
současné době čelí malé a střední podniky 
závažným problémům s likviditou a v této 
souvislosti zdůrazňuje, že je zapotřebí 
udržitelných financí, aby se překlenula 
současná investiční mezera a aby se 
posílila schopnost malých a středních 
podniků inovovat a přejít na udržitelnější, 
oběhová a klimaticky neutrální řešení, 
která účinně využívají zdroje a zajišťují 
úspěšné provádění Zelené dohody pro 
Evropu a související spravedlivý přechod;

1. zdůrazňuje rozhodující přínos MSP 
k inovaci, vytváření pracovních míst a 
inkluzívnímu trhu práce; je mimořádně 
znepokojen rostoucí mírou 
nezaměstnanosti v EU a rizikem, že 
miliony lidí přijdou o práci v důsledku 
krize v souvislosti s onemocněním 
COVID-19; uznává, že v současné době 
čelí malé a střední podniky závažným 
problémům s likviditou, a v této souvislosti 
zdůrazňuje, že je zapotřebí financí, aby se 
překlenula současná investiční mezera a 
aby se posílila schopnost malých a 
středních podniků inovovat a přejít na 
udržitelnější dlouhodobá řešení; 

Or. it
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Pozměňovací návrh 12
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje rozhodující přínos MSP 
k inovaci, vytváření pracovních míst a 
inkluzívnímu trhu práce; je mimořádně 
znepokojen rostoucí mírou 
nezaměstnanosti v EU a rizikem, že 
miliony lidí přijdou o práci v důsledku 
krize v souvislosti s 
onemocněnímCOVID-19; uznává, že v 
současné době čelí malé a střední podniky 
závažným problémům s likviditou a v této 
souvislosti zdůrazňuje, že je zapotřebí 
udržitelných financí, aby se překlenula 
současná investiční mezera a aby se 
posílila schopnost malých a středních 
podniků inovovat a přejít na udržitelnější, 
oběhová a klimaticky neutrální řešení, 
která účinně využívají zdroje a zajišťují 
úspěšné provádění Zelené dohody pro 
Evropu a související spravedlivý přechod;

1. zdůrazňuje rozhodující přínos MSP 
k inovaci, vytváření pracovních míst a 
inkluzívnímu trhu práce; je mimořádně 
znepokojen rostoucí mírou 
nezaměstnanosti v EU a rizikem, že 
miliony lidí přijdou o práci v důsledku 
krize v souvislosti s onemocněním 
COVID-19; uznává, že v současné době 
čelí malé a střední podniky závažným 
problémům s likviditou, a v této souvislosti 
zdůrazňuje, že je zapotřebí financí, aby se 
překlenula současná investiční mezera a 
aby se posílila schopnost malých a 
středních podniků inovovat a přejít na 
dlouhodobě efektivní řešení, která účinně 
využívají zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje rozhodující přínos MSP 
k inovaci, vytváření pracovních míst a 
inkluzívnímu trhu práce; je mimořádně 
znepokojen rostoucí mírou 
nezaměstnanosti v EU a rizikem, že 
miliony lidí přijdou o práci v důsledku 

1. zdůrazňuje rozhodující přínos MSP 
k inovaci, vytváření pracovních míst a 
inkluzívnímu trhu práce; je mimořádně 
znepokojen rostoucí mírou 
nezaměstnanosti v EU a rizikem, že 
miliony lidí přijdou o práci v důsledku 
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krize v souvislosti s 
onemocněnímCOVID-19; uznává, že v 
současné době čelí malé a střední podniky 
závažným problémům s likviditou a v této 
souvislosti zdůrazňuje, že je zapotřebí 
udržitelných financí, aby se překlenula 
současná investiční mezera a aby se 
posílila schopnost malých a středních 
podniků inovovat a přejít na udržitelnější, 
oběhová a klimaticky neutrální řešení, 
která účinně využívají zdroje a zajišťují 
úspěšné provádění Zelené dohody pro 
Evropu a související spravedlivý přechod;

krize v souvislosti s onemocněním 
COVID-19; uznává, že v současné době 
čelí malé a střední podniky závažným 
problémům s likviditou, a v této souvislosti 
zdůrazňuje, že je zapotřebí udržitelných 
financí, aby se překlenula současná 
investiční mezera a aby se posílila 
schopnost malých a středních podniků 
inovovat a přejít na udržitelnější, oběhová 
a klimaticky neutrální řešení, aby tak 
přispěly k zásadám a cílům evropského 
pilíře sociálních práv i Zelené dohody pro 
Evropu a k souvisejícímu spravedlivému 
přechodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje rozhodující přínos MSP 
k inovaci, vytváření pracovních míst a 
inkluzívnímu trhu práce; je mimořádně 
znepokojen rostoucí mírou 
nezaměstnanosti v EU a rizikem, že 
miliony lidí přijdou o práci v důsledku 
krize v souvislosti s onemocněnímCOVID-
19; uznává, že v současné době čelí malé a 
střední podniky závažným problémům s 
likviditou a v této souvislosti zdůrazňuje, 
že je zapotřebí udržitelných financí, aby se 
překlenula současná investiční mezera a 
aby se posílila schopnost malých a 
středních podniků inovovat a přejít na 
udržitelnější, oběhová a klimaticky 
neutrální řešení, která účinně využívají 
zdroje a zajišťují úspěšné provádění Zelené 
dohody pro Evropu a související 
spravedlivý přechod;

1. zdůrazňuje rozhodující přínos MSP 
k inovaci, vytváření pracovních míst a 
budování inkluzívního a odolného trhu 
práce a k podpoře investic, 
konkurenceschopnosti a udržitelného 
růstu; je mimořádně znepokojen rostoucí 
mírou nezaměstnanosti v EU a rizikem, že 
miliony lidí přijdou o práci v důsledku 
krize v souvislosti s onemocněnímCOVID-
19, a závažnými potížemi, které v důsledku 
krize zažívají malé a střední podniky; 
uznává, že v současné době čelí malé a 
střední podniky závažným problémům s 
likviditou, a v této souvislosti zdůrazňuje, 
že je naléhavě zapotřebí usnadnit přístup 
k finančním prostředkům a přijmout 
krátkodobá a dlouhodobá opatření na 
podporu oživení malých a středních 
podniků; zdůrazňuje, že by to mělo 
umožnit, aby udržitelné finance 
překlenuly současnou investiční mezeru a 
posílily schopnost malých a středních 
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podniků inovovat a přejít na udržitelnější, 
oběhová a klimaticky neutrální řešení, 
která účinně využívají zdroje a zajišťují 
úspěšné provádění Zelené dohody pro 
Evropu a související spravedlivý přechod; 
zdůrazňuje, že přechod malých a 
středních podniků na udržitelné a 
digitalizované podnikání obnáší zvláštní 
pozornost v politikách a doprovodná 
opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje rozhodující přínos MSP 
k inovaci, vytváření pracovních míst a 
inkluzívnímu trhu práce; je mimořádně 
znepokojen rostoucí mírou 
nezaměstnanosti v EU a rizikem, že 
miliony lidí přijdou o práci v důsledku 
krize v souvislosti s 
onemocněnímCOVID-19; uznává, že v 
současné době čelí malé a střední podniky 
závažným problémům s likviditou a v této 
souvislosti zdůrazňuje, že je zapotřebí 
udržitelných financí, aby se překlenula 
současná investiční mezera a aby se 
posílila schopnost malých a středních 
podniků inovovat a přejít na udržitelnější, 
oběhová a klimaticky neutrální řešení, 
která účinně využívají zdroje a zajišťují 
úspěšné provádění Zelené dohody pro 
Evropu a související spravedlivý přechod;

1. zdůrazňuje rozhodující přínos MSP 
k inovaci, včetně sociální inovace, 
vytváření pracovních míst a inkluzívnímu 
trhu práce; je mimořádně znepokojen 
rostoucí mírou nezaměstnanosti v EU a 
rizikem, že miliony lidí přijdou o práci v 
důsledku krize v souvislosti s 
onemocněním COVID-19; uznává, že v 
současné době čelí malé a střední podniky 
závažným problémům s likviditou, a v této 
souvislosti zdůrazňuje význam rozsáhlých 
a koordinovaných opatření k zachování 
evropské průmyslové struktury, stimulaci 
hospodářství a podpoře zaměstnanosti; 
dále zdůrazňuje, že je zapotřebí 
udržitelných financí, aby se překlenula 
současná investiční mezera a aby se 
posílila schopnost malých a středních 
podniků inovovat a přejít na udržitelnější, 
oběhová a klimaticky neutrální řešení, 
která účinně využívají zdroje a zajišťují 
úspěšné provádění Zelené dohody pro 
Evropu a související spravedlivý přechod s 
cílem zajistit, aby nikdo nezůstal 
opomenut; domnívá se rovněž, že rozvoj 
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oběhového hospodářství představuje pro 
malé a střední podniky příležitost z 
hlediska vytváření pracovních míst a 
nových trhů, jakož i větší efektivnosti 
podnikání;

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
José Manuel Fernandes

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje rozhodující přínos MSP 
k inovaci, vytváření pracovních míst a 
inkluzívnímu trhu práce; je mimořádně 
znepokojen rostoucí mírou 
nezaměstnanosti v EU a rizikem, že 
miliony lidí přijdou o práci v důsledku 
krize v souvislosti s 
onemocněnímCOVID-19; uznává, že v 
současné době čelí malé a střední podniky 
závažným problémům s likviditou a v této 
souvislosti zdůrazňuje, že je zapotřebí 
udržitelných financí, aby se překlenula 
současná investiční mezera a aby se 
posílila schopnost malých a středních 
podniků inovovat a přejít na udržitelnější, 
oběhová a klimaticky neutrální řešení, 
která účinně využívají zdroje a zajišťují 
úspěšné provádění Zelené dohody pro 
Evropu a související spravedlivý přechod;

1. zdůrazňuje rozhodující přínos MSP 
k inovaci, konkurenceschopnosti, 
podnikavosti, vytváření pracovních míst a 
inkluzívnímu trhu práce; je mimořádně 
znepokojen rostoucí mírou 
nezaměstnanosti v EU a rizikem, že 
miliony lidí přijdou o práci v důsledku 
krize v souvislosti s onemocněním 
COVID-19; uznává, že v současné době 
čelí malé a střední podniky závažným 
problémům s likviditou, a v této souvislosti 
zdůrazňuje, že je zapotřebí urychleně 
zajistit udržitelné finance, aby se 
překlenula současná investiční mezera a 
aby se posílila schopnost malých a 
středních podniků inovovat a přejít na 
digitalizaci a udržitelnější, oběhová a 
klimaticky neutrální řešení, která účinně 
využívají zdroje a zajišťují úspěšné 
provádění Digitální agendy a Zelené 
dohody pro Evropu a související 
spravedlivý přechod;

Or. pt

Pozměňovací návrh 17
Stelios Kympouropoulos
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Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje rozhodující přínos MSP 
k inovaci, vytváření pracovních míst a 
inkluzívnímu trhu práce; je mimořádně 
znepokojen rostoucí mírou 
nezaměstnanosti v EU a rizikem, že 
miliony lidí přijdou o práci v důsledku 
krize v souvislosti s onemocněnímCOVID-
19; uznává, že v současné době čelí malé a 
střední podniky závažným problémům s 
likviditou a v této souvislosti zdůrazňuje, 
že je zapotřebí udržitelných financí, aby se 
překlenula současná investiční mezera a 
aby se posílila schopnost malých a 
středních podniků inovovat a přejít na 
udržitelnější, oběhová a klimaticky 
neutrální řešení, která účinně využívají 
zdroje a zajišťují úspěšné provádění Zelené 
dohody pro Evropu a související 
spravedlivý přechod;

1. zdůrazňuje rozhodující přínos MSP 
k inovaci, vytváření pracovních míst a 
inkluzívnímu trhu práce; je mimořádně 
znepokojen rostoucí mírou 
nezaměstnanosti v EU a rizikem, že 
miliony lidí,  zejména nejzranitelnější 
sociální skupiny, přijdou o práci v 
důsledku krize v souvislosti s 
onemocněnímCOVID-19; uznává, že v 
současné době čelí malé a střední podniky 
závažným problémům s likviditou nebo 
růstem, a v této souvislosti zdůrazňuje, že 
je zapotřebí udržitelných a cílených 
financí, aby se překlenula současná 
investiční mezera a aby se posílila 
schopnost malých a středních podniků 
inovovat a přejít na udržitelnější, oběhová 
a klimaticky neutrální řešení, která účinně 
využívají zdroje a zajišťují úspěšné 
provádění Zelené dohody pro Evropu a 
související spravedlivý přechod;

Or. el

Pozměňovací návrh 18
Dragoș Pîslaru

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje rozhodující přínos MSP 
k inovaci, vytváření pracovních míst a 
inkluzívnímu trhu práce; je mimořádně 
znepokojen rostoucí mírou 
nezaměstnanosti v EU a rizikem, že 
miliony lidí přijdou o práci v důsledku 
krize v souvislosti s 
onemocněnímCOVID-19; uznává, že v 
současné době čelí malé a střední podniky 
závažným problémům s likviditou a v této 

1. zdůrazňuje rozhodující přínos MSP, 
včetně rodinných podniků, k inovaci, 
vytváření pracovních míst a inkluzívnímu 
trhu práce; je mimořádně znepokojen 
rostoucí mírou nezaměstnanosti v EU a 
rizikem, že miliony lidí přijdou o práci v 
důsledku krize v souvislosti s 
onemocněním COVID-19; uznává, že v 
současné době čelí malé a střední podniky 
závažným problémům s likviditou, a v této 
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souvislosti zdůrazňuje, že je zapotřebí 
udržitelných financí, aby se překlenula 
současná investiční mezera a aby se 
posílila schopnost malých a středních 
podniků inovovat a přejít na udržitelnější, 
oběhová a klimaticky neutrální řešení, 
která účinně využívají zdroje a zajišťují 
úspěšné provádění Zelené dohody pro 
Evropu a související spravedlivý přechod;

souvislosti zdůrazňuje, že je zapotřebí 
udržitelných financí, aby se překlenula 
současná investiční mezera a aby se 
posílila schopnost malých a středních 
podniků inovovat a přejít na udržitelnější, 
oběhová a klimaticky neutrální řešení, 
která účinně využívají zdroje a zajišťují 
úspěšné provádění Zelené dohody pro 
Evropu a související spravedlivý přechod;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Romana Tomc

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje rozhodující přínos MSP 
k inovaci, vytváření pracovních míst a 
inkluzívnímu trhu práce; je mimořádně 
znepokojen rostoucí mírou 
nezaměstnanosti v EU a rizikem, že 
miliony lidí přijdou o práci v důsledku 
krize v souvislosti s 
onemocněnímCOVID-19; uznává, že v 
současné době čelí malé a střední podniky 
závažným problémům s likviditou a v této 
souvislosti zdůrazňuje, že je zapotřebí 
udržitelných financí, aby se překlenula 
současná investiční mezera a aby se 
posílila schopnost malých a středních 
podniků inovovat a přejít na udržitelnější, 
oběhová a klimaticky neutrální řešení, 
která účinně využívají zdroje a zajišťují 
úspěšné provádění Zelené dohody pro 
Evropu a související spravedlivý přechod;

1. zdůrazňuje rozhodující přínos MSP 
k inovaci, vytváření pracovních míst a 
inkluzívnímu trhu práce v Evropské unii; 
je mimořádně znepokojen rostoucí mírou 
nezaměstnanosti v EU a rizikem, že 
miliony lidí přijdou o práci v důsledku 
krize v souvislosti s onemocněním 
COVID-19; uznává, že v současné době 
čelí malé a střední podniky závažným 
problémům s likviditou, a v této souvislosti 
zdůrazňuje, že je zapotřebí udržitelných 
financí, aby se překlenula současná 
investiční mezera a aby se posílila 
schopnost malých a středních podniků 
inovovat a přejít na udržitelnější, oběhová 
a klimaticky neutrální řešení, která účinně 
využívají zdroje a zajišťují úspěšné 
provádění Zelené dohody pro Evropu a 
související spravedlivý přechod;

Or. sl

Pozměňovací návrh 20
Krzysztof Hetman
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Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje rozhodující přínos MSP 
k inovaci, vytváření pracovních míst a 
inkluzívnímu trhu práce; je mimořádně 
znepokojen rostoucí mírou 
nezaměstnanosti v EU a rizikem, že 
miliony lidí přijdou o práci v důsledku 
krize v souvislosti s 
onemocněnímCOVID-19; uznává, že v 
současné době čelí malé a střední podniky 
závažným problémům s likviditou a v této 
souvislosti zdůrazňuje, že je zapotřebí 
udržitelných financí, aby se překlenula 
současná investiční mezera a aby se 
posílila schopnost malých a středních 
podniků inovovat a přejít na udržitelnější, 
oběhová a klimaticky neutrální řešení, 
která účinně využívají zdroje a zajišťují 
úspěšné provádění Zelené dohody pro 
Evropu a související spravedlivý přechod;

1. zdůrazňuje rozhodující přínos MSP 
k inovaci, vytváření pracovních míst a 
inkluzívnímu trhu práce; je mimořádně 
znepokojen rostoucí mírou 
nezaměstnanosti v EU a rizikem, že 
miliony lidí přijdou o práci v důsledku 
krize v souvislosti s onemocněním 
COVID-19; uznává, že v současné době 
čelí malé a střední podniky závažným 
problémům s likviditou, a v této souvislosti 
zdůrazňuje, že je zapotřebí udržitelných 
financí, aby se překlenula současná 
investiční mezera a aby se posílila odolnost 
malých a středních podniků a jejich 
schopnost inovovat a přejít na 
udržitelnější, oběhová a klimaticky 
neutrální řešení, která účinně využívají 
zdroje a zajišťují úspěšné provádění Zelené 
dohody pro Evropu a související 
spravedlivý přechod;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Jeroen Lenaers

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje rozhodující přínos MSP 
k inovaci, vytváření pracovních míst a 
inkluzívnímu trhu práce; je mimořádně 
znepokojen rostoucí mírou 
nezaměstnanosti v EU a rizikem, že 
miliony lidí přijdou o práci v důsledku 
krize v souvislosti s 
onemocněnímCOVID-19; uznává, že v 
současné době čelí malé a střední podniky 
závažným problémům s likviditou a v této 
souvislosti zdůrazňuje, že je zapotřebí 

1. zdůrazňuje rozhodující přínos MSP 
k inovaci, vytváření pracovních míst a 
inkluzívnímu přeshraničnímu trhu práce; 
je mimořádně znepokojen rostoucí mírou 
nezaměstnanosti v EU a rizikem, že 
miliony lidí přijdou o práci v důsledku 
krize v souvislosti s onemocněním 
COVID-19; uznává, že v současné době 
čelí malé a střední podniky závažným 
problémům s likviditou, a v této souvislosti 
zdůrazňuje, že je zapotřebí udržitelných 
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udržitelných financí, aby se překlenula 
současná investiční mezera a aby se 
posílila schopnost malých a středních 
podniků inovovat a přejít na udržitelnější, 
oběhová a klimaticky neutrální řešení, 
která účinně využívají zdroje a zajišťují 
úspěšné provádění Zelené dohody pro 
Evropu a související spravedlivý přechod;

financí, aby se překlenula současná 
investiční mezera a aby se posílila 
schopnost malých a středních podniků 
inovovat a přejít na udržitelnější, oběhová 
a klimaticky neutrální řešení, která účinně 
využívají zdroje a zajišťují úspěšné 
provádění Zelené dohody pro Evropu a 
související spravedlivý přechod;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje rozhodující přínos MSP 
k inovaci, vytváření pracovních míst a 
inkluzívnímu trhu práce; je mimořádně 
znepokojen rostoucí mírou 
nezaměstnanosti v EU a rizikem, že 
miliony lidí přijdou o práci v důsledku 
krize v souvislosti s 
onemocněnímCOVID-19; uznává, že v 
současné době čelí malé a střední podniky 
závažným problémům s likviditou a v této 
souvislosti zdůrazňuje, že je zapotřebí 
udržitelných financí, aby se překlenula 
současná investiční mezera a aby se 
posílila schopnost malých a středních 
podniků inovovat a přejít na udržitelnější, 
oběhová a klimaticky neutrální řešení, 
která účinně využívají zdroje a zajišťují 
úspěšné provádění Zelené dohody pro 
Evropu a související spravedlivý přechod;

1. zdůrazňuje rozhodující přínos MSP 
k inovaci, vytváření pracovních míst a 
inkluzívnímu trhu práce; je mimořádně 
znepokojen rostoucí mírou 
nezaměstnanosti v EU a rizikem, že 
miliony lidí přijdou o práci v důsledku 
krize v souvislosti s onemocněním 
COVID-19; uznává, že v současné době 
čelí malé a střední podniky závažným 
problémům s likviditou, a v této souvislosti 
zdůrazňuje, že je zapotřebí udržitelných 
financí, aby se překlenula současná 
investiční mezera a aby se posílila 
schopnost malých a středních podniků 
inovovat a přejít na udržitelnější, oběhová 
a klimaticky neutrální řešení, která účinně 
využívají zdroje a zajišťují úspěšné 
provádění Zelené dohody pro Evropu a 
související spravedlivý přechod; 
zdůrazňuje, že v kontextu Zelené dohody 
pro Evropu jsou malé a střední podniky 
významnými partnery, kterým by měly být 
poskytnuty významné investice, například 
na podporu projektů souvisejících s 
údržbou vodní a kanalizační sítě; 
připomíná, že udržitelné financování musí 
být doprovázeno sociálními zárukami, 
zejména pokud jde o ochranu pracovníků, 
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důstojné pracovní podmínky a rovné 
odměňování;

Or. fr

Pozměňovací návrh 23
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje rozhodující přínos MSP 
k inovaci, vytváření pracovních míst a 
inkluzívnímu trhu práce; je mimořádně 
znepokojen rostoucí mírou 
nezaměstnanosti v EU a rizikem, že 
miliony lidí přijdou o práci v důsledku 
krize v souvislosti s 
onemocněnímCOVID-19; uznává, že v 
současné době čelí malé a střední podniky 
závažným problémům s likviditou a v této 
souvislosti zdůrazňuje, že je zapotřebí 
udržitelných financí, aby se překlenula 
současná investiční mezera a aby se 
posílila schopnost malých a středních 
podniků inovovat a přejít na udržitelnější, 
oběhová a klimaticky neutrální řešení, 
která účinně využívají zdroje a zajišťují 
úspěšné provádění Zelené dohody pro 
Evropu a související spravedlivý přechod;

1. zdůrazňuje rozhodující přínos MSP 
k inovaci, vytváření pracovních míst a 
inkluzívnímu trhu práce; je mimořádně 
znepokojen rostoucí mírou 
nezaměstnanosti v EU a rizikem, že 
miliony lidí přijdou o práci v důsledku 
krize v souvislosti s onemocněním 
COVID-19; uznává, že v současné době 
čelí malé a střední podniky závažným 
problémům s likviditou, a v této souvislosti 
zdůrazňuje, že je zapotřebí udržitelných 
financí, aby se překlenula současná 
investiční mezera a aby se posílila 
schopnost malých a středních podniků 
inovovat a přejít na udržitelnější, oběhová 
a klimaticky neutrální řešení, která účinně 
využívají zdroje a zajišťují úspěšné 
provádění Zelené dohody pro Evropu a 
související spravedlivý přechod; je si 
vědom toho, že má-li být využit plný 
potenciál jednotného trhu EU, je třeba 
upřednostňovat návrhy, které malým a 
středním podnikům prospějí nejúčinněji; 

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Petra De Sutter

Návrh stanoviska
Bod 1
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje rozhodující přínos MSP 
k inovaci, vytváření pracovních míst a 
inkluzívnímu trhu práce; je mimořádně 
znepokojen rostoucí mírou 
nezaměstnanosti v EU a rizikem, že 
miliony lidí přijdou o práci v důsledku 
krize v souvislosti s 
onemocněnímCOVID-19; uznává, že v 
současné době čelí malé a střední podniky 
závažným problémům s likviditou a v této 
souvislosti zdůrazňuje, že je zapotřebí 
udržitelných financí, aby se překlenula 
současná investiční mezera a aby se 
posílila schopnost malých a středních 
podniků inovovat a přejít na udržitelnější, 
oběhová a klimaticky neutrální řešení, 
která účinně využívají zdroje a zajišťují 
úspěšné provádění Zelené dohody pro 
Evropu a související spravedlivý přechod;

1. zdůrazňuje rozhodující přínos MSP 
k inovaci, vytváření pracovních míst a 
inkluzívnímu trhu práce; je mimořádně 
znepokojen rostoucí mírou 
nezaměstnanosti v EU a rizikem, že 
miliony lidí přijdou o práci v důsledku 
krize v souvislosti s onemocněním 
COVID-19; uznává, že v současné době 
čelí malé a střední podniky závažným 
problémům s likviditou, a v této souvislosti 
zdůrazňuje, že je zapotřebí udržitelných 
financí, aby se překlenula současná 
investiční mezera a aby se posílila 
schopnost malých a středních podniků 
inovovat a přejít na udržitelnější, oběhová 
a klimaticky neutrální řešení, která účinně 
využívají zdroje a zajišťují úspěšné 
provádění Zelené dohody pro Evropu a 
související spravedlivý přechod; vyzývá 
členské státy, aby zlepšily přístup k 
úvěrům menšího rozsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že těžištěm strategie 
pro evropské malé a střední podniky musí 
být ochrana zaměstnanosti a pracovníků, 
kterým musí zaručit vysokou úroveň 
pracovních podmínek a sociální ochrany; 
domnívá se, že tato strategie musí 
podporovat ty podniky, které respektují 
práva pracovníků a životní prostředí; 
zdůrazňuje, že je třeba přezkoumat 
pravidla pro zadávání veřejných zakázek s 
cílem podporovat podniky, které tyto 
práva respektují; vyzývá k urychlenému 
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zavedení mechanismu uhlíkového 
vyrovnání na hranicích, který upřednostní 
podniky, které respektují ekosystémy a 
podporují vytváření místních pracovních 
míst; 

Or. fr

Pozměňovací návrh 26
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vítá nedávnou změnu dočasného 
rámce státní podpory, díky níž mohou 
členské státy poskytovat státní podporu 
všem mikropodnikům a malým podnikům; 
vyjadřuje nicméně znepokojení nad 
nerovnoměrným rozložením státní pomoci 
a přístupu členských států k likviditě a do 
fiskálního prostoru, což může vést k 
narušení jednotného trhu, a vytvořit tak 
nerovnosti, pokud jde o schopnost 
zachovat místní pracovní místa;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Stefania Zambelli

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. domnívá se, že je nezbytné 
přezkoumat cíle v oblasti klimatu a 
provádění Zelené dohody pro Evropu, 
vzhledem k tomu, že malé a střední 
podniky se již potýkají s krizí COVID-19 a 
nejsou schopny splnit další podmínky pro 
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okamžitý přístup k financím;

Or. it

Pozměňovací návrh 28
France Jamet

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že nástroje EU pro 
ozdravné postupy a příslušné programy 
VFR by měly doplňovat vnitrostátní 
systémy a podporovat malé a střední 
podniky, zejména v odvětvích nejvíce 
postižených pandemií, a usilovat o zajištění 
průmyslové nezávislosti EU;

2. domnívá se, že je vhodné 
podporovat malé a střední podniky, 
zejména v odvětvích nejvíce postižených 
pandemií, a usilovat o zajištění průmyslové 
nezávislosti evropských národů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 29
Jordi Cañas

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že nástroje EU pro 
ozdravné postupy a příslušné programy 
VFR by měly doplňovat vnitrostátní 
systémy a podporovat malé a střední 
podniky, zejména v odvětvích nejvíce 
postižených pandemií, a usilovat o zajištění 
průmyslové nezávislosti EU;

2. domnívá se, že nástroje EU pro 
ozdravné postupy a příslušné programy 
VFR by měly doplňovat vnitrostátní 
systémy a podporovat malé a střední 
podniky, zejména v odvětvích nejvíce 
postižených pandemií, a usilovat o zajištění 
průmyslové strategické autonomie a 
celosvětového vedoucího postavení EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
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Trillet-Lenoir

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že nástroje EU pro 
ozdravné postupy a příslušné programy 
VFR by měly doplňovat vnitrostátní 
systémy a podporovat malé a střední 
podniky, zejména v odvětvích nejvíce 
postižených pandemií, a usilovat o zajištění 
průmyslové nezávislosti EU;

2. domnívá se, že nástroje EU pro 
ozdravné postupy a příslušné programy 
VFR by měly plně sloužit k doplnění 
vnitrostátních systémů a podporovat malé 
a střední podniky, zejména v odvětvích 
nejvíce postižených pandemií, zachovat 
pracovní místa, příjem a know-how a 
usilovat o zajištění průmyslové nezávislosti 
EU prostřednictvím opatření, jako je 
relokalizace strategických průmyslových 
činností; dále připomíná, že tyto nástroje 
musí přispívat k plnění cílů udržitelného 
rozvoje a zásad evropského pilíře 
sociálních práv a Pařížské dohody;

Or. fr

Pozměňovací návrh 31
Jeroen Lenaers

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že nástroje EU pro 
ozdravné postupy a příslušné programy 
VFR by měly doplňovat vnitrostátní 
systémy a podporovat malé a střední 
podniky, zejména v odvětvích nejvíce 
postižených pandemií, a usilovat o zajištění 
průmyslové nezávislosti EU;

2. domnívá se, že nástroje EU pro 
ozdravné postupy a příslušné programy 
VFR by měly doplňovat vnitrostátní 
systémy a podporovat malé a střední 
podniky, zejména v odvětvích nejvíce 
postižených pandemií, a MSP působící v 
pohraničních regionech, které byly tvrdě 
zasaženy uzavřením hranic mezi 
členskými státy, a usilovat o zajištění 
průmyslové nezávislosti EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 32
José Manuel Fernandes

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že nástroje EU pro 
ozdravné postupy a příslušné programy 
VFR by měly doplňovat vnitrostátní 
systémy a podporovat malé a střední 
podniky, zejména v odvětvích nejvíce 
postižených pandemií, a usilovat o zajištění 
průmyslové nezávislosti EU;

2. domnívá se, že nástroje EU pro 
ozdravné postupy a příslušné programy 
VFR by měly doplňovat vnitrostátní 
systémy a podporovat malé a střední 
podniky, zejména v odvětvích a regionech 
nejvíce postižených pandemií, a usilovat o 
zajištění průmyslové nezávislosti EU;

Or. pt

Pozměňovací návrh 33
Radan Kanev

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že nástroje EU pro 
ozdravné postupy a příslušné programy 
VFR by měly doplňovat vnitrostátní 
systémy a podporovat malé a střední 
podniky, zejména v odvětvích nejvíce 
postižených pandemií, a usilovat o zajištění 
průmyslové nezávislosti EU;

2. domnívá se, že nástroje EU pro 
ozdravné postupy a příslušné programy 
VFR by měly doplňovat vnitrostátní 
systémy a podporovat malé a střední 
podniky, zejména v odvětvích nejvíce 
postižených pandemií, a usilovat o zajištění 
průmyslové nezávislosti EU a jejího 
vedoucího postavení, pokud jde o inovace 
a technologie;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 2
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že nástroje EU pro 
ozdravné postupy a příslušné programy 
VFR by měly doplňovat vnitrostátní 
systémy a podporovat malé a střední 
podniky, zejména v odvětvích nejvíce 
postižených pandemií, a usilovat o zajištění 
průmyslové nezávislosti EU;

2. zdůrazňuje, že programy, které 
mají zásadní význam pro 
konkurenceschopnost a rozvoj malých a 
středních podniků a které jsou zahrnuty v 
příštím víceletém finančním rámci (VFR), 
by měly zaručit nezbytnou míru 
financování; domnívá se, že nástroje EU 
pro ozdravné postupy a příslušné programy 
VFR by měly doplňovat vnitrostátní 
systémy a podporovat malé a střední 
podniky, zejména v odvětvích nejvíce 
postižených pandemií, a usilovat o zajištění 
průmyslové nezávislosti EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že nástroje EU pro 
ozdravné postupy a příslušné programy 
VFR by měly doplňovat vnitrostátní 
systémy a podporovat malé a střední 
podniky, zejména v odvětvích nejvíce 
postižených pandemií, a usilovat o zajištění 
průmyslové nezávislosti EU;

2. domnívá se, že nástroje EU pro 
ozdravné postupy a příslušné programy 
VFR by měly doplňovat vnitrostátní 
systémy a podporovat malé a střední 
podniky, zejména v odvětvích nejvíce 
postižených pandemií, a usilovat o zajištění 
průmyslové nezávislosti EU; vyzývá 
podniky, které těží z podpory Evropské 
unie, státní podpory nebo jakékoli jiné 
formy finanční pomoci od členských států 
nebo Evropské unie, aby se zavázaly k 
tomu, že nebudou propouštět zaměstnance 
a snižovat jejich platy a že jim proslouží 
smlouvy alespoň po dobu, kdy jim bude 
tato podpora vyplácena; vyzývá k zavedení 
maximální kvóty 10 % nejistých 
pracovních smluv v malých a středních 
podnicích a maximální kvóty 5 % 
nejistých pracovních smluv ve velkých 
podnicích; vyzývá podniky, aby se 
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zavázaly k tomu, že v krátkodobém 
časovém horizontu dosáhnou rovného 
odměňování žen a mužů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. připomíná, že velmi malé podniky 
a osoby samostatně výdělečně činné byly 
krizí COVID-19 rovněž tvrdě zasaženy; 
zdůrazňuje, že malé a střední podniky, 
velmi malé podniky a osoby samostatně 
výdělečně činné mají potíže s přístupem k 
mechanismům pomoci zavedeným 
členskými státy, zejména ke krátkodobým 
pracovním ujednáním nezbytným pro 
ochranu pracovních míst; zdůrazňuje, že 
je třeba zajistit trvalou povahu státní 
pomoci a zvýšit povolenou částku na 400 
000 EUR s cílem podpořit podniky v 
obtížích a chránit pracovní místa;

Or. fr

Pozměňovací návrh 37
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. konstatuje, že EU má klíčový 
význam pro ochranu malých a středních 
podniků zapojených do přeshraniční 
činnosti nebo zaměstnávajících 
přeshraniční, sezónní nebo pohraniční 
pracovníky, a vyzývá, aby podnikům a 
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zaměstnancům byly poskytovány jasné a 
transparentní informace o pravidlech a 
právech, které musí těmto pracovníkům 
zaručit, a to i prostřednictvím jednotných 
kontaktních míst na on-line portálech;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. vyzývá k zavedení evropské 
horizontální strategie pro oživení malých 
a středních podniků, která by je podpořila 
omezením administrativní zátěže, 
zlepšením přístupu k financování a 
podporou investic do strategických 
hodnotových řetězců, začínajících 
podniků, mikropodniků a malých a 
středních podniků v souladu se Zelenou 
dohodou pro Evropu;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
France Jamet

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že opatření týkající se 
malých a středních podniků by měla být v 
centru průmyslových a ekologických 
ozdravných plánů a iniciativ EU a měla by 
jít ruku v ruce s opatřeními na ochranu 
pracovníků; domnívá se, že posílení 
pravidel EU pro koordinaci systémů 

3. zdůrazňuje, že opatření týkající se 
malých a středních podniků by měla být v 
centru průmyslových a ekologických 
ozdravných plánů a iniciativ EU a měla by 
jít ruku v ruce s opatřeními na ochranu 
pracovníků;
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sociálního zabezpečení má zásadní 
význam pro mobilitu pracovních sil a 
ochranu pracovníků, zejména těch, kteří 
se nacházejí v nejistých podmínkách;

Or. fr

Pozměňovací návrh 40
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že opatření týkající se 
malých a středních podniků by měla být v 
centru průmyslových a ekologických 
ozdravných plánů a iniciativ EU a měla by 
jít ruku v ruce s opatřeními na ochranu 
pracovníků; domnívá se, že posílení 
pravidel EU pro koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení má zásadní význam 
pro mobilitu pracovních sil a ochranu 
pracovníků, zejména těch, kteří se 
nacházejí v nejistých podmínkách;

3. zdůrazňuje, že opatření týkající se 
malých a středních podniků by měla být v 
centru průmyslových a ekologických 
ozdravných plánů a iniciativ EU a měla by 
jít ruku v ruce s opatřeními na ochranu 
pracovníků; zdůrazňuje, že je třeba 
dosáhnout rychlé a vyrovnané dohody o 
přezkumu nařízení 883/2004 a 987/2009 
týkajících se koordinace sociálního 
zabezpečení, která mají zásadní význam 
pro mobilitu pracovních sil a ochranu 
pracovníků, zejména těch, kteří se 
nacházejí v nejistých podmínkách;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Andrea Bocskor

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že opatření týkající se 
malých a středních podniků by měla být v 
centru průmyslových a ekologických 
ozdravných plánů a iniciativ EU a měla by 
jít ruku v ruce s opatřeními na ochranu 
pracovníků; domnívá se, že posílení 

3. zdůrazňuje, že opatření týkající se 
malých a středních podniků by měla být v 
centru průmyslových a ekologických 
ozdravných plánů a iniciativ EU a měla by 
jít ruku v ruce s opatřeními na ochranu 
pracovníků; domnívá se, že řádné 
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pravidel EU pro koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení má zásadní význam 
pro mobilitu pracovních sil a ochranu 
pracovníků, zejména těch, kteří se 
nacházejí v nejistých podmínkách;

uplatňování stávajících pravidel pro 
koordinaci systémů sociálního zabezpečení 
má zásadní význam pro mobilitu 
pracovních sil a ochranu pracovníků, 
zejména těch, kteří se nacházejí v nejistých 
podmínkách, a zastává názor, že 
probíhající diskuse týkající se změny 
nařízení 883/2004 situaci malých a 
středních podniků ještě ztíží a způsobí 
nejistotu mobilním pracovníkům;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Ádám Kósa

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že opatření týkající se 
malých a středních podniků by měla být v 
centru průmyslových a ekologických 
ozdravných plánů a iniciativ EU a měla by 
jít ruku v ruce s opatřeními na ochranu 
pracovníků; domnívá se, že posílení 
pravidel EU pro koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení má zásadní význam 
pro mobilitu pracovních sil a ochranu 
pracovníků, zejména těch, kteří se 
nacházejí v nejistých podmínkách;

3. zdůrazňuje, že opatření týkající se 
malých a středních podniků by měla být v 
centru průmyslových a ekologických 
ozdravných plánů a iniciativ EU a měla by 
jít ruku v ruce s opatřeními na ochranu 
pracovníků; domnívá se, že řádné 
uplatňování stávajících pravidel pro 
koordinaci systémů sociálního zabezpečení 
má zásadní význam pro mobilitu 
pracovních sil a ochranu pracovníků, 
zejména těch, kteří se nacházejí v nejistých 
podmínkách, a zastává názor, že 
probíhající diskuse týkající se změny 
nařízení 883/2004 situaci malých a 
středních podniků ještě ztíží a způsobí 
nejistotu mobilním pracovníkům;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Stefania Zambelli

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že opatření týkající se 
malých a středních podniků by měla být v 
centru průmyslových a ekologických 
ozdravných plánů a iniciativ EU a měla by 
jít ruku v ruce s opatřeními na ochranu 
pracovníků; domnívá se, že posílení 
pravidel EU pro koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení má zásadní význam 
pro mobilitu pracovních sil a ochranu 
pracovníků, zejména těch, kteří se 
nacházejí v nejistých podmínkách;

3. zdůrazňuje, že opatření týkající se 
malých a středních podniků by měla být v 
centru průmyslových ozdravných plánů a 
iniciativ a měla by jít ruku v ruce s 
opatřeními na ochranu pracovníků; 
domnívá se, že posílení pravidel EU pro 
koordinaci systémů sociálního zabezpečení 
má zásadní význam pro mobilitu 
pracovních sil a ochranu pracovníků, 
zejména těch, kteří se nacházejí v nejistých 
podmínkách;

Or. it

Pozměňovací návrh 44
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že opatření týkající se 
malých a středních podniků by měla být v 
centru průmyslových a ekologických 
ozdravných plánů a iniciativ EU a měla by 
jít ruku v ruce s opatřeními na ochranu 
pracovníků; domnívá se, že posílení 
pravidel EU pro koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení má zásadní význam 
pro mobilitu pracovních sil a ochranu 
pracovníků, zejména těch, kteří se 
nacházejí v nejistých podmínkách;

3. zdůrazňuje, že opatření týkající se 
malých a středních podniků a podnikavosti 
by měla být v centru průmyslových a 
ekologických ozdravných plánů a iniciativ 
EU a měla by jít ruku v ruce s opatřeními 
na ochranu pracovníků a nedávno 
vzniklých podniků; domnívá se, že posílení 
pravidel EU pro koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení má zásadní význam 
pro mobilitu pracovních sil a ochranu 
pracovníků;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že opatření týkající se 
malých a středních podniků by měla být v 
centru průmyslových a ekologických 
ozdravných plánů a iniciativ EU a měla by 
jít ruku v ruce s opatřeními na ochranu 
pracovníků; domnívá se, že posílení 
pravidel EU pro koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení má zásadní význam 
pro mobilitu pracovních sil a ochranu 
pracovníků, zejména těch, kteří se 
nacházejí v nejistých podmínkách;

3. zdůrazňuje, že opatření týkající se 
malých a středních podniků by měla být v 
centru digitální transformace a 
průmyslových a ekologických ozdravných 
plánů a iniciativ EU a zároveň by měla jít 
ruku v ruce s opatřeními na ochranu všech 
pracovníků; domnívá se, že posílení 
pravidel EU pro koordinaci a sladění 
systémů sociálního zabezpečení má 
zásadní význam pro mobilitu pracovních 
sil a ochranu pracovníků, zejména těch, 
kteří se nacházejí v nejistých podmínkách;

Or. el

Pozměňovací návrh 46
Romana Tomc

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že opatření týkající se 
malých a středních podniků by měla být v 
centru průmyslových a ekologických 
ozdravných plánů a iniciativ EU a měla by 
jít ruku v ruce s opatřeními na ochranu 
pracovníků; domnívá se, že posílení 
pravidel EU pro koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení má zásadní význam 
pro mobilitu pracovních sil a ochranu 
pracovníků, zejména těch, kteří se 
nacházejí v nejistých podmínkách;

3. zdůrazňuje, že opatření týkající se 
malých a středních podniků by měla být v 
centru průmyslových a ekologických 
ozdravných plánů a iniciativ EU a měla by 
jít ruku v ruce s opatřeními na ochranu 
pracovníků; domnívá se, že pravidla EU 
pro koordinaci systémů sociálního 
zabezpečení mají zásadní význam pro 
mobilitu pracovních sil a ochranu 
pracovníků, zejména těch, kteří se 
nacházejí v nejistých podmínkách, a 
vyzývá proto všechny zúčastněné strany, 
aby přijaly co nejdříve právní předpisy pro 
tuto oblast;

Or. sl

Pozměňovací návrh 47
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
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Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že opatření týkající se 
malých a středních podniků by měla být v 
centru průmyslových a ekologických 
ozdravných plánů a iniciativ EU a měla by 
jít ruku v ruce s opatřeními na ochranu 
pracovníků; domnívá se, že posílení 
pravidel EU pro koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení má zásadní význam 
pro mobilitu pracovních sil a ochranu 
pracovníků, zejména těch, kteří se 
nacházejí v nejistých podmínkách;

3. zdůrazňuje, že opatření týkající se 
malých a středních podniků by měla být v 
centru průmyslových a ekologických 
ozdravných plánů a iniciativ EU a měla by 
jít ruku v ruce s opatřeními na ochranu 
pracovníků, posilovat jejich práva a zajistit 
důstojné pracovní a zaměstnanecké 
podmínky pro všechny; domnívá se, že 
posílení pravidel EU pro koordinaci 
systémů sociálního zabezpečení má 
zásadní význam pro mobilitu pracovních 
sil a ochranu pracovníků, zejména těch, 
kteří se nacházejí v nejistých podmínkách;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
José Manuel Fernandes

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že opatření týkající se 
malých a středních podniků by měla být v 
centru průmyslových a ekologických 
ozdravných plánů a iniciativ EU a měla by 
jít ruku v ruce s opatřeními na ochranu 
pracovníků; domnívá se, že posílení 
pravidel EU pro koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení má zásadní význam 
pro mobilitu pracovních sil a ochranu 
pracovníků, zejména těch, kteří se 
nacházejí v nejistých podmínkách;

3. zdůrazňuje, že opatření týkající se 
malých a středních podniků by měla být v 
centru plánů a iniciativ EU, zejména těch, 
které se týkají oživení průmyslu a 
ekologické obnovy, a měla by jít ruku v 
ruce s opatřeními na podporu podnikání a 
ochranu pracovníků; domnívá se, že 
posílení pravidel EU pro koordinaci 
systémů sociálního zabezpečení má 
zásadní význam pro mobilitu pracovních 
sil a ochranu pracovníků, zejména těch, 
kteří se nacházejí v nejistých podmínkách;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 49
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že opatření týkající se 
malých a středních podniků by měla být v 
centru průmyslových a ekologických 
ozdravných plánů a iniciativ EU a měla by 
jít ruku v ruce s opatřeními na ochranu 
pracovníků; domnívá se, že posílení 
pravidel EU pro koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení má zásadní význam 
pro mobilitu pracovních sil a ochranu 
pracovníků, zejména těch, kteří se 
nacházejí v nejistých podmínkách;

3. zdůrazňuje, že opatření týkající se 
malých a středních podniků by měla být v 
centru průmyslových a ekologických 
ozdravných plánů a iniciativ EU a měla by 
jít ruku v ruce s opatřeními na ochranu 
pracovníků; domnívá se, že posílení 
pravidel EU pro koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení a přenositelnost 
práv má zásadní význam pro spravedlivou 
mobilitu pracovních sil a ochranu 
pracovníků, zejména těch, kteří se 
nacházejí v nejistých podmínkách; v této 
souvislosti zdůrazňuje, že je třeba zajistit 
dodržování zásady rovného zacházení s 
pracovníky a spravedlivé a rovné pracovní 
podmínky pro mobilní pracovníky v rámci 
Unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 50
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že opatření týkající se 
malých a středních podniků by měla být v 
centru průmyslových a ekologických 
ozdravných plánů a iniciativ EU a měla by 
jít ruku v ruce s opatřeními na ochranu 
pracovníků; domnívá se, že posílení 
pravidel EU pro koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení má zásadní význam 

3. zdůrazňuje, že opatření týkající se 
malých a středních podniků by měla být v 
centru průmyslových a ekologických 
ozdravných plánů a iniciativ EU a měla by 
jít ruku v ruce s opatřeními na ochranu 
pracovníků; domnívá se, že posílení 
pravidel EU pro koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení má zásadní význam 
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pro mobilitu pracovních sil a ochranu 
pracovníků, zejména těch, kteří se 
nacházejí v nejistých podmínkách;

pro mobilitu pracovních sil a ochranu 
pracovníků, zejména těch, kteří se 
nacházejí v nejistých podmínkách; 
připomíná, že volný pohyb pracovníků je 
základní svobodou, která je ústředním 
prvkem jednotného trhu; dále připomíná, 
že je důležité podporovat mobilitu 
pracovních sil v celé Evropě; zdůrazňuje, 
že ačkoli byl přijat důležitý soubor 
opatření na podporu podniků v reakci na 
pandemii COVID-19, je nyní třeba 
věnovat zvláštní pozornost zmírňování 
dlouhodobých dopadů krize;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Radan Kanev

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že opatření týkající se 
malých a středních podniků by měla být v 
centru průmyslových a ekologických 
ozdravných plánů a iniciativ EU a měla by 
jít ruku v ruce s opatřeními na ochranu 
pracovníků; domnívá se, že posílení 
pravidel EU pro koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení má zásadní význam 
pro mobilitu pracovních sil a ochranu 
pracovníků, zejména těch, kteří se 
nacházejí v nejistých podmínkách;

3. zdůrazňuje, že opatření týkající se 
malých a středních podniků by měla být v 
centru průmyslových a ekologických 
ozdravných plánů a iniciativ EU a měla by 
jít ruku v ruce s opatřeními na ochranu 
pracovníků; domnívá se, že posílení 
pravidel EU pro koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení má zásadní význam 
pro mobilitu pracovních sil a ochranu 
pracovníků, zejména těch, kteří se 
nacházejí v nejistých podmínkách; 
zdůrazňuje, že je třeba na pod 
koordinačním vedením orgánu ELA 
přizpůsobit a modernizovat 
pracovněprávní předpisy s ohledem na 
novou realitu moderního hospodářství; 
poukazuje na potřebu vytvořit pod 
vedením orgánu ELA koordinované 
metody a protokoly pro kontrolu 
pracovních podmínek v celé Unii;

Or. en
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Pozměňovací návrh 52
Petra De Sutter

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že opatření týkající se 
malých a středních podniků by měla být v 
centru průmyslových a ekologických 
ozdravných plánů a iniciativ EU a měla by 
jít ruku v ruce s opatřeními na ochranu 
pracovníků; domnívá se, že posílení 
pravidel EU pro koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení má zásadní význam 
pro mobilitu pracovních sil a ochranu 
pracovníků, zejména těch, kteří se 
nacházejí v nejistých podmínkách;

3. zdůrazňuje, že opatření týkající se 
malých a středních podniků by měla být v 
centru průmyslových a ekologických 
ozdravných plánů a iniciativ EU a měla by 
jít ruku v ruce s opatřeními na ochranu 
pracovníků; domnívá se, že posílení 
pravidel EU pro koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení má zásadní význam 
pro mobilitu pracovních sil a ochranu 
pracovníků, zejména těch, kteří se 
nacházejí v nejistých podmínkách; 
požaduje, aby byla opatření týkající se 
malých a středních podniků podmíněna 
zajištěním kvalitních pracovních míst; 
připomíná, že je třeba bojovat proti 
nehlášené práci a stínové ekonomice s 
cílem posílit malé a střední podniky, které 
dodržují pravidla;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Jeroen Lenaers

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že opatření týkající se 
malých a středních podniků by měla být v 
centru průmyslových a ekologických 
ozdravných plánů a iniciativ EU a měla by 
jít ruku v ruce s opatřeními na ochranu 
pracovníků; domnívá se, že posílení 
pravidel EU pro koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení má zásadní význam 

3. zdůrazňuje, že opatření týkající se 
malých a středních podniků by měla být v 
centru průmyslových a ekologických 
ozdravných plánů a iniciativ EU a měla by 
jít ruku v ruce s opatřeními na ochranu 
pracovníků; domnívá se, že posílení 
pravidel EU pro koordinaci systémů 
sociálního zabezpečení má zásadní význam 
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pro mobilitu pracovních sil a ochranu 
pracovníků, zejména těch, kteří se 
nacházejí v nejistých podmínkách;

pro mobilitu pracovních sil a ochranu 
pracovníků, zejména těch, kteří se 
nacházejí v nejistých podmínkách; 
zdůrazňuje, že dobrá koordinace mezi 
členskými státy a regiony má zásadní 
význam pro zajištění toho, aby malé a 
střední podniky a osoby samostatně 
výdělečně činné podnikající v 
přeshraničním měřítku byly chráněny 
vnitrostátními systémy a opatřeními;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. je toho názoru, že prevence 
úpadku společností je klíčem k zachování 
pracovních míst a zajištění udržitelného 
oživení hospodářství; domnívá se, že EU 
by proto měla vytvořit a posílit 
mechanismy včasného varování s cílem 
identifikovat společnosti v nouzi a pomoci 
jim vyhnout se platební neschopnosti; 
domnívá se, že evropské financování a 
programy by měly být přesměrovány za 
tímto účelem;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že ženy zůstávají 
nedostatečně zastoupeny na všech 
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úrovních pracovního zařazení a 
managementu1a, a vítá iniciativy Evropské 
komise se zvláštním zaměřením na 
emancipaci žen a nastolení genderové 
rovnováhy v ekosystému evropských 
MSP;
__________________
1a The Missing Entrepreneurs 2019, 
Policies for inclusive entrepreneurship, 
OECD, https://www.oecd-
ilibrary.org/sites/d23b6508-
en/index.html?itemId=/content/componen
t/d23b6508-en 

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. konstatuje, že odborové organizace 
a sdružení zaměstnanců ani sociální 
dialog a kolektivní vyjednávání nejsou v 
malých a středních podnicích tak 
rozšířené jako ve větších společnostech, 
přičemž mezi členskými státy existují v 
tomto ohledu značné rozdíly;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson
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Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
pracovníci budou mít právo na informace, 
konzultace a účast, a aby tuto zásadu 
zahrnula i do strategie pro malé a střední 
podniky; zdůrazňuje potřebu 
smysluplného zapojení pracovníků a 
jejich zástupců na podnikové úrovni, a to i 
s ohledem na rozhodnutí o dekarbonizaci 
a digitalizaci; vyzdvihuje význam 
účinného sociálního dialogu a potřebu 
posílit postavení sociálních partnerů, 
rozšířit působnost kolektivního 
vyjednávání a přijmout opatření na 
podporu existence vysokého počtu 
odborových organizací a sdružení 
zaměstnavatelů v souvislosti s novou 
strategií pro malé a střední podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
France Jamet

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá k systematickému 
uplatňování opatření v oblasti zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti a vítá pokyny 
Evropské agentury pro bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) 
týkající se přizpůsobení pracovišť a 
ochrany pracovníků v souvislosti s 
pandemií COVID-19; domnívá se, že tyto 
pokyny by měly být dále rozvíjeny s cílem 
zajistit koordinovanou a účinnou reakci v 
případě budoucích přeshraničních hrozeb 
pro veřejné zdraví;

4. vyzývá k systematickému 
uplatňování opatření v oblasti zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti ; domnívá se, že 
tyto pokyny by měly být dále rozvíjeny s 
cílem zajistit koordinovanou a účinnou 
reakci v případě budoucích přeshraničních 
hrozeb pro veřejné zdraví;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 59
Petra De Sutter

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá k systematickému 
uplatňování opatření v oblasti zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti a vítá pokyny 
Evropské agentury pro bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) 
týkající se přizpůsobení pracovišť a 
ochrany pracovníků v souvislosti s 
pandemií COVID-19; domnívá se, že tyto 
pokyny by měly být dále rozvíjeny s cílem 
zajistit koordinovanou a účinnou reakci v 
případě budoucích přeshraničních hrozeb 
pro veřejné zdraví;

4. vyzývá k systematickému 
uplatňování opatření v oblasti zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti a vítá pokyny 
Evropské agentury pro bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) a bod 
8 prohlášení Komise v návaznosti na 
předložení směrnice Komise (EU) 
2020/739 týkající se přizpůsobení 
pracovišť a ochrany pracovníků v 
souvislosti s pandemií COVID-19; 
domnívá se, že tyto pokyny, včetně 
písemných instrukcí, by měly být dále 
rozvíjeny a předávány všem exponovaným 
pracovníkům s cílem zajistit 
koordinovanou a účinnou reakci v případě 
budoucích přeshraničních hrozeb pro 
veřejné zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá k systematickému 
uplatňování opatření v oblasti zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti a vítá pokyny 
Evropské agentury pro bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) 
týkající se přizpůsobení pracovišť a 
ochrany pracovníků v souvislosti s 
pandemií COVID-19; domnívá se, že tyto 
pokyny by měly být dále rozvíjeny s cílem 

4. vyzývá k systematickému 
uplatňování opatření v oblasti zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti a vítá pokyny 
Evropské agentury pro bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) 
týkající se přizpůsobení pracovišť a 
ochrany pracovníků v souvislosti s 
pandemií COVID-19; domnívá se, že tyto 
pokyny by měly být dále rozvíjeny a měly 
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zajistit koordinovanou a účinnou reakci v 
případě budoucích přeshraničních hrozeb 
pro veřejné zdraví;

by vycházet z pravidelných konzultací s 
příslušnými zainteresovanými stranami s 
cílem zajistit koordinovanou, aktuálně 
vhodnou a účinnou reakci v případě 
budoucích přeshraničních hrozeb pro 
veřejné zdraví;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá k systematickému 
uplatňování opatření v oblasti zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti a vítá pokyny 
Evropské agentury pro bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) 
týkající se přizpůsobení pracovišť a 
ochrany pracovníků v souvislosti s 
pandemií COVID-19; domnívá se, že tyto 
pokyny by měly být dále rozvíjeny s cílem 
zajistit koordinovanou a účinnou reakci v 
případě budoucích přeshraničních hrozeb 
pro veřejné zdraví;

4. vyzývá k systematickému 
uplatňování opatření v oblasti zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti a vítá pokyny 
Evropské agentury pro bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) 
týkající se přizpůsobení pracovišť a 
ochrany pracovníků v souvislosti s 
pandemií COVID-19; domnívá se, že tyto 
pokyny by měly být dále rozvíjeny s cílem 
zajistit koordinovanou a účinnou reakci v 
případě budoucích přeshraničních hrozeb 
pro veřejné zdraví; zdůrazňuje, že je třeba 
zajistit účinné a rychlé provádění 
zdravotních protokolů a jejich přijetí 
pracovníky v různých profesních 
odvětvích, zejména prostřednictvím 
odborné přípravy na pracovišti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 62
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Cristian Ghinea

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá k systematickému 
uplatňování opatření v oblasti zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti a vítá pokyny 
Evropské agentury pro bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) 
týkající se přizpůsobení pracovišť a 
ochrany pracovníků v souvislosti s 
pandemií COVID-19; domnívá se, že tyto 
pokyny by měly být dále rozvíjeny s cílem 
zajistit koordinovanou a účinnou reakci v 
případě budoucích přeshraničních hrozeb 
pro veřejné zdraví;

4. vyzývá k systematickému 
uplatňování opatření v oblasti zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti a vítá pokyny 
Evropské agentury pro bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) 
týkající se přizpůsobení pracovišť a 
ochrany pracovníků v souvislosti s 
pandemií COVID-19; domnívá se, že tyto 
pokyny by měly být dále rozvíjeny s cílem 
zajistit koordinovanou a účinnou reakci v 
případě budoucích přeshraničních hrozeb 
pro veřejné zdraví; vybízí členské státy, 
aby zvyšovaly povědomí o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci a aby v případě 
potřeby přijaly veškerá opatření nezbytná 
k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 
pracovníků, v případě nutnosti i na 
základě rozsáhlejších inspekcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá k systematickému 
uplatňování opatření v oblasti zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti a vítá pokyny 
Evropské agentury pro bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) 
týkající se přizpůsobení pracovišť a 
ochrany pracovníků v souvislosti s 
pandemií COVID-19; domnívá se, že tyto 
pokyny by měly být dále rozvíjeny s cílem 
zajistit koordinovanou a účinnou reakci v 
případě budoucích přeshraničních hrozeb 

4. vyzývá k systematickému 
uplatňování opatření v oblasti zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti a vítá pokyny 
Evropské agentury pro bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) 
týkající se přizpůsobení pracovišť a 
ochrany pracovníků v souvislosti s 
pandemií COVID-19; domnívá se, že tyto 
pokyny by měly být dále rozvíjeny s cílem 
zajistit koordinovanou a účinnou reakci v 
případě budoucích přeshraničních hrozeb 
pro veřejné zdraví; vyzývá Komisi, aby 
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pro veřejné zdraví; kromě nové rámcové strategie pro 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci, 
jejíž součástí je vize nulového počtu úmrtí 
v souvislosti s výkonem povolání, 
vypracovala přezkum směrnice o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá k systematickému 
uplatňování opatření v oblasti zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti a vítá pokyny 
Evropské agentury pro bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) 
týkající se přizpůsobení pracovišť a 
ochrany pracovníků v souvislosti s 
pandemií COVID-19; domnívá se, že tyto 
pokyny by měly být dále rozvíjeny s cílem 
zajistit koordinovanou a účinnou reakci v 
případě budoucích přeshraničních hrozeb 
pro veřejné zdraví;

4. vyzývá k systematickému 
uplatňování opatření v oblasti zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti a vítá pokyny 
Evropské agentury pro bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) 
týkající se přizpůsobení pracovišť a 
ochrany pracovníků v souvislosti s 
pandemií COVID-19; domnívá se, že tyto 
pokyny by měly být dále rozvíjeny s cílem 
zajistit koordinovanou a účinnou reakci v 
případě budoucích přeshraničních hrozeb 
pro veřejné zdraví; zdůrazňuje, že je 
důležité přijmout odpovídající opatření na 
pomoc malým a středním podnikům při 
vypracovávání pracovních plánů podle 
pravidel bezpečnosti a ochrany;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
José Manuel Fernandes

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. vyzývá k systematickému 4. vyzývá k systematickému 
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uplatňování opatření v oblasti zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti a vítá pokyny 
Evropské agentury pro bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) 
týkající se přizpůsobení pracovišť a 
ochrany pracovníků v souvislosti s 
pandemií COVID-19; domnívá se, že tyto 
pokyny by měly být dále rozvíjeny s cílem 
zajistit koordinovanou a účinnou reakci v 
případě budoucích přeshraničních hrozeb 
pro veřejné zdraví;

uplatňování opatření v oblasti zdraví a 
bezpečnosti na pracovišti a vítá pokyny 
Evropské agentury pro bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci (EU-OSHA) 
týkající se přizpůsobení pracovišť a 
ochrany pracovníků v souvislosti s 
pandemií COVID-19; domnívá se, že tyto 
pokyny by měly být dále rozvíjeny s cílem 
zajistit koordinovanou a účinnou reakci v 
případě budoucích přeshraničních hrozeb 
pro veřejné zdraví; domnívá se rovněž, že 
zvláštní ochranu si zaslouží malé a střední 
podniky zaměstnávající sezónní a 
přeshraniční pracovníky

Or. pt

Pozměňovací návrh 66
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. uznává specifickou situaci malých 
a středních podniků, pokud jde o 
provádění zákonných opatření v oblasti 
zdraví a bezpečnosti na podnikové úrovni; 
zdůrazňuje, že zvyšování povědomí, 
výměna osvědčených postupů, konzultace, 
uživatelsky vstřícné příručky a on-line 
platformy mají zásadní význam pro pomoc 
MSP při plnění regulačních požadavků; 
vítá interaktivního posouzení rizik on-line, 
které zavedla agentura EU-OSHA, a také 
další elektronické nástroje v členských 
státech, jejichž cílem je prosazovat 
dodržování předpisů a kulturu prevence, 
zejména v mikropodnicích a malých 
podnicích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 67
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. připomíná, že všichni pracovníci 
na jednotném trhu musí mít právo požívat 
nejvyšší možné míry ochrany, pokud jde o 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci, bez 
ohledu na velikost podniku, který je 
zaměstnává, místo výkonu zaměstnání 
nebo uzavřenou smlouvu;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že snížení regulační 
zátěže a zjednodušení pravidel pro přístup 
malých a středních podniků a osob 
samostatně výdělečně činných k 
financování by mělo představovat základní 
kámen budoucí strategie pro evropské 
malé a střední podniky a zásadním 
způsobem by přispělo k rychlému 
hospodářskému oživení;

5. považuje pravidelné posuzování 
administrativních požadavků a pravidla 
pro přístup malých a středních podniků a 
osob samostatně výdělečně činných k 
financování za základní kámen nové 
strategie pro evropské malé a střední 
podniky, má-li se podpořit rychlé 
hospodářské oživení; zdůrazňuje, že 
dobrých výsledků a stability regulačního 
prostředí lze nejlépe dosáhnout 
postupným rozsáhlým zapojováním 
sociálních partnerů do procesu 
rozhodování;
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Or. en

Pozměňovací návrh 69
Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že snížení regulační 
zátěže a zjednodušení pravidel pro přístup 
malých a středních podniků a osob 
samostatně výdělečně činných k 
financování by mělo představovat základní 
kámen budoucí strategie pro evropské malé 
a střední podniky a zásadním způsobem by 
přispělo k rychlému hospodářskému 
oživení;

5. domnívá se, že zjednodušení 
pravidel pro přístup malých a středních 
podniků a osob skutečně samostatně 
výdělečně činných k finanční podpoře 
spolu se stanovením environmentálních a 
sociálních podmínek by mělo vedle 
spravedlivých pracovních podmínek 
představovat základní kámen budoucí 
strategie pro evropské malé a střední 
podniky a zásadním způsobem by přispělo 
k rychlému, spravedlivému a udržitelnému 
hospodářskému oživení;

Or. fr

Pozměňovací návrh 70
Emmanouil Fragkos, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že snížení regulační 
zátěže a zjednodušení pravidel pro přístup 
malých a středních podniků a osob 
samostatně výdělečně činných k 
financování by mělo představovat základní 
kámen budoucí strategie pro evropské malé 
a střední podniky a zásadním způsobem by 
přispělo k rychlému hospodářskému 
oživení;

5. domnívá se, že snížení regulační 
zátěže a zjednodušení pravidel pro přístup 
osob samostatně výdělečně činných a 
startupů k financování, jako např. formou 
ocenění, mikrofinancování a skupinového 
financování, a pro přístup k financování 
pro malé a střední podniky by mělo 
představovat základní kámen budoucí 
strategie pro evropské podnikání a 
zásadním způsobem by přispělo k 
rychlému hospodářskému oživení;
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Or. en

Pozměňovací návrh 71
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že snížení regulační 
zátěže a zjednodušení pravidel pro přístup 
malých a středních podniků a osob 
samostatně výdělečně činných k 
financování by mělo představovat základní 
kámen budoucí strategie pro evropské malé 
a střední podniky a zásadním způsobem by 
přispělo k rychlému hospodářskému 
oživení;

5. domnívá se, že snížení regulační 
zátěže a zjednodušení pravidel pro přístup 
malých a středních podniků a osob 
samostatně výdělečně činných k 
financování by mělo představovat základní 
kámen budoucí strategie pro evropské malé 
a střední podniky a zásadním způsobem by 
přispělo k rychlému hospodářskému 
oživení a intenzivnějšímu vytváření 
pracovních míst;

Or. el

Pozměňovací návrh 72
José Manuel Fernandes

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že snížení regulační 
zátěže a zjednodušení pravidel pro přístup 
malých a středních podniků a osob 
samostatně výdělečně činných k 
financování by mělo představovat základní 
kámen budoucí strategie pro evropské malé 
a střední podniky a zásadním způsobem by 
přispělo k rychlému hospodářskému 
oživení;

5. domnívá se, že snížení regulační 
zátěže a zjednodušení postupů pro přístup 
malých a středních podniků a osob 
samostatně výdělečně činných k 
financování by mělo představovat základní 
kámen budoucí strategie pro evropské malé 
a střední podniky a zásadním způsobem by 
přispělo k rychlému hospodářskému 
oživení; v této souvislosti připomíná 
význam technické pomoci pro malé a 
střední podniky a osoby samostatně 
výdělečně činné, zejména v počáteční fázi 
využívání evropských fondů a programů;
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Or. pt

Pozměňovací návrh 73
Petra De Sutter

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že snížení regulační 
zátěže a zjednodušení pravidel pro přístup 
malých a středních podniků a osob 
samostatně výdělečně činných k 
financování by mělo představovat základní 
kámen budoucí strategie pro evropské malé 
a střední podniky a zásadním způsobem by 
přispělo k rychlému hospodářskému 
oživení;

5. domnívá se, že snížení zbytečné 
administrativní zátěže a zjednodušení 
pravidel pro přístup malých a středních 
podniků a osob samostatně výdělečně 
činných k financování by mělo 
představovat základní kámen budoucí 
strategie pro evropské malé a střední 
podniky a zásadním způsobem by přispělo 
k rychlému hospodářskému oživení; 
připomíná, že pracovní právo a jeho 
provádění nepředstavují regulační zátěž;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Krzysztof Hetman

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že snížení regulační 
zátěže a zjednodušení pravidel pro přístup 
malých a středních podniků a osob 
samostatně výdělečně činných k 
financování by mělo představovat základní 
kámen budoucí strategie pro evropské malé 
a střední podniky a zásadním způsobem by 
přispělo k rychlému hospodářskému 
oživení;

5. domnívá se, že snížení regulační 
zátěže a zjednodušení pravidel pro přístup 
malých a středních podniků a osob 
samostatně výdělečně činných k 
financování by mělo představovat základní 
kámen budoucí strategie pro evropské malé 
a střední podniky a zásadním způsobem by 
přispělo k rychlému hospodářskému 
oživení; v této souvislosti vyzývá k tomu, 
aby se v členských státech omezilo 
zavádění požadavků nad rámec pravidel 
EU (tzv. gold plating“);
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Or. en

Pozměňovací návrh 75
Stefania Zambelli

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že snížení regulační 
zátěže a zjednodušení pravidel pro přístup 
malých a středních podniků a osob 
samostatně výdělečně činných k 
financování by mělo představovat základní 
kámen budoucí strategie pro evropské malé 
a střední podniky a zásadním způsobem by 
přispělo k rychlému hospodářskému 
oživení;

5. domnívá se, že snížení regulační 
zátěže a zjednodušení pravidel pro přístup 
malých a středních podniků a osob 
samostatně výdělečně činných k 
financování by mělo představovat základní 
kámen budoucí strategie pro evropské malé 
a střední podniky a zásadním způsobem by 
přispělo k rychlému hospodářskému 
oživení; uznává, že přístup k úvěrům a 
evropským finančním prostředkům by měl 
být malým a středním podnikům 
usnadněn prostřednictvím jednotných 
kontaktních míst v regionech;

Or. it

Pozměňovací návrh 76
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. domnívá se, že snížení regulační 
zátěže a zjednodušení pravidel pro přístup 
malých a středních podniků a osob 
samostatně výdělečně činných k 
financování by mělo představovat základní 
kámen budoucí strategie pro evropské malé 
a střední podniky a zásadním způsobem by 
přispělo k rychlému hospodářskému 
oživení;

5. domnívá se, že snížení regulační 
zátěže a zjednodušení pravidel pro přístup 
malých a středních podniků a osob 
samostatně výdělečně činných k 
financování by mělo představovat základní 
kámen budoucí strategie pro evropské malé 
a střední podniky a zásadním způsobem by 
přispělo k rychlému hospodářskému 
oživení; vyzývá proto k urychlenému 
zavedení evropského patentu na podporu 
inovačního potenciálu malých a středních 
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podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
bezodkladně podpořily podniky, zejména 
malé a střední, snížením zbytečné 
administrativní zátěže a usnadněním 
jejich přístupu k likviditě; vítá v tomto 
ohledu dočasnou iniciativu SURE, kterou 
navrhla Komise; vyzývá Komisi a členské 
státy, aby zajistily, že malé a střední 
podniky budou mít k dispozici alternativní 
možnosti financování, jako např. 
prostřednictvím úvěrových družstev a 
investic soukromého kapitálu; vyzývá k 
vytvoření programů na budování kapacit v 
rámci plánu na podporu oživení, jejichž 
cílem bude pomoci malým a středním 
podnikům, zejména mikropodnikům, aby 
přizpůsobily své podnikání situaci na 
trzích postižených pandemií COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že je důležité, aby malé 
a střední podniky absolvovaly přechod na 
digitalizaci a aby měly na paměti 
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související možnosti zaměstnávání a 
výhody, např. pokud jde o flexibilní 
modely organizace práce, větší příležitosti 
pro osoby se zdravotním postižením a lepší 
poměr mezi pracovním a soukromým 
životem; vyzývá Evropskou komisi, aby 
předložila evropskou agendu týkající se 
práce na dálku s cílem vytvořit legislativní 
rámec, který stanoví jasné minimální 
normy a podmínky pro práci na dálku v 
celé EU a zároveň podpoří produktivitu a 
konkurenceschopnost evropských malých 
a středních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že spravedlivá 
hospodářská soutěž je základní zásadou 
jednotného trhu; varuje, že soustavné 
snižování norem v oblasti zaměstnanosti, 
sociálního zabezpečení a zdanění, a to i 
prostřednictvím umělých opatření, je v 
ostrém rozporu se spravedlivou 
hospodářskou soutěží založenou na 
kvalitě a udržitelném rozvoji; zdůrazňuje, 
že sociálním dumpingem trpí především 
pracovníci, spotřebitelé a malé a střední 
podniky dodržující právní předpisy;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli
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Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. bere na vědomí zásadní úlohu, 
kterou mohou hrát malé a střední podniky 
a investice se sociálním dopadem při 
vytváření přístupu a příležitostí pro osoby 
se zdravotním postižením nebo zranitelné 
menšiny na trh práce, a vyzývá k větší 
podpoře podniků, které nabízejí sociální 
zaměstnání a mají sociální přínos pro své 
komunity tím, že poskytují  sociální služby 
nebo zboží či vytváří sociální hodnotové 
řetězce;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vítá, že strategie Komise pro malé 
a střední podniky vnímá snahu o 
zjednodušení jako jeden ze tří základních 
kamenů spolupráce EU s malými a 
středními podniky; domnívá se, že snížení 
administrativní zátěže je důležitým 
předpokladem pro to, aby se hospodářství 
mohlo zotavit, inovovat a přejít (mimo 
jiné) na výrobu šetrnou ke klimatu, a že je 
rovněž  předpokladem 
konkurenceschopnosti podniků EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Anne Sander
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Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. vyzývá ke zrušení pravidel a k 
tomu, aby se prioritně řešilo efektivní 
obnovení hospodářské činnosti, a trvá na 
tom, že je nezbytné, aby se malé a střední 
podniky staly jádrem jednotného trhu „po 
krizi“; navrhuje, aby byl předložen plán 
jednotnosti trhu se silným zaměřením na 
usnadnění přístupu malých a středních 
podniků na trh a jejich přístupu k 
financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Radan Kanev

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že je třeba dále 
zjednodušit pravidla pro přístup malých a 
středních podniků a osob samostatně 
výdělečně činných na jednotný trh a dále 
podporovat mobilitu pracovních sil 
přístupnou malým a středním podnikům 
podle jednoduchých pravidel, aniž by 
docházelo k jakémukoli porušování práv 
pracovníků a zhoršování pracovních 
podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Sara Skyttedal

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

5b. vyjadřuje znepokojení nad novým 
návrhem Komise týkajícím se 
harmonizovaných norem a nad jejich 
větším začleněním do dobrovolného 
systému, pokud jde o zajišťování 
technických norem; zdůrazňuje, že se tak 
omezuje schopnost evropského 
legislativního rámce přizpůsobit se 
technickému pokroku na trhu, což 
následně oslabuje schopnost Evropy 
ovlivňovat technický obsah 
mezinárodních norem, a tím i 
konkurenceschopnost evropského 
průmyslu a malých a středních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. domnívá se, že digitalizace 
poskytuje malým a středním podnikům 
velké množství příležitostí a může výrazně 
zlepšit jejich produktivitu, řízení a 
odolnost; domnívá se, že je zapotřebí 
ambiciózní harmonogram pro 
harmonizaci digitálních aspektů 
jednotného trhu a podporu řešení v 
oblasti elektronické veřejné správy; vyzývá 
ke standardizaci a digitalizaci postupů a 
formulářů, což bude  malým a středním 
podnikům užitečné v dlouhodobém 
horizontu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 86
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 5 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5b. připomíná, že politika v oblasti 
hospodářské soutěže je prosazována na 
úrovni Unie; zdůrazňuje, že nekalá 
hospodářská soutěž na jednotném trhu 
poškozuje společnosti dodržující právní 
předpisy, zejména malé a střední podniky; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby přijaly 
rozhodná opatření pro boj proti nekalé 
hospodářské soutěži, například proti 
nedodržování sociálního, daňového či 
pracovního práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 5 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5c. zdůrazňuje, že politiky zaměřené 
na malé a střední podniky a startupy 
nesmí firmám poskytovat příležitosti k 
obcházení stávajících pravidel, snížení 
ochrany pracovníků a spotřebitelů ani 
zvyšovat riziko podvodů, trestné činnosti a 
podnikání z fiktivních sídel („letter-box 
companies“); připomíná, že Parlament v 
tomto ohledu odmítl kontroverzní návrh 
Komise týkající se evropského 
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elektronického průkazu služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Stefania Zambelli

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá EU, aby podporovala 
digitální a ekologické transformace 
investicemi do umělé inteligence a 
prostřednictvím iniciativ zaměřených na 
rekvalifikaci a zvyšování dovedností s 
cílem podpořit počítačovou gramotnost, 
rozvoj pokročilých digitálních dovedností 
a nové dovednosti pro nová povolání a 
odvětví, která vyplynou z přechodu na 
udržitelnou, uhlíkově neutrální 
ekonomiku; zdůrazňuje, že je třeba 
zaujmout progresivní přístup k odbornému 
vzdělávání a přípravě a dovednostem, 
zejména pokud jde o digitální dovednosti; 
zdůrazňuje, že je přednostně třeba řešit 
nesoulad mezi dovednostmi a 
kvalifikacemi a potřebami trhu práce.

6. zdůrazňuje, že je třeba zaujmout 
progresivní přístup k odbornému 
vzdělávání a přípravě a dovednostem, 
zejména pokud jde o digitální dovednosti; 
zdůrazňuje, že je přednostně třeba řešit 
nesoulad mezi dovednostmi a 
kvalifikacemi a potřebami trhu práce.

Or. it

Pozměňovací návrh 89
France Jamet

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá EU, aby podporovala 
digitální a ekologické transformace 
investicemi do umělé inteligence a 
prostřednictvím iniciativ zaměřených na 
rekvalifikaci a zvyšování dovedností s 

6. vyzývá Unii, aby podporovala 
umělou inteligenci a iniciativy zaměřené 
na rekvalifikaci a zvyšování dovedností s 
cílem podpořit počítačovou gramotnost, 
rozvoj pokročilých digitálních dovedností a 
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cílem podpořit počítačovou gramotnost, 
rozvoj pokročilých digitálních dovedností a 
nové dovednosti pro nová povolání a 
odvětví, která vyplynou z přechodu na 
udržitelnou, uhlíkově neutrální 
ekonomiku; zdůrazňuje, že je třeba 
zaujmout progresivní přístup k odbornému 
vzdělávání a přípravě a dovednostem, 
zejména pokud jde o digitální dovednosti; 
zdůrazňuje, že je přednostně třeba řešit 
nesoulad mezi dovednostmi a 
kvalifikacemi a potřebami trhu práce.

nové dovednosti pro nová povolání a 
odvětví, která vyplynou z přechodu na 
udržitelnou ekonomiku; zdůrazňuje, že je 
třeba zaujmout progresivní přístup k 
odbornému vzdělávání a přípravě a 
dovednostem, zejména pokud jde o 
digitální dovednosti; zdůrazňuje, že je 
přednostně třeba řešit nesoulad mezi 
dovednostmi a kvalifikacemi a potřebami 
trhu práce.

Or. fr

Pozměňovací návrh 90
Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá EU, aby podporovala 
digitální a ekologické transformace 
investicemi do umělé inteligence a 
prostřednictvím iniciativ zaměřených na 
rekvalifikaci a zvyšování dovedností s 
cílem podpořit počítačovou gramotnost, 
rozvoj pokročilých digitálních dovedností a 
nové dovednosti pro nová povolání a 
odvětví, která vyplynou z přechodu na 
udržitelnou, uhlíkově neutrální 
ekonomiku; zdůrazňuje, že je třeba 
zaujmout progresivní přístup k odbornému 
vzdělávání a přípravě a dovednostem, 
zejména pokud jde o digitální dovednosti; 
zdůrazňuje, že je přednostně třeba řešit 
nesoulad mezi dovednostmi a 
kvalifikacemi a potřebami trhu práce.

6. vyzývá EU, aby konzistentně a 
flexibilně podporovala digitální a 
ekologické transformace investicemi do 
umělé inteligence a prostřednictvím 
iniciativ zaměřených na rekvalifikaci a 
zvyšování dovedností s cílem podpořit 
počítačovou gramotnost, rozvoj 
pokročilých digitálních dovedností a nové 
dovednosti pro nová povolání a odvětví; 
zdůrazňuje, že je třeba zaujmout 
progresivní přístup k odbornému 
vzdělávání a přípravě a dovednostem, 
zejména pokud jde o digitální dovednosti; 
zdůrazňuje, že je přednostně třeba řešit 
nesoulad mezi dovednostmi a 
kvalifikacemi a potřebami trhu práce.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Romana Tomc
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Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá EU, aby podporovala 
digitální a ekologické transformace 
investicemi do umělé inteligence a 
prostřednictvím iniciativ zaměřených na 
rekvalifikaci a zvyšování dovedností s 
cílem podpořit počítačovou gramotnost, 
rozvoj pokročilých digitálních dovedností a 
nové dovednosti pro nová povolání a 
odvětví, která vyplynou z přechodu na 
udržitelnou, uhlíkově neutrální ekonomiku; 
zdůrazňuje, že je třeba zaujmout 
progresivní přístup k odbornému 
vzdělávání a přípravě a dovednostem, 
zejména pokud jde o digitální dovednosti; 
zdůrazňuje, že je přednostně třeba řešit 
nesoulad mezi dovednostmi a 
kvalifikacemi a potřebami trhu práce.

6. vyzývá EU, aby podporovala 
digitální a ekologické transformace 
investicemi do umělé inteligence a 
prostřednictvím iniciativ zaměřených na 
rekvalifikaci a zvyšování dovedností s 
cílem podpořit počítačovou gramotnost, 
rozvoj pokročilých digitálních dovedností a 
nové dovednosti pro nová povolání a 
odvětví, která vyplynou z přechodu na 
udržitelnou, uhlíkově neutrální ekonomiku; 
zdůrazňuje, že je třeba modernizovat 
systém odborného vzdělávání,  přípravy a 
získávání dovedností, zejména pokud jde o 
digitální dovednosti; zdůrazňuje, že je 
přednostně třeba řešit nesoulad mezi 
dovednostmi a kvalifikacemi a potřebami 
trhu práce.

Or. sl

Pozměňovací návrh 92
Emmanouil Fragkos, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá EU, aby podporovala 
digitální a ekologické transformace 
investicemi do umělé inteligence a 
prostřednictvím iniciativ zaměřených na 
rekvalifikaci a zvyšování dovedností s 
cílem podpořit počítačovou gramotnost, 
rozvoj pokročilých digitálních dovedností a 
nové dovednosti pro nová povolání a 
odvětví, která vyplynou z přechodu na 
udržitelnou, uhlíkově neutrální ekonomiku; 
zdůrazňuje, že je třeba zaujmout 
progresivní přístup k odbornému 
vzdělávání a přípravě a dovednostem, 

6. vyzývá EU, aby podporovala 
inteligentní transformaci investicemi do 
umělé inteligence a prostřednictvím 
iniciativ zaměřených na rekvalifikaci a 
zvyšování dovedností s cílem podpořit 
počítačovou gramotnost, rozvoj 
pokročilých digitálních dovedností a nové 
dovednosti pro nová povolání a odvětví, 
která vyplynou z přechodu na udržitelnou, 
uhlíkově neutrální ekonomiku; zdůrazňuje, 
že je třeba zaujmout progresivní přístup k 
odbornému vzdělávání a přípravě a 
dovednostem, zejména pokud jde o 
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zejména pokud jde o digitální dovednosti; 
zdůrazňuje, že je přednostně třeba řešit 
nesoulad mezi dovednostmi a 
kvalifikacemi a potřebami trhu práce.

digitální dovednosti; zdůrazňuje, že je 
přednostně třeba řešit nesoulad mezi 
dovednostmi a kvalifikacemi a potřebami 
trhu práce.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá EU, aby podporovala 
digitální a ekologické transformace 
investicemi do umělé inteligence a 
prostřednictvím iniciativ zaměřených na 
rekvalifikaci a zvyšování dovedností s 
cílem podpořit počítačovou gramotnost, 
rozvoj pokročilých digitálních dovedností a 
nové dovednosti pro nová povolání a 
odvětví, která vyplynou z přechodu na 
udržitelnou, uhlíkově neutrální ekonomiku; 
zdůrazňuje, že je třeba zaujmout 
progresivní přístup k odbornému 
vzdělávání a přípravě a dovednostem, 
zejména pokud jde o digitální dovednosti; 
zdůrazňuje, že je přednostně třeba řešit 
nesoulad mezi dovednostmi a 
kvalifikacemi a potřebami trhu práce.

6. vyzývá EU, aby podporovala 
digitální a ekologické transformace 
investicemi do umělé inteligence a 
prostřednictvím iniciativ zaměřených na 
rekvalifikaci a zvyšování dovedností s 
cílem podpořit počítačovou gramotnost, 
rozvoj pokročilých digitálních dovedností a 
kvalifikace pro budoucí povolání a 
odvětví, která vyplynou z přechodu na 
udržitelnou, uhlíkově neutrální ekonomiku; 
zdůrazňuje, že je třeba zaujmout 
progresivní přístup k odbornému 
vzdělávání a přípravě a kvalifikaci, 
zejména pokud jde o digitální dovednosti; 
zdůrazňuje, že je přednostně třeba řešit 
nesoulad mezi dovednostmi a 
kvalifikacemi a potřebami trhu práce; 
domnívá se, že obraz malého a středního 
podniku jako atraktivního zaměstnavatele 
nabízejícího dobré pracovní a 
zaměstnanecké podmínky, je při získávání 
kvalifikovaných pracovníků důležitou 
konkurenční výhodou; zdůrazňuje 
význam profesní přípravy a vzdělávání na 
pracovišti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 94
Emmanouil Fragkos, Margarita de la Pisa Carrión

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá EU, aby podporovala 
digitální a ekologické transformace 
investicemi do umělé inteligence a 
prostřednictvím iniciativ zaměřených na 
rekvalifikaci a zvyšování dovedností s 
cílem podpořit počítačovou gramotnost, 
rozvoj pokročilých digitálních dovedností a 
nové dovednosti pro nová povolání a 
odvětví, která vyplynou z přechodu na 
udržitelnou, uhlíkově neutrální ekonomiku; 
zdůrazňuje, že je třeba zaujmout 
progresivní přístup k odbornému 
vzdělávání a přípravě a dovednostem, 
zejména pokud jde o digitální dovednosti; 
zdůrazňuje, že je přednostně třeba řešit 
nesoulad mezi dovednostmi a 
kvalifikacemi a potřebami trhu práce.

6. vyzývá EU, aby podporovala 
digitální a ekologické transformace 
investicemi do umělé inteligence a 
prostřednictvím iniciativ zaměřených na 
rekvalifikaci a zvyšování dovedností s 
cílem podpořit počítačovou gramotnost, 
rozvoj pokročilých digitálních dovedností a 
nové dovednosti pro nová povolání a 
odvětví, která vyplynou z přechodu na 
udržitelnou, uhlíkově neutrální ekonomiku 
a vytváření infrastruktury, která bude 
schopná podpořit novou vlnu 
reruralizace; zdůrazňuje, že je třeba 
zaujmout progresivní přístup k odbornému 
vzdělávání a přípravě a dovednostem, 
zejména pokud jde o digitální dovednosti; 
zdůrazňuje, že je přednostně třeba řešit 
nesoulad mezi dovednostmi a 
kvalifikacemi a potřebami trhu práce.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Radan Kanev

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá EU, aby podporovala 
digitální a ekologické transformace 
investicemi do umělé inteligence a 
prostřednictvím iniciativ zaměřených na 
rekvalifikaci a zvyšování dovedností s 
cílem podpořit počítačovou gramotnost, 
rozvoj pokročilých digitálních dovedností a 
nové dovednosti pro nová povolání a 
odvětví, která vyplynou z přechodu na 

6. vyzývá EU, aby podporovala 
digitální a ekologické transformace 
investicemi do umělé inteligence a 
prostřednictvím iniciativ zaměřených na 
rekvalifikaci a zvyšování dovedností s 
cílem podpořit počítačovou gramotnost se 
zaměřením na rozvoj pokročilých 
digitálních dovedností v MSP a nové 
dovednosti pro nová povolání a odvětví, 
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udržitelnou, uhlíkově neutrální ekonomiku; 
zdůrazňuje, že je třeba zaujmout 
progresivní přístup k odbornému 
vzdělávání a přípravě a dovednostem, 
zejména pokud jde o digitální dovednosti; 
zdůrazňuje, že je přednostně třeba řešit 
nesoulad mezi dovednostmi a 
kvalifikacemi a potřebami trhu práce.

která vyplynou z přechodu na udržitelnou, 
uhlíkově neutrální ekonomiku; zdůrazňuje, 
že je třeba zaujmout progresivní přístup k 
odbornému vzdělávání a přípravě a 
dovednostem, zejména pokud jde o 
digitální dovednosti; zdůrazňuje, že je 
přednostně třeba řešit nesoulad mezi 
dovednostmi a kvalifikacemi a potřebami 
trhu práce.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Stelios Kympouropoulos

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá EU, aby podporovala 
digitální a ekologické transformace 
investicemi do umělé inteligence a 
prostřednictvím iniciativ zaměřených na 
rekvalifikaci a zvyšování dovedností s 
cílem podpořit počítačovou gramotnost, 
rozvoj pokročilých digitálních dovedností a 
nové dovednosti pro nová povolání a 
odvětví, která vyplynou z přechodu na 
udržitelnou, uhlíkově neutrální ekonomiku; 
zdůrazňuje, že je třeba zaujmout 
progresivní přístup k odbornému 
vzdělávání a přípravě a dovednostem, 
zejména pokud jde o digitální dovednosti; 
zdůrazňuje, že je přednostně třeba řešit 
nesoulad mezi dovednostmi a 
kvalifikacemi a potřebami trhu práce.

6. vyzývá EU, aby podporovala 
digitální a ekologické transformace 
investicemi do umělé inteligence a 
prostřednictvím iniciativ zaměřených na 
rekvalifikaci a zvyšování dovedností s 
cílem podpořit počítačovou gramotnost, 
rozvoj pokročilých digitálních dovedností a 
nové dovednosti pro nová povolání a 
odvětví, která vyplynou z přechodu na 
udržitelnou a spravedlivou uhlíkově 
neutrální ekonomiku; zdůrazňuje, že je 
třeba zaujmout progresivní přístup k 
odbornému vzdělávání a přípravě a 
dovednostem, zejména pokud jde o 
digitální dovednosti; zdůrazňuje, že je 
přednostně třeba řešit nesoulad mezi 
dovednostmi a kvalifikacemi a potřebami 
trhu práce.

Or. el

Pozměňovací návrh 97
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska
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Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá EU, aby podporovala 
digitální a ekologické transformace 
investicemi do umělé inteligence a 
prostřednictvím iniciativ zaměřených na 
rekvalifikaci a zvyšování dovedností s 
cílem podpořit počítačovou gramotnost, 
rozvoj pokročilých digitálních dovedností a 
nové dovednosti pro nová povolání a 
odvětví, která vyplynou z přechodu na 
udržitelnou, uhlíkově neutrální ekonomiku; 
zdůrazňuje, že je třeba zaujmout 
progresivní přístup k odbornému 
vzdělávání a přípravě a dovednostem, 
zejména pokud jde o digitální dovednosti; 
zdůrazňuje, že je přednostně třeba řešit 
nesoulad mezi dovednostmi a 
kvalifikacemi a potřebami trhu práce.

6. vyzývá EU, aby podporovala 
digitální a ekologické transformace 
investicemi do umělé inteligence a 
prostřednictvím iniciativ zaměřených na 
rekvalifikaci a zvyšování dovedností s 
cílem podpořit počítačovou gramotnost, 
rozvoj pokročilých digitálních dovedností a 
nové dovednosti pro nová povolání a 
odvětví, která vyplynou z přechodu na 
udržitelnou, klimaticky neutrální 
ekonomiku; zdůrazňuje, že je třeba 
zaujmout progresivní přístup k odbornému 
vzdělávání a přípravě a dovednostem, 
zejména pokud jde o digitální dovednosti; 
zdůrazňuje, že je přednostně třeba řešit 
nesoulad mezi dovednostmi a 
kvalifikacemi a potřebami trhu práce; 
zdůrazňuje, že vzdělávání a odborná 
příprava v oblasti podnikání, které 
přispívají ke zvyšování podnikatelských 
znalostí a dovedností, hrají klíčovou 
úlohu, pokud jde o přizpůsobení MSP 
potřebám jednotného trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Miriam Lexmann

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá EU, aby podporovala 
digitální a ekologické transformace 
investicemi do umělé inteligence a 
prostřednictvím iniciativ zaměřených na 
rekvalifikaci a zvyšování dovedností s 
cílem podpořit počítačovou gramotnost, 
rozvoj pokročilých digitálních dovedností a 
nové dovednosti pro nová povolání a 

6. vyzývá EU, aby podporovala 
digitální a ekologické transformace 
investicemi do umělé inteligence zaměřené 
na člověka a založené na zásadách lidské 
důstojnosti a prostřednictvím iniciativ 
zaměřených na rekvalifikaci a zvyšování 
dovedností s cílem podpořit počítačovou 
gramotnost, rozvoj pokročilých digitálních 
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odvětví, která vyplynou z přechodu na 
udržitelnou, uhlíkově neutrální ekonomiku; 
zdůrazňuje, že je třeba zaujmout 
progresivní přístup k odbornému 
vzdělávání a přípravě a dovednostem, 
zejména pokud jde o digitální dovednosti; 
zdůrazňuje, že je přednostně třeba řešit 
nesoulad mezi dovednostmi a 
kvalifikacemi a potřebami trhu práce.

dovedností a nové dovednosti pro nová 
povolání a odvětví, která vyplynou z 
přechodu na udržitelnou, uhlíkově 
neutrální ekonomiku; zdůrazňuje, že je 
třeba zaujmout progresivní přístup k 
odbornému vzdělávání a přípravě a 
dovednostem, zejména pokud jde o 
digitální dovednosti; zdůrazňuje, že je 
přednostně třeba řešit nesoulad mezi 
dovednostmi a kvalifikacemi a potřebami 
trhu práce; zdůrazňuje, že je zapotřebí 
zvýšit povědomí o velkém potenciálu 
řešení založených na umělé inteligenci s 
cílem zajistit důvěru občanů; zdůrazňuje 
potřebu analýzy společenských změn 
způsobených umělou inteligencí;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Jeroen Lenaers

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá EU, aby podporovala 
digitální a ekologické transformace 
investicemi do umělé inteligence a 
prostřednictvím iniciativ zaměřených na 
rekvalifikaci a zvyšování dovedností s 
cílem podpořit počítačovou gramotnost, 
rozvoj pokročilých digitálních dovedností a 
nové dovednosti pro nová povolání a 
odvětví, která vyplynou z přechodu na 
udržitelnou, uhlíkově neutrální ekonomiku; 
zdůrazňuje, že je třeba zaujmout 
progresivní přístup k odbornému 
vzdělávání a přípravě a dovednostem, 
zejména pokud jde o digitální dovednosti; 
zdůrazňuje, že je přednostně třeba řešit 
nesoulad mezi dovednostmi a 
kvalifikacemi a potřebami trhu práce.

6. vyzývá EU, aby podporovala 
digitální a ekologické transformace 
investicemi do umělé inteligence a 
prostřednictvím iniciativ zaměřených na 
rekvalifikaci a zvyšování dovedností s 
cílem podpořit počítačovou gramotnost, 
rozvoj pokročilých digitálních dovedností a 
nové dovednosti pro nová povolání a 
odvětví, která vyplynou z přechodu na 
udržitelnou, uhlíkově neutrální ekonomiku; 
zdůrazňuje, že je třeba zaujmout 
progresivní přístup k odbornému 
vzdělávání a přípravě a dovednostem, 
zejména pokud jde o digitální dovednosti; 
zdůrazňuje, že je přednostně třeba řešit 
nesoulad mezi dovednostmi a 
kvalifikacemi a potřebami trhu práce; v 
této souvislosti zdůrazňuje, že nesoulad 
mezi dovednostmi a kvalifikacemi je 
možné překonat prostřednictvím lepšího 
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využívání přeshraničního trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Krzysztof Hetman

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá EU, aby podporovala 
digitální a ekologické transformace 
investicemi do umělé inteligence a 
prostřednictvím iniciativ zaměřených na 
rekvalifikaci a zvyšování dovedností s 
cílem podpořit počítačovou gramotnost, 
rozvoj pokročilých digitálních dovedností a 
nové dovednosti pro nová povolání a 
odvětví, která vyplynou z přechodu na 
udržitelnou, uhlíkově neutrální ekonomiku; 
zdůrazňuje, že je třeba zaujmout 
progresivní přístup k odbornému 
vzdělávání a přípravě a dovednostem, 
zejména pokud jde o digitální dovednosti; 
zdůrazňuje, že je přednostně třeba řešit 
nesoulad mezi dovednostmi a 
kvalifikacemi a potřebami trhu práce.

6. vyzývá EU, aby podporovala 
digitální a ekologické transformace 
investicemi do umělé inteligence a 
prostřednictvím iniciativ zaměřených na 
rekvalifikaci a zvyšování dovedností s 
cílem podpořit počítačovou gramotnost, 
rozvoj pokročilých digitálních dovedností a 
nové dovednosti pro nová povolání a 
odvětví, která vyplynou z přechodu na 
udržitelnou, uhlíkově neutrální ekonomiku; 
zdůrazňuje, že je třeba zaujmout 
progresivní přístup k odbornému 
vzdělávání a přípravě a dovednostem, 
zejména pokud jde o digitální dovednosti; 
zdůrazňuje, že je přednostně třeba řešit 
nesoulad mezi dovednostmi a 
kvalifikacemi a potřebami trhu práce; s 
cílem řešit tyto výzvy vyzývá k co 
nejlepšímu využití Evropského sociálního 
fondu plus;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá EU, aby podporovala 6. vyzývá EU, aby podporovala 



AM\1209858CS.docx 61/80 PE655.633v01-00

CS

digitální a ekologické transformace 
investicemi do umělé inteligence a 
prostřednictvím iniciativ zaměřených na 
rekvalifikaci a zvyšování dovedností s 
cílem podpořit počítačovou gramotnost, 
rozvoj pokročilých digitálních dovedností a 
nové dovednosti pro nová povolání a 
odvětví, která vyplynou z přechodu na 
udržitelnou, uhlíkově neutrální ekonomiku; 
zdůrazňuje, že je třeba zaujmout 
progresivní přístup k odbornému 
vzdělávání a přípravě a dovednostem, 
zejména pokud jde o digitální dovednosti; 
zdůrazňuje, že je přednostně třeba řešit 
nesoulad mezi dovednostmi a 
kvalifikacemi a potřebami trhu práce.

digitální a ekologické transformace 
investicemi do umělé inteligence a 
celoživotního učení a prostřednictvím 
iniciativ zaměřených na rekvalifikaci a 
zvyšování dovedností s cílem podpořit 
počítačovou gramotnost, rozvoj lidských, 
sociálních a pokročilých digitálních 
dovedností a nové dovednosti pro nová 
povolání a odvětví, která vyplynou z 
přechodu na udržitelnou, uhlíkově 
neutrální ekonomiku; zdůrazňuje, že je 
třeba zaujmout progresivní přístup k 
odbornému vzdělávání a přípravě a 
dovednostem, zejména pokud jde o 
digitální dovednosti; zdůrazňuje, že je 
přednostně třeba řešit nesoulad mezi 
dovednostmi a kvalifikacemi a potřebami 
trhu práce; v tomto ohledu vyzývá Komisi a 
členské státy, aby propagovaly, posilovaly 
a podporovaly učňovskou přípravu s cílem 
ulehčit udržitelné začlenění mladých lidí 
na trh práce;

Or. fr

Pozměňovací návrh 102
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá EU, aby podporovala 
digitální a ekologické transformace 
investicemi do umělé inteligence a 
prostřednictvím iniciativ zaměřených na 
rekvalifikaci a zvyšování dovedností s 
cílem podpořit počítačovou gramotnost, 
rozvoj pokročilých digitálních dovedností a 
nové dovednosti pro nová povolání a 
odvětví, která vyplynou z přechodu na 
udržitelnou, uhlíkově neutrální ekonomiku; 
zdůrazňuje, že je třeba zaujmout 
progresivní přístup k odbornému 
vzdělávání a přípravě a dovednostem, 
zejména pokud jde o digitální dovednosti; 

6. zdůrazňuje, že rozvinuté 
přelomové technologie, jako je 
blockchain, umělá inteligence, cloud 
computing a vysoce výkonná výpočetní 
technika, mohou výrazně zvýšit 
konkurenceschopnost MSP; vyzývá EU, 
aby podporovala digitální a ekologické 
transformace investicemi do umělé 
inteligence a prostřednictvím iniciativ 
zaměřených na rekvalifikaci a zvyšování 
dovedností s cílem podpořit počítačovou 
gramotnost, rozvoj pokročilých digitálních 
dovedností a nové dovednosti pro nová 
povolání a odvětví, která vyplynou z 
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zdůrazňuje, že je přednostně třeba řešit 
nesoulad mezi dovednostmi a 
kvalifikacemi a potřebami trhu práce.

přechodu na udržitelnou, uhlíkově 
neutrální ekonomiku; zdůrazňuje, že je 
třeba zaujmout progresivní přístup k 
odbornému vzdělávání a přípravě a 
dovednostem, zejména pokud jde o 
digitální dovednosti; zdůrazňuje, že je 
přednostně třeba řešit nesoulad mezi 
dovednostmi a kvalifikacemi a potřebami 
trhu práce.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vyzývá EU, aby podporovala 
digitální a ekologické transformace 
investicemi do umělé inteligence a 
prostřednictvím iniciativ zaměřených na 
rekvalifikaci a zvyšování dovedností s 
cílem podpořit počítačovou gramotnost, 
rozvoj pokročilých digitálních dovedností a 
nové dovednosti pro nová povolání a 
odvětví, která vyplynou z přechodu na 
udržitelnou, uhlíkově neutrální ekonomiku; 
zdůrazňuje, že je třeba zaujmout 
progresivní přístup k odbornému 
vzdělávání a přípravě a dovednostem, 
zejména pokud jde o digitální dovednosti; 
zdůrazňuje, že je přednostně třeba řešit 
nesoulad mezi dovednostmi a 
kvalifikacemi a potřebami trhu práce.

6. vyzývá EU, aby podporovala 
digitální a ekologické transformace 
investicemi do umělé inteligence a 
prostřednictvím iniciativ zaměřených na 
rekvalifikaci a zvyšování dovedností s 
cílem podpořit počítačovou gramotnost, 
rozvoj pokročilých digitálních dovedností a 
nové dovednosti pro nová povolání a 
odvětví, která vyplynou z přechodu na 
udržitelnou, uhlíkově neutrální ekonomiku; 
zdůrazňuje, že je třeba zaujmout 
progresivní přístup k odbornému 
vzdělávání a přípravě a dovednostem, 
zejména pokud jde o digitální dovednosti; 
zdůrazňuje, že je přednostně třeba řešit 
nesoulad mezi dovednostmi a 
kvalifikacemi a potřebami trhu práce; 
poukazuje na to, že je důležité doprovázet 
digitální transformaci MSP, zejména 
pokud jde o nehmotné investice a posílení 
kybernetické bezpečnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 104
Stefania Zambelli

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. uznává, že MSP jsou jádrem 
evropského průmyslu, a tvoří proto 
nenahraditelnou součást dlouhých 
průmyslových dodavatelských řetězců; v 
tomto ohledu konstatuje, že MSP hrají 
zásadní roli při udržování míry 
zaměstnanosti v Evropě a že úzká 
spolupráce mezi členskými státy s cílem 
zprostředkovat daňové pobídky pro 
zaměstnavatele je proto rozhodující;

Or. it

Pozměňovací návrh 105
Leila Chaibi

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. připomíná, že řada velkých 
podniků, včetně skupiny FAAMG, 
farmaceutický průmysl a velké 
maloobchodní řetězce měly z 
koronavirové krize prospěch, neboť 
dosahovaly mimořádných zisků; trvá na 
tom, že je zapotřebí, aby tyto velké 
společnosti poskytly MSP v obtížích 
solidární příspěvek; trvá na tom, že je 
zapotřebí učinit přítrž opožďování plateb 
velkých společností MSP a 
mikropodnikům s cílem předejít krizím 
peněžního toku, které ohrožují pracovní 
místa; vyzývá k tomu, aby uvedené 
společnosti byly povinny zveřejňovat 
dluhy, které mají vůči svým dodavatelům, 
jimiž jsou MSP a mikropodniky, a 
průměrnou délku zpoždění svých plateb; 
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podporuje zavedení sankcí, které by byly 
automaticky spojeny s každým dalším 
dnem po splatnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 106
Jeroen Lenaers

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. domnívá se, že vystoupení 
Spojeného království z Evropské unie 
nepříznivě ovlivnilo MSP v EU, zejména 
ty, které se Spojeným královstvím denně 
obchodují; zdůrazňuje, že nová 
partnerství se Spojeným královstvím by se 
měla soustředit zejména na zvláštní 
situaci MSP, a vyzývá EU a Spojené 
království, aby usilovaly o zjednodušení 
požadavků a formalit v rámci celního 
postupu pro MSP, aby se zabránilo další 
administrativní zátěži, a vyzývá obě strany, 
aby pro MSP zřídily kontaktní střediska.

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. domnívá se, že nová strategie pro 
evropské MSP může uspět pouze 
prostřednictvím integrovaného 
strategického plánování, sloučení zdrojů 
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evropských aktérů, regionálních a 
místních orgánů, průmyslových klastrů, 
sociálních partnerů, univerzit a 
výzkumných skupin; v této souvislosti 
zdůrazňuje význam podpůrných struktur, 
jako jsou sítě MSP, jednotná kontaktní 
místa a agentury pro regionální rozvoj, 
inovační klastry a poradenství pro 
startupy za účelem vytváření místních a 
regionálních hodnotových řetězců;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Jordi Cañas, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi, aby zajistila 
doplňkovost mezi cíli evropské strategie 
pro MSP, nového akčního plánu pro 
oběhové hospodářství, nové agendy 
dovedností pro Evropu a evropské 
průmyslové strategie s cílem zajistit přežití 
a rozvoj MSP během krize COVID-19, a 
tudíž čelit zvyšování míry 
nezaměstnanosti, zejména ve vážně 
zasažených odvětvích jako je cestovní 
ruch a pohostinství;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vítá návrh Komise spustit program 
pro „digitální dobrovolníky“, 
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prostřednictvím kterého by mladí 
kvalifikovaní lidé a zkušení senioři mohli 
sdílet své digitální dovednosti s tradičními 
podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Dragoș Pîslaru, Atidzhe Alieva-Veli

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. konstatuje, že je zapotřebí, aby děti 
již v prvních letech, které stráví v 
evropském vzdělávacím systému, rozvíjely 
specializované dovednosti a kompetence, 
čímž se podpoří podnikatelské myšlení 
mezi mladými lidmi a další rozvíjení 
nových MSP; vyzývá k tomu, aby byly 
vyčleněny dodatečné zdroje na školení pro 
zájemce o podnikání, a vyzývá členské 
státy, aby zajistily, aby cílem 
vnitrostátních systémů vzdělávání bylo 
vybavit mladé absolventy dovednostmi v 
oblasti zakládání podniku a jeho řízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. je toho názoru, že podnikatelé z 
EU budou v centru procesu oživení, a 
zdůrazňuje, že podpora podnikání je 
důležitým faktorem sociálního 
začleňování, inteligentního, udržitelného 
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a inkluzivního hospodářského růstu a 
konkurenceschopnosti; vyzývá Komisi a 
členské státy, aby podporovaly rozvoj 
podnikatelského ducha a dovedností a 
usnadnily vznik nových obchodních 
modelů pro MSP;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. konstatuje, že podpora podniků 
bude zásadní při uspokojování potřeb 
všech odvětví činnosti a že tradiční MSP 
bude potřeba podporovat více než kdy 
dřív, a to společně s podniky 
inovativnějšími; zdůrazňuje, že pro MSP 
je zapotřebí zajistit spravedlivou 
hospodářskou soutěž v evropském 
internetovém prostředí, zejména 
prostřednictvím budoucího aktu o 
digitálních službách;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. vyzývá Komisi, aby předložila 
návrh směrnice o důstojných pracovních 
podmínkách a pracovních smlouvách v 
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digitální ekonomice, včetně práce na 
dálku;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Sara Skyttedal

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že příliš konkrétní 
právní předpisy v oblastech, jako je umělá 
inteligence a kybernetická bezpečnost, s 
sebou nesou riziko, že pro MSP vyvíjející 
svou činnost v rámci jednotného trhu 
budou příliš komplikované a budou od 
nich vyžadovat nadměrné množství 
administrativních úkonů; vyzývá k tomu, 
aby se pozornost přenesla na 
technologicky neutrální legislativní rámec 
založený na zásadách, který by podporoval 
rozvoj trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Sylvie Brunet, Marie-Pierre Vedrenne, Stéphane Bijoux, Ilana Cicurel, Véronique 
Trillet-Lenoir

Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
podporovaly ženy v podnikání, zejména 
tím, že jim usnadní přístup k financování 
či odborné přípravě a zajistí lepší 
rovnováhu mezi pracovním a soukromým 
životem;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 116
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. zdůrazňuje, že je důležité 
podporovat podnikání, a to i mezi ženami 
a mladými lidmi.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje, že pandemie COVID-
19 poukázala na význam digitálních 
řešení, zejména práce na dálku, a na 
potřebu zavedení minimálních norem na 
evropské úrovni s cílem chránit zdraví a 
bezpečnost pracovníků v tomto ohledu; 
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;

Or. en
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Pozměňovací návrh 118
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje význam legislativního 
prostředí, které je příznivé pro MSP; 
vyzývá Komisi k přísnému uplatňování 
„testu dopadů na MSP“, který by pomohl 
provádět důležitou zásadu „zelenou 
malým a středním podnikům“; podporuje 
plány Komise jmenovat zmocněnce EU 
pro MSP, který by se zabýval problémy 
spojenými s MSP a nacházel jejich řešení;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. vyzývá členské státy, aby využívaly 
budoucího Evropského sociálního fondu 
plus a nových možností investic 
Evropského fondu pro regionální rozvoj 
při rozvíjení dovedností v oblasti 
inteligentní specializace, průmyslové 
transformace a podnikání;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. zdůrazňuje význam podpory 
dalších synergií mezi MSP, výzkumnými 
instituty, univerzitami a odvětvím 
vzdělávání, aby se zajistila kompatibilita 
mezi dovednostmi a potřebami trhu práce;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Stefania Zambelli

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. domnívá se, že je zásadní vyhnout 
se relokaci MSP do členských států, které 
mají výhodnější daňový režim;

Or. it

Pozměňovací návrh 122
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. doporučuje, aby byla mezi 
členskými státy posílena výměna iniciativ 
zaměřených na MSP, které se ukázaly 
jako úspěšné, a výměna osvědčených 
postupů; dále doporučuje, aby byly 
vytvořeny platformy pro výměny mezi 
MSP, které vyvíjí inovativní průlomové 
technologie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 123
Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Anna Zalewska

Návrh stanoviska
Bod 6 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6c. zdůrazňuje, že do nové agendy 
dovedností pro Evropu je zapotřebí 
zahrnout zvláštní část věnovanou MSP;

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind

Návrh stanoviska
Bod 6 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6d. vyzývá Komisi, aby zavedla 
Evropský rejstřík sociálního zabezpečení a 
evropské číslo sociálního zabezpečení s 
cílem poskytnout právní jistotu 
pracovníkům a usnadnit práci podnikům, 
zejména MSP, tím, že poskytne 
přeshraniční služby a současně bude 
kontrolovat subdodavatelské postupy a 
bojovat proti podvodům v sociální oblasti; 
v této souvislosti naléhavě vyzývá členské 
státy, aby zajistily řádné provádění a 
prosazování práva Unie s cílem usnadnit 
volný pohyb a sociální ochranu 
pracovníků, jakož i přeshraniční 
poskytování služeb, a zajistily tak rovné 
podmínky na jednotném trhu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 125
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Jordi Cañas, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea, 
Radka Maxová

Návrh stanoviska
Bod 6 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6d. zdůrazňuje, že je zapotřebí 
podporovat sociální a solidární podniky 
tím, že budou vytvořeny příznivé 
podmínky pro jejich rozvoj; zdůrazňuje, že 
Komise a členské státy by měly 
podporovat zakládání sociálních a 
solidárních podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 6 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6d. vyzývá k tomu, aby byla zavedena 
strategie pro MSP, která by jim poskytla 
snadný přístup k financování a otevřela 
by možnosti využívání vhodných nástrojů 
podpory velmi malých projektů (společná 
pravidla pro evropské skupinové 
financování, společná pravidla 
hospodářské soutěže, pokud jde o rizikový 
kapitál, sociální ekonomika, obchod, 
služby apod.);

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel
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Návrh stanoviska
Bod 6 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6e. vítá finanční úlevu, kterou Komise 
poskytla na záchranu pracovních míst 
prostřednictvím programu SURE, a 
domnívá se, že evropský systém zajištění 
dávek v nezaměstnanosti by mohl být 
dalším nástrojem, který bude doprovázet 
spravedlivý přechod na oběhové, 
klimaticky neutrální a digitální 
hospodářství a přispěje zejména k 
odolnosti evropského hospodářství, 
především evropských MSP; očekává 
příslušný návrh Komise, který oznámila 
předsedkyně Komise von der Leyenová;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 6 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6e. zdůrazňuje, že právní předpisy EU 
musí být příznivé pro MSP; zdůrazňuje, že 
ve všech posouzeních dopadu musí být 
posílena kontrola dimenze MSP, kterou je 
nutno vnímat jako závazný test dopadu na 
MSP, který se provede v rámci fáze 
posuzování dopadu, s cílem 
bezpodmínečně dodržovat zásadu 
„zelenou malým a středním podnikům“ a 
analyzovat ekonomický dopad, včetně 
nákladů na zajištění shody legislativních 
návrhů s MSP;

Or. en
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Pozměňovací návrh 129
Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Dragoș Pîslaru, Cristian Ghinea

Návrh stanoviska
Bod 6 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6e. vyzývá Komisi, aby zvážila, zda 
není zapotřebí vytvořit jednotné kontaktní 
místo s cílem podporovat 
internacionalizaci MSP, například 
prostřednictvím poskytování informací, 
finančních prostředků a grantů na 
technické studie proveditelnosti 
inovativních obchodních produktů a 
dalších relevantních informací o 
internacionalizaci;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Anne Sander

Návrh stanoviska
Bod 6 f  (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6f. zdůrazňuje, že MSP musí být 
umožněno účastnit se soutěží o veřejné 
zakázky vzhledem k tomu, že veřejné 
zakázky budou prostředkem pro posílení 
oživení; v tomto ohledu zdůrazňuje, že by 
měla být řešena nekalá kritéria pro výběr;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Johan Danielsson
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Návrh stanoviska
Bod 6 f  (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6f. vyzývá k odstranění jakékoli 
mzdové diskriminace na základě věku 
nebo pohlaví a k zajištění toho, aby v 
souladu s vnitrostátními právními 
předpisy a postupy měli všichni pracovníci 
nárok na důstojné mzdy buď na základě 
kolektivních smluv nebo zákonem 
stanovených minimálních mezd;

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 6 g  (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6g. zdůrazňuje, že MSP musí samy 
přispět k překonání rozdílů v 
zaměstnanosti žen a mužů, odměňování a 
důchodech na trhu práce, mimo jiné tím, 
že budou nabízet či podporovat zařízení 
péče o děti a poskytovat dovolené a 
pružnou pracovní dobu pro pečující osoby 
a zajistí stejné odměny za stejnou práci a 
transparentnost odměňování;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson
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Návrh stanoviska
Bod 6 h (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6h. zdůrazňuje, že MSP hrají důležitou 
roli při zajišťování environmentálně, 
sociálně a hospodářsky udržitelného 
růstu; proto vyzývá k zavedení závazných 
pravidel sociální odpovědnosti podniků, 
které by byly v souladu se zásadami a cíli 
Zelené dohody pro Evropu, evropského 
pilíře sociálních práv a cíli udržitelného 
rozvoje;

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 6 i (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6i. vyzývá MSP, aby dostály své 
environmentální a sociální odpovědnosti a 
také přijímaly iniciativní opatření, která 
umožní odhalovat případy porušování 
lidských a environmentálních práv, 
korupce či vyhýbání se daňové povinnosti 
a předcházet jim, a to i v jejich dceřiných 
společnostech a dodavatelských řetězcích; 
poukazuje na to, že klíčový význam má v 
této souvislosti organizace práce, rovné 
příležitosti a sociální začleňování, 
protidiskriminační opatření, adekvátní 
normy transparentnosti, spolehlivé 
mechanismy vyvozování odpovědnosti a 
rozvoj celoživotního vzdělávání a odborné 
přípravy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 135
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 6 j (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6j. vyzývá Komisi, aby uznala, 
podporovala a chránila inkluzivní MSP s 
cílem vytvořit na trhu práce trvalé 
pracovní pozice pro osoby se zdravotním 
postižením; zdůrazňuje potenciál podniků 
a organizací při usnadňování začlenění 
osob se zdravotním postižením na trh 
práce; zdůrazňuje, že je důležité z 
Evropského sociálního fondu cíleně 
podporovat sociální ekonomiku; 
připomíná, že MSP řízené zranitelnými 
skupinami mají větší potíže získat 
financování a potřebují cílenou podporu;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 6 k  (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6k. zdůrazňuje význam sociální a 
solidární ekonomiky, která zaměstnává 
více než 14 milionů lidí, což představuje 
přibližně 6,5 % pracovníků v EU; 
zdůrazňuje, že 2 miliony sociálních a 
solidárních podniků v EU, které 
představují 10 % podniků v Unii, 
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prokázaly v době krize svou odolnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 6 l  (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6l. vyzývá Komisi a členské státy k 
lepší koordinaci jednotlivých nástrojů 
financování MSP;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
Marianne Vind, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 6 m  (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6m. je toho názoru, že daňové politiky 
pro MSP by měly podporovat udržitelný 
rozvoj a vytváření kvalitních pracovních 
míst;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Estrella Durá Ferrandis, Klára Dobrev, Gabriele Bischoff, Alicia Homs Ginel, Alex 
Agius Saliba, Agnes Jongerius, Brando Benifei, Pierfrancesco Majorino, Elisabetta 
Gualmini, Milan Brglez, Manuel Pizarro, Vilija Blinkevičiūtė, Lina Gálvez Muñoz, 
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Marc Angel, Marianne Vind, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 6 n (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6n. vyzývá členské státy, aby v zájmu 
oživení investic soukromého sektoru do 
MSP rozvíjely aktivní politiku trhu práce, 
podporovaly výzkum a inovace a 
poskytovaly kvalitní veřejné služby a 
infrastrukturu;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Estrella Durá Ferrandis, Elisabetta Gualmini, Johan Danielsson

Návrh stanoviska
Bod 6 o  (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6o. připomíná, že je důležité aktivně 
podporovat podnikání žen na evropské i 
vnitrostátní úrovni vzhledem k tomu, že 
ženy patří do skupin, které krize COVID-
19 zasáhla nejvíce.

Or. en


